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Wstêp
Rz¹dy, ekonomiœci, inwestorzy i media z zainteresowaniem obserwuj¹ publikacje okresowych danych ekonomicznych. Publikacje te s¹ dostêpne z opóŸnieniem, dane za dany miesi¹c s¹ publikowane w po³owie
nastêpnego miesi¹ca i s¹ zazwyczaj uaktualniane kilka miesiêcy póŸniej.
Znaczn¹ korzyœci¹ by³aby obserwacja tych danych wczeœniej lub w czasie
rzeczywistym. Przyk³adami firm, które udostêpniaj¹ dane odzwierciedlaj¹ce w przybli¿eniu zmiany w aktywnoœci gospodarczej, s¹: Google,
MasterCard i UPS.
W artykule badana bêdzie przydatnoœæ danych z Google Trends (GT)
w analizie zmian na rynku nieruchomoœci w Wielkiej Brytanii. GT jest
Ÿród³em danych na temat iloœci zapytañ zwi¹zanych z wybranym wyszukiwanym zagadnieniem, np. iloœci zapytañ ‘sprzeda¿/kupno nieruchomoœci’ w danym tygodniu miesi¹ca. Przypuszczalnie wybrane zapytanie
mo¿e byæ skorelowane z poziomem aktywnoœci gospodarczej w danym
okresie. Prawdopodobne jest, ¿e zapytania wpisywane w wyszukiwarki
mog¹ byæ u¿ytecznymi wskaŸnikami wyprzedzaj¹cymi decyzje konsumenckie, szczególnie w sytuacjach, w których konsumenci zaczynaj¹ planowanie zakupów znacznie wczeœniej przed dokonaniem zakupu.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e aktywnoœæ u¿ytkowników Internetu w danym
punkcie w czasie odzwierciedla zbiorowe zachowania, ukazuj¹c zainteresowania, obawy i intencje obserwowanej populacji. Z tego punktu widzenia mo¿na wysun¹æ przypuszczenie, ¿e to czego u¿ytkownicy Internetu szukaj¹ dzisiaj, jest skorelowane z tym, co bêd¹ robiæ w najbli¿szej
przysz³oœci. Konsumenci, rozwa¿aj¹c zakup nowego samochodu, mog¹
u¿yæ wyszukiwarek, aby dokonaæ porównania modeli. Potencjalni widzowie mog¹ sprawdziæ datê premiery filmu zanim wybior¹ siê do kina.
Osoby planuj¹ce urlop mog¹ szukaæ informacji odnoœnie do interesuj¹cych miejsc, cen biletów lotniczych lub pokoi hotelowych.
* Dr, Katedra Inwestycji i Nieruchomoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Gdañski
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, grzegorz.bulczak@ug.edu.pl
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Celem artyku³u jest przedstawienie mo¿liwych zastosowañ GT
w analizie zmian aktywnoœci gospodarczej na przyk³adzie rynku nieruchomoœci w Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzglêdnieniem strony
popytowej. Zamiarem autora nie jest stworzenie zaawansowanego modelu ekonometrycznego, a raczej wskazanie mo¿liwoœci i dalszych aplikacji
analizy zawartej w tym artykule. Studiowanie rynku nieruchomoœci jest
szczególnie wa¿ne w obliczu niedawnego kryzysu na rynku nieruchomoœci, spowolnienia gospodarczego USA i reszty œwiata. Artyku³ ten bêdzie
wk³adem do badañ z zakresu nanoekonomii, czyli podejmowania indywidualnych decyzji o zakupie lub sprzeda¿y [Arrow, 1987].

