
str. 1 

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 

 

Adrian Tadla 

Nr albumu:263115 

 

 

Korelacje krzyżowe dla wybranych podmiotów w potęgowym schemacie korelacji. 

 

 

 

 

 

Praca naukowa napisana pod kierunkiem: 

Dr hab. Janusz Miśkiewicz 

Instytut fizyki teoretycznej 

Zakład Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego 

 

 

 

 

 

 

 



str. 2 

 

Wrocław 2016 

 

 

 

Streszczenie 

Przeprowadzono badania korelacji krzyżowych w potęgowym schemacie korelacji dla wybranych 

spółek z indeksu Nikkei 225 oraz DAX. Na wykresach średniej siły korelacji od czasu pozycje 

maksimów odpowiadają kryzysom. Wysokość maksimum odpowiada wielkościom spadku cen akcji na 

giełdzie. Metoda pozwala także stwierdzić działania banków centralnych i zobaczyć ich wpływ na 

charakterystykę szumu.  

Streszczenie w języku angielskim 

The research of Cross-correlations by a Power Law Classfication Scheme for chosen time series was 

conducted. Maxima of a function of an average correlation strenght distribution in time are showing the 

crises. Height of a maxima corresponds to the sizes of falls in share prices on the stock exchange. This 

method also allows to detect central banks actions and see their influence on characteristic of a noise. 
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ROZDZIAŁ 1 

 

WSTĘP 

 

1.1. KORELACJE LINIOWE PEARSONA 

 

Współczynnik korelacji pozwala nam odpowiedzieć na pytanie czy między dwoma zmiennymi 𝑥 i 𝑦 

o rozkładach odpowiednio 𝑥𝑖 oraz 𝑦𝑖 (i=1,2,..,n) istnieje w jakimś stopniu zależność liniowa. 

Według standardowych podręczników[1], wzór na korelację liniową Pearsona wyraża się następująco: 

 

𝐶𝑜𝑟(𝑥, 𝑦) =
∑ (𝑥𝑖−𝑥)(𝑦𝑖−𝑦)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑦𝑖−𝑦)2𝑛

𝑖=1

  (1) 

Gdzie 𝑥 i 𝑦 oznaczają średnie arytmetyczne z wartości rozkładów 𝑥 i 𝑦.  

Współczynnik korelacji przyjmuje wartości [−1,1] . Standardowo otrzymany wynik interpretujemy 

następująco: 

Jeśli 𝐶𝑜𝑟(𝑥, 𝑦) ∈ [−0,5; 0,5], to taką korelację nazywamy słabą (dodatnią lub ujemną w zależności od 

znaku). Natomiast gdy 𝐶𝑜𝑟(𝑥, 𝑦) ∈ ((−1; −0,5) ∪ (0,5; 1), to taką korelację nazywamy silną (dodatnią 

lub ujemną). Nazewnictwo jest tutaj umowne i można wprowadzić więcej określeń na stopień korelacji. 

Gdy współczynnik jest równy 0, to nie można stwierdzić, że badane zmienne są związane relacją 

liniową. Innymi słowy, im |𝐶𝑜𝑟(𝑥, 𝑦)| jest większy, z tym większą pewnością możemy stwierdzić, że 

badana zależność ma charakter liniowy. 

 

Korelację Pearsona można wyrazić jeszcze wzorem: 

𝐶𝑜𝑟(𝑥, 𝑦) =
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
  (2) 

Gdzie 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) oznacza kowariancję między zmiennymi