
Matemàtica borrosa als mercats financers  

                                   17è fòrum de recerca de Les Corts           

 

INS  JOAN  BOSCÀ 

 

 

AUTORIA 
Marc Rosell Sáenz  

 

TUTORIA 
Meritxell Blanxer  

 

MATÈRIA 
Matemàtiques, 

Economia 

 

IDEA INICIAL 
La idea inicial del treball era fer la 
historia dels mercats financers i veure el 
model Black-Scholes però, a mesura 
que estudiava aquest model de 
predicció borsària, vaig veure que tenia 
unes restriccions bastant notables i que, 
per tant, no s’ajustava a la realitat. A 
partir d’aquest punt em vaig interessar 
per la matemàtica borrosa. Vaig 
preguntar-me: 
Com planejar financerament en un món 
tan canviant, tan dinàmic i tan incert? 
Com aplicar models d'administració 
financera, quan les dades que es tenen 
com, per exemple, preus de venda, 
costos variables, utilitats, fluxos 
d'efectiu, costos de capital, es 
modifiquen constantment? Com 
mesurar la qualitat? Com mesurar 
l'acceptació dels productes? Com 
treballar amb informació incompleta o 
inexacta? 
La hipòtesi d’aquest treball és que les 
preguntes anteriors poden ser 
contestades per mitjà de la lògica 
borrosa: ”La lògica borrosa és una bona 
eina contra la incertesa en els mercats 
financers”.  

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
La idea inicial del treball era fer la 
historia dels mercats financers i veure el 
model Black-Scholes, però a mesura 
que estudiava aquest model de 
predicció borsària, vaig veure que tenia 
unes restriccions bastant notables i que 
per tant, no s’ajustava a la realitat.  
A partir d’aquest punt vaig començar a 
investigar altres models o altres 
sistemes més actual, fins que vaig 
trobar un treball del model de Black-
Scholes i de la predicció borsària que  

esmentava a les matemàtiques borroses i 
em va interessar el tema. 
He consultat tot tipus de  fonts, ja que es 
un tema actualment en expansió, però 
m’he centrat en tesis doctorals i alguns 
llibres que eren més entenedors i, 
sobretot, més fiables.  
El primer pas va ser veure el model de 
Black-Scholes, un model amb fortes 
restriccions. Després, per veure les 
aplicacions de les matemàtiques borroses 
en la predicció borsària, vaig explicar que 
són i quines propietats tenen les 
matemàtiques borroses per poder 
entendre la darrera part de les aplicacions 
que té en els mercats financers.  
El treball és teòric fonamentalment, per 
això vaig voler crear un sistema 
d’inferència difús en un àmbit més basic 
(en un restaurant), per poder veure el 
comportament d’aquest sistema i la 
dificultat que envoltava el procés de crear 
un sistema d’inferència difús. 
La dificultat més gran d’aquest treball ha 
estat explicar-ho tot d’una manera clara i 
entenedora per a tothom. Per aconseguir-
ho he hagut d’anar preguntant a amics de 
la classe si s’entenia i crec que ho he 
aconseguit.  

CONCLUSIONS 
La lògica borrosa permet entendre que tot 
és qüestió de grau; la qual cosa facilita 
ajustar-se a la realitat per treballar, no 
només amb certesa i aleatorietat, sinó 
també amb informació basada en la 
percepció. A més, és àmpliament conegut 
que, en els mercats financers, i en 
l'economia en general, predominen les 
emocions i les percepcions humanes. La 
importància i ús creixent dels nous models 
basats en la lògica multivalent (de la qual 
la lògica borrosa és la major exponent) per 
part de la comunitat científica, representa 
la immersió en un nou món, on la incertesa 
no impedeix un eficaç tractament dels 
problemes de decisió financera. Els nous 
paradigmes permeten recollir els fenòmens 
econòmics i empresarials amb tota la seva 
incertesa amb la finalitat de realitzar 
aproximacions més properes a la realitat, 
és a dir, permet l'adaptació dels models a 
la realitat i no al contrari. 
La hipòtesi d’aquest treball és correcte ja 
que la lògica borrosa, com s’ha vist 
anteriorment, és una eina contra la 
incertesa en els mercats financers i, a 
més, proporciona sistemes flexibles, fet 
que permet introduir modificacions quan el 
sistema ja està creat.  

 