1. Przegl¹d literatury
Wiele dotychczasowych badañ sugeruje istotnoœæ informacji pochodz¹cych z wyszukiwarek internetowych w przewidywaniu aktywnoœci
gospodarczej i zachowañ konsumentów [Cooper i inni, 2005; Ettredge
i inni, 2005; Choi, Varian, 2012]. Goel i inni [2010] oferuj¹ przegl¹d badañ
w zakresie badañ epidemiologicznych, makroekonomicznych szeregów
czasowych oraz aktywnoœci konsumentów zwi¹zanej z filmami, muzyk¹
i grami wideo. W powy¿szym badaniu autorzy analizuj¹ korzyœci i s³abe
strony danych z wyszukiwarek internetowych. Znaczna czêœæ badañ zwraca szczególn¹ uwagê na prognozowanie stanu obecnego danego zjawiska,
np. epidemii grypy [Polgreen i inni, 2008] lub wskaŸników makroekonomicznych [Castle i inni, 2009]. Przydatnoœæ danych z wyszukiwarek badali
Askitas i Zimmermann [2010] w kontekœcie bezrobocia w USA. Natomiast
Guzman [2011] sprawdza³ ich u¿ytecznoœæ w prognozowaniu inflacji.
Cooper i inni [2005] pokazali, ¿e wyszukiwanie informacji na temat
nowotworów w latach 2001–2003 skorelowane by³o z ich szacunkowym
wystêpowaniem. Eysenbach [2006] wykry³ wysok¹ korelacjê pomiêdzy
iloœci¹ klikniêæ sponsorowanych wyników wyszukiwania s³ów kluczowych dotycz¹cych grypy i danych epidemiologicznych w Kanadzie. Podobne wyniki uzyskali Hulth i inni [2009] w Szwecji.
Choi i Varian [2012] podkreœlaj¹, ¿e prognozowanie stanu obecnego
jest szczególnie istotne dla banków centralnych i innych agencji rz¹dowych. W powy¿szym badaniu u¿yli oni liczby wyszukiwañ do poprawy
precyzji prognozowania aktywnoœci gospodarczej, w tym sprzeda¿y samochodów, turystyki i zasi³ków dla bezrobotnych w USA. Przydatnoœæ
danych Google do analizy rynku nieruchomoœci w Wielkiej Brytanii sugeruj¹ równie¿ inne badania z USA [Wu i inni, 2010]. W roku 2012 w USA
90% kupuj¹cych domy korzysta³o z Internetu, aby sprawdziæ informacje
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zwi¹zane z zakupem [NAR, 2012]. Podobnie raport przygotowany przez
Stowarzyszenie Poœredników w Obrocie Nieruchomoœciami w Kalifornii
informuje, ¿e w 2008 roku 63% nabywców domów szuka³o agenta nieruchomoœci za pomoc¹ wyszukiwarki internetowej [Appleton-Young, 2008].
Analiza z u¿yciem danych z wyszukiwarek nawi¹zuje do szeregu
ciekawych problemów badawczych z zakresu ekonometrii obejmuj¹cych
takie zagadnienia, jak wybór zmiennych oraz korekty danych. Ostatni
kryzys w USA wykaza³, ¿e ¿aden z modeli nie by³ w stanie przewidzieæ
problemów na rynku nieruchomoœci i ca³ej gospodarce [Krugman, 2009].
Problemy te wed³ug Simon [1984] wynikaj¹ z ró¿norodnych technik wydobywania informacji z danych obarczonych du¿ym poziomem szumu
oraz b³êdu pomiarowego. Powy¿sze problemy nauka spo³eczna mo¿e
przezwyciê¿yæ dziêki narzêdziom do obserwacji analizowanych zjawisk
w wy¿szej rozdzielczoœci. Literatura zaprezentowana powy¿ej wskazuje
na znacz¹c¹ u¿ytecznoœæ danych z zapytañ z wyszukiwarek internetowych w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych. Zaprezentowany przegl¹d badañ sugeruje, ¿e równie¿ na znacznie mniejszym rynku nieruchomoœci w Wielkiej Brytanii dane z GT przyczyni¹ siê do poprawy precyzji
predykcji. G³ówne czynniki mog¹ce wp³yn¹æ na ró¿nice w wynikach estymacji to: ró¿ne poziomy popularnoœci wyszukiwarki Google oraz ró¿nice jêzykowe pomiêdzy USA i Wielk¹ Brytani¹.

