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nebo populární chats o budoucích
trendech na fórech Reddit nebo
Stocktwits. Ve své podstatě je to
srovnatelné s dřívějšími náruživými
debatami na burzovním parketu.
Ovšem s jedním, ale zásadním
rozdílem: veřejné diskuse lze
sledovat na internetu: celosvětově
a nepřetržitě.

Big Data Sentiment index
Nálady investorů
Nálady a emoce mohou velmi
výrazně ovlivnit dění na finančních
trzích. Velký počet investorů a
finančních expertů diskutuje každý
den na online-fórech, nebo
publikuje své názory a komentáře
na známých finančních portálech.
Dominují krátké tweets na Twitteru

Ovšem nikdo nemůže každý den
v reálném čase vyhodnotit miliony
příspěvků, komentářů a tweetů na
diskusních fórech a vyvozovat z
nich závěry. Ale nejmodernější
vysoce výkonné počítače a
inteligentní software to dokážou.
Big data společnost StockPulse
je jednou z průkopníků v oblasti
takzvané
emoční
datové
inteligence. Kromě vlastních metod

na zpracování umělé inteligence
(AI) a Machine Learning Tools,
vlastní také mnohamiliardovou
databází sentimentů z finančních
trhů.
Každý
den
StockPulse
shromažďuje a analyzuje několik
milionů komentářů, názorů a tweetů
ze sociálních médií, stejně jako
zprávy o více než 54 000 akcích,
indexech, měnových párech a
komoditách. Tyto datové záznamy
z celého světa jsou automaticky
shromažďovány,
analyzovány,
kontrolovány na spam a jsou
prověřovány a tříděny dle významu
pro finanční trh a sentiment signály.
Po úspěšné emisi indexu
Solactive
Europe
Big
Data
Sentiment, z roku 2019, byl nyní
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trhu.7Výběrový
“sentiment” mechanismus je každé
čtvrtletí prověřován, včetně jejich
váhových poměrů.
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ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
správnost publikovaných informací nenese
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ZertifikateJournal nesmí být považovány za
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal
nenese žádnou přímou nebo nepřímou,
náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou
odpovědnost za případné finanční nebo jiné
majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím
publikovaných informací.

