
Denbora serieen azterketa

Definizioa

Denbora-serie bat (ing., time series) denbora zehar modu ordenatu
eta homogeneoan jasotako aldagai-multzo bat da. Adibidez,
enpresa bateko salmentak urte batzuetan zehar eta akzio
batzuetako kotizazioak zenbait egunetan zehar. Denbora-serieen
azterketaren helburua bereziki gerorako aurresanak egitea izaten
da.
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Aurresanen arazoa

Aldagai exogenoak eta endogenoak

Enpresa txiki batentzat petrolioaren prezioaren geroko
bilakaera ez dago bere esku, eta beraz aldagai exogenoa da.
Hala, aurresan bakarrik egin behar du; hartan ez baitu inongo
eraginik. Aldagai exogenoa denez, beraz, denbora serieen
azterketarako aldagai aproposa izango da, aurresateko aldagai
tipikoa baita.

Enpresako salmentak, mozkinak eta antzekoak endogenoak
dira, enpresak berak eragin ditzake. Aldagai estrategikoak
dira, beraz, helburu hartuta zein bitarteko erabaki beharrekoak
eta beraz, ez dira egokienak aurresan huts bat egiteko. Hala,
ez dira izaten denbora serieen azterketaren helburu.

Adibidez, ikasle batek ezin du espero denbora serieen
azterketaz aurresan bat egin eta aurrez dena gainditu duelako,
estatistika ere gaindituko duenik. Aldagai endogenoa da, eta
bere esku dago neurri handienean gainditzea ala ez.
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Aurresanen arazoa

Estrapolazioak

Estrapolazioa iraganeko datuetan oinarrituz eta datu horien
joera aurrerantzean ere beteko dela sinetsirik, aurrerako
aurresanak egitea da, bereziki epe luzera egiten bada.
Estrapolazioak arriskutsuak dira, iraganean izandakoak ez
baitu zertan epe luzean jarraiturik.

Erregresioan ere berdin esan daiteke: x datuen eremutik
urrutiko aurresanak edo estrapolazioak ziurgabeak izango dira.
Lerroa egokia izan daiteke, baina beti datuen eremuan.

Beraz, epe laburrera aurresatea zilegi da; epe luzera
estrapolatzea, ordea, ez.

Adibidez, 4 urteko egunez eguneko kotizazioak edukita, espero
daiteke biharko aurresan fidagarria egitea; hemendik bi
urterako estrapolazioa (iraganeko datuen joerak bi urte barru
jarraituko duela sinetsita), ordea, ez da inondik ere fidagarria
izango.
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Irudikapen grafikoa

x ardatzean denbora eta y ardatzean aldagairen balioak jartzen
dira, gero horiek lerro zuzen batez lotzeko. y ardatzeko balioak
adierazteko zutabeak ere erabil daitezke.

R bitartez

>x=c(12,14,15,13,16,18,19,17,19)

>denbserie=ts(x,frequency=4,start=c(2010,2))

#hiruhileko datuak dira (freq=2) eta 2010eko

bigarrenean hasten dira

>denbserie #seriea egutegi moduan izateko

(hiruhileko: quarter)

>plot.ts(denbserie)
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Denbora serieen osagaiak

denbora serieak gorabeheratsuak izaten dira, osagai zenbaitek
eragindakoak. Osagai hauek bereizten dira:

(1) joera (ing., trend, gazt., tendencia), epe luzera norabide
nagusia adierazten du (goraka, beheraka, egonkor), beste
gorabehera guztien gainetik;

(2) zikloa (ing., cycle), urtetik gorako epeetan gertatzen diren
aldaketa periodikoak adierazten ditu (adibidez, uzta askotan
bi urteko zikloak daude, batean txikia, bestean handia);

(3) urtarokotasuna (ing., seasonality, gazt., estacionalidad),
urtebetearen barruko aldaketa peiodikoek osatzen dute (udan
handitu egiten da turismoa, adibidez);

(4) hondarra (ing., residual), aurreko sartzen ez diren
aldaketak jasotzen ditu, irregularrak, aurresangaitzak eta
ustekabekoak; gehienetan txikiak dira, baina magnitude
handikoak ere izan daitezke (atentatu baten ondorioz
izandako turismo beherakada, adibidez).
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Batezbesteko higikorrak (BH)

ingelesez, moving average (MA)

t aldiko n tamainako batezbesteko higikorra, t alditik atzera
azken n aldietako balioen batezbestekoa da;

aldiz aldiz kalkulaturik, denbora seriearen gorabeherak
ezabatzen ditu, hau da, seriea leundu (ingelesez, smooth)
egiten du, gorabeheren gainetik osagaiak azalarazteko;

zenbat eta tamaina handiagoa, leunketa nabarmenagoa eta
beraz, aldaketa jakingarriak galtzeko arriskua;

tamaina txikitzean, norabide nagusia hatzemateko aukerak
murriztu egiten dira.
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