2. Dane i metody
Firma Google udostêpnia publicznie od 2004 roku dane dotycz¹ce
wskaŸników popularnoœci hase³ wpisywanych w narzêdzie wyszukiwania. Dane te umo¿liwiaj¹ obserwowanie zmian popularnoœci wybranych
hase³ w czasie. Indeksy zapytañ przyjmuj¹ce wartoœci od 0 do 100 mierz¹
popularnoœæ danego s³owa lub frazy globalnie, w pañstwach oraz regionach. Wybrany indeks mierzy udzia³ zapytañ, który jest liczony jako
udzia³ dla danego zapytania w danej lokalizacji geograficznej podzielony
przez ca³kowit¹ liczbê zapytañ w tym regionie w danym momencie.
Wiêkszoœæ zapytañ powstaj¹cych w Internecie w USA (67%) i w Wielkiej
Brytanii (91%) odbywa siê poprzez Google [comScore, 2012].
W badaniu u¿yte zostan¹ równie¿ dane z The Land Registry House
Price Index (HPI). Indeks ten ukazuje zmiany w wartoœciach cen nieruchomoœci mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii. Indeks zosta³ stworzony
na podstawie transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomoœci
mieszkaniowych w Anglii oraz Walii. Informuje on o zmianach na rynku
w kraju, jak i w poszczególnych regionach. W sk³ad HPI wchodzi równie¿
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liczba zawartych transakcji w danym miesi¹cu (sales volume). Dane z HPI
uwzglêdniaj¹ sezonowe wahania cen domów.
Poni¿ej zaprezentowane s¹ wykresy indeksu cen HPI (rysunek 1)
oraz œrednie roczne zmiany zapytañ GT ‘house for sale’ (dom na sprzeda¿),
(rysunek 2) dla lat 2004–2014. HPI osi¹gn¹³ maksimum w roku 2008. Iloœæ
zapytañ ‘house for sale’ wpisywanych w wyszukiwarkê Google osi¹gnê³a
lokalne maksimum w roku 2007. Rysunek 2 wskazuje, ¿e od roku 2008
popularnoœæ tego zapytania ros³a z roku na rok.
Rysunek 1. Indeks cen nieruchomoœci w Wielkiej Brytanii, HPI

ród³o: [The Land Registry House Price Index, 2014].

Rysunek 2. Zapytanie GT: ‘house for sale’

ród³o: [Google Trends, 2014].
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Pierwszym punktem analizy bêdzie model podstawowy autoregresywny (AR) AR-1, w którym sprzeda¿ domów (sales vol) (yt) zale¿na bêdzie od przesz³ej sprzeda¿y (yt–1) oraz wahañ sezonowych Si,
y t = b1 y t -1 + SSi + e t

(1a)

Okres analizy obejmuje miesi¹ce od stycznia 2004 do lutego 2014.
Analogicznie dla modelu HPI, HPI (yt) zale¿ny bêdzie od przesz³ej
wartoœci indeksu (yt–1). Wahania sezonowe uwzglêdnione s¹ w HPI.
y t = b1 y t - 1 + e t

(1b)

oraz
y t = b1 y t -1 + b 2 SV t -1 + e t

(1.1b)

Modele 1a oraz 1b pos³u¿¹ jako punkt odniesienia do modeli alternatywnych, w których wykorzystane zostan¹ dane z GT:
y t = b1 y t -1 + b 2 GTt + b 3 GTt -1 + SSi + e t

(2a i 2b)

Modele alternatywne zostan¹ równie¿ wzbogacone o zmiany indeksu cen w poprzednim okresie (HPIt–1), gdzie yt to iloœæ sprzeda¿y:
y t = b1 y t -1 + b 2 GTt + b 3 GTt -1 + b 4 HPI t -1 + SSi + e t

(3a)

Analogicznie, zmiany iloœci sprzeda¿y w poprzednim okresie (SVt–1),
gdzie yt to HPIt:
y t = b1 y t -1 + b 2 GTt + b 3 GTt -1 + b 4 SV t -1 + e t

(3b)

oraz dla alternatywnego zapytania GT (‘house for sale’):
y t = b1 y t -1 + b 2 GTt + b 3 GTt -1 + b 4 SV t -1 + e t

(3.1b)

Opieraj¹c siê na wynikach z poprzednich badañ na rynku nieruchomoœci w USA, GT dla wybranych wyszukañ zwi¹zanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych bêdzie w sposób istotny wp³ywa³ na poprawê precyzji predykcji modeli alternatywnych. Po wstêpnej analizie
korelacji oraz wyników poprzednich badañ w modelach zostan¹ u¿yte
nastêpuj¹ce zapytania: ‘rentals’ (wynajem),’ house for sale’ (dom na sprzeda¿) i ‘mortgage’ (kredyt hipoteczny). Od wyników z poprzednich badañ
mo¿liwe s¹ jednak odchylenia ze wzglêdu na ró¿nice jêzykowe oraz wielkoœæ i ró¿n¹ specyfikê rynków nieruchomoœci USA i Wielkiej Brytanii.
Dodatkowo w modelach, gdzie yt = HPIt, mog¹ wyst¹piæ trudnoœci z oddzieleniem si³ poda¿owych i popytowych zwi¹zanych z wyszukiwaniem
danego zapytania, przyk³adem mo¿e byæ s³owo ‘rentals‘.

84

Grzegorz Bulczak

3. Estymacja
Tablica 1 przedstawia wyniki estymacji dla modeli 1a, 2a oraz 3a.
Model bazowy (1a) wyjaœnia 86% zmiennoœci w iloœci sprzeda¿y yt. Model
pokazuje, ¿e liczba transakcji w danym miesi¹cu jest silnie zale¿na od
transakcji wykonanych w miesi¹cu poprzednim (t–1). W modelu 2a
uwzglêdniony zosta³ indeks wyszukiwañ s³owa ‘rentals’ w GT. Wyniki
sugeruj¹, ¿e indeks zapytañ o wynajem wp³ywa negatywnie na iloœæ
sprzeda¿y w tym samym okresie. W analizowanym okresie jednoprocentowy wzrost zapytañ o wynajem powi¹zany by³ ze spadkiem liczby transakcji o 389 (0,5% œredniej liczby transakcji w analizowanym okresie).
W modelu 3a do zmiennych z modelu 2a dodana zosta³a zmienna HPIt–1
(indeks cen z przesz³ego miesi¹ca). Wyniki sugeruj¹ negatywn¹ zale¿noœæ
pomiêdzy indeksem cen w poprzednim okresie a liczb¹ transakcji oraz
niewielk¹ zmianê w poziomie istotnoœci wspó³czynnika GT.
Tablica 1. Estymacja iloœci sprzeda¿y (sales vol)
sales_vol1
Model
Sales_vol_t–1

p-val2

1a
0,94

Rentalst

sales_vol

p-val

2a
<0,001

sales_vol

p-val

3a

1,038

<0,001

1,0634

<0,001

–389,088

0,0003

–449,816

0,0001

–136,201

0,0223

HPI t–1
Z. Kontrolne

sezonowe

sezonowe

sezonowe

Skorygowany
R-kwadrat

0,865

0,879

0,884

1

Kolumna sales vol (iloœæ sprzeda¿y) zawiera wspó³czynniki estymacji.
Kolumna p-val (p-values) informuje o istotnoœci danego wspó³czynnika, p-val wskazuj¹
poziomy istotnoœci, p-val= 0,10, 0,05 i 0,01 odpowiadaj¹ nastêpuj¹ce przedzia³y ufnoœci:
90%, 95% i 99%.
ród³o: Opracowanie w³asne.
2

Nastêpnym krokiem w analizie jest zbadanie u¿ytecznoœci danych
z GT w modelowaniu indeksu cen (HPI). Analogicznie do poprzednich
badañ [Wu i inni, 2010; Choi i Varian, 2012] wyniki modelu 1b wskazuj¹
siln¹ zale¿noœæ pomiêdzy HPIt i HPIt–1 (tablica 2). Model 1.1b jest modyfikacj¹ modelu podstawowego. W modelu tym dodana jest zmienna SVt–1
(iloœæ sprzedanych domów w poprzednim okresie). Model alternatywny
(2b) wzbogacony jest o dane z GT. Zmienn¹ mierz¹c¹ zmiany iloœci zapytañ GT jest ‘mortgage’ (kredyt hipoteczny). Wyniki modelu wskazuj¹ na
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statystycznie istotny ujemny wp³yw iloœci zapytañ z okresu t–2, oraz dodatni dla t=0, na HPIt. Po dodaniu SVt–1 do modelu zapytanie GT przestaje
byæ istotne statystycznie (model 3b). Wynik ten sugeruje ograniczon¹
u¿ytecznoœæ zapytania ‘mortgage’ w modelowaniu HPI. Mo¿liwe jest, ¿e
nastêpstwa powy¿szego zapytania s¹ zbytnio roz³o¿one w czasie. Dodatkowo wzrost zapytañ ‘mortgage’ mo¿e oznaczaæ zarówno negatywne,
jak i pozytywne sygna³y dla rynku nieruchomoœci (narastaj¹ce problemy
ze sp³at¹ kredytów oraz poszukiwanie Ÿróde³ finansowania zakupu).
Przypuszczalnie bardziej jednoznaczne zapytanie GT powinno pomóc
w otrzymaniu lepszych wyników. W modelu 3.1b zapytanie o kredyt hipoteczny zosta³o zast¹pione zapytaniem o sprzeda¿ domu. Zapytanie
o sprzeda¿ domu zwi¹zane jest ze wzrostem HPI w tym samym okresie.
Tablica 2. Estymacja HPI
HPI1 p-val2 HPI

p-val

p-val

2b

HPI

p-val

p-val

1b

HPI t–1

0,961 <0,001 0,941 <0,001 0,959 <0,001 0,944 <0,001 0,946 <0,001
0,000 <0,001

Mortgage

3b

HPI

Model
SV t–1

1.1b

HPI

0,000 <0,001 0,000 <0,001
0,042 0,001 0,003 0,839

Mortgage t–2

–0,037 0,011

House_for_sale
R^2

3.1b

0,978

0,047 0,000
0,985

0,980

0,985

0,987

1

Kolumna sales vol (iloœæ sprzeda¿y) zawiera wspó³czynniki estymacji.
Kolumna p-val (p-values) informuje o istotnoœci danego wspó³czynnika, p-val wskazuj¹
poziomy istotnoœci, p-val= 0,10, 0,05 i 0,01 odpowiadaj¹ nastêpuj¹ce przedzia³y ufnoœci:
90%, 95% i 99%.
ród³o: Opracowanie w³asne.
2

Kolejnym krokiem w analizie jest porównanie wyników prognozowania zmiennej yt dla modelu bazowego (1b) i alternatywnego (3b). Dane
miesiêczne z lat 2004–2007 pos³u¿¹ do tworzenia modeli, na podstawie
których zostan¹ oszacowane prognozy dla miesiêcy z lat 2008–2014. Opieraj¹c siê na wynikach omówionych poprzednio badañ, nale¿y oczekiwaæ,
i¿ modele alternatywne, dziêki danym z GT, pozwol¹ na prognozowanie
z wy¿sz¹ precyzj¹. Miar¹, która pos³u¿y do porównania precyzji modeli,
bêdzie œredni wzglêdny b³¹d prognozy (MAE). Miara ta bêdzie informowa³a o przeciêtnych odchyleniach prognoz od wartoœci rzeczywistych.
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MAE =

1 N y t - y$ t
S
N t =1 y t

(5)

Tablica 3 zawiera MAE obliczone dla wybranych modeli.
Tablica 3. MAE wybranych modeli
Predykcja od

MAE

MAE

%

Modele

1.1b

3.1b

2008

1,64

1,53

0,93

2007

1,54

1,42

0,92

Modele

1.1b

3.b

2008

1,64

1,61

Modele

1.b

1.b+GT

2008

1,8

1,67

0,97
0,92

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zgodnie z wczeœniejszymi oczekiwaniami wyniki zawarte w tablicy 3 pokazuj¹, i¿ predykcje z modeli wykorzystuj¹cych dane GT s¹ bardziej precyzyjne. B³¹d prognozy w przypadku modelu bazowego 1.1b
wynosi³ 1,65%, a dla modelu alternatywnego 1,52%. W przypadku modelu alternatywnego MAE by³ o 7,5% ni¿szy. Poprawa precyzji modeli
alternatywnych oscyluje w przedziale 2,5% – 8% w zale¿noœci od doboru
zapytañ oraz pocz¹tkowej daty predykcji (2007 lub 2008). Procentowa
ró¿nica MAE miêdzy modelem 1.b a 1.1b wynosi 8%. Wynik ten pokazuje,
¿e dane z GT poprawiaj¹ precyzjê predykcji HPI w podobnym stopniu jak
dane dotycz¹ce iloœci sprzeda¿y z okresu poprzedniego. Poprzednie badania nad u¿ytecznoœci¹ GT dla rynku nieruchomoœci w USA informuj¹
o wzroœcie precyzji estymacji od 2,3% [Wu i inni, 2008] do 12% [Choi, Varian, 2012]. Wu i inni osi¹gaj¹ najwy¿sz¹ poprawê równ¹ 7,1% w precyzji
dla zapytania ‘real estate agencies’, natomiast Choi i Varian, 12%, dla zapytania ’Rental Listings & Referrals’.
Rysunek 3 pokazuje ró¿nice pomiêdzy wartoœciami prognozowanymi a rzeczywistymi dla modelu bazowego (1.1b) oraz modelu GT (3b).
Ró¿nice miêdzy precyzj¹ predykcji modeli 1.1b i 3b dla lat 2008–2009 s¹
niewielkie. Rozbie¿noœci narastaj¹ w okresach zmian trendu, przyk³adem
jest pierwsza po³owa roku 2009 oraz druga po³owa roku 2010.
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Rysunek 3. Predykcja HPI

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzaj¹ istotny wp³yw danych z GT na poprawê precyzji w estymacji zmian HPI dla lat 2004–2014
w Wielkiej Brytanii. Precyzja prognoz modeli alternatywnych jest przeciêtnie wy¿sza o 8%, wynik ten jest zbli¿ony do poprzednich badañ na
rynku nieruchomoœci w USA. Prawdopodobnie ró¿nice miêdzy badaniami tego typu wynikaj¹ z doboru ró¿nych zapytañ GT, które wed³ug
autorów maj¹ poprzedzaæ decyzje inwestycyjne. Poprawa precyzji predykcji w znacznym stopniu zale¿y od odpowiedniego dobrania zapytañ.
Co wiêcej, mo¿liwe jest, ¿e dane zapytanie bêdzie wspomagaæ prognozowanie tylko w danym okresie.
Dane GT s¹ interesuj¹c¹ alternatyw¹ dla innych Ÿróde³ danych, których kolekcja jest czasoch³onna i kosztowna. Zalet¹ wykorzystania zapytañ
z wyszukiwarek internetowych jest szybkoœæ i dostêpnoœæ. Dodatkowo
dane GT dostarczaj¹ aktualnych informacji o zmianach w wyszukiwaniach w krajach, regionach i miastach. Szczegó³owoœæ danych GT pozwala na dobranie zapytañ, które bêd¹ zwi¹zane z danym zjawiskiem, np. popytem na dany produkt.
Powy¿sza analiza otwiera œcie¿ki do dalszych badañ nad aplikacj¹
danych z GT dla innych rynków i krajów. Przydatnoœæ danych GT powinna znaleŸæ potwierdzenie w przysz³ych badaniach analizuj¹cych sku-
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tecznoœæ kampanii reklamowych. Dziêki wysokiej rozdzielczoœci danych
GT pozwala na œledzenie tygodniowych zmian popularnoœci zapytañ.
Szczególne zastosowanie GT w prognozowaniu powinno dotyczyæ
pañstw, w których dane dotycz¹ce aktualnego stanu gospodarki publikowane s¹ ze znacznym opóŸnieniem, lub te¿ tam, gdzie ich wiarygodnoœæ
jest niska.
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U¿yte skróty
AR – Autoregresja
GT – Google Trends
HPI – House Prices Index
MAE– œredni wzglêdny b³¹d prognozy
Sales vol – iloœæ sprzeda¿y

Streszczenie
Decyzje inwestycyjne poprzedzone s¹ szeregiem dzia³añ zwi¹zanych
z uzyskiwaniem i weryfikacj¹ informacji. Poni¿sze badanie ma na celu zbadanie
u¿ytecznoœci danych pochodz¹cych z wyszukiwarek internetowych pod wzglêdem ich przydatnoœci w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomoœci. Dane te
mog¹ byæ dodatkowym Ÿród³em informacji dla inwestorów, jeœli oka¿e siê, ¿e zawieraj¹ œlady poszukiwania informacji w okresie przed podjêciem danej decyzji
inwestycyjnej. Przeprowadzona analiza jest istotnym dodatkiem do ju¿ istniej¹cej
literatury badaj¹cej rolê czynników behawioralnych w procesie podejmowania
decyzji. Wyniki tego badania mog¹ wnieœæ nowe spojrzenie na zachowanie rynków oraz inwestorów.

S³owa kluczowe
rynek nieruchomoœci, Google Trends, prognozowanie
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Predicting changes in the real estate market with the use of Google
Trends (Summary)
Investment decisions are preceded by a range of activities related to obtaining and verification of information. The following study aims to explore the usefulness of the Google search engine data in predicting real estate markets. These
data may prove to be an additional source of information for investors if they contain traces of search information in the period before making an investment decision. The analysis is an important addition to the existing literature exploring the
role of behavioral factors in the decision making process. The results of this study
may shed new light on the behavior of markets and investors.
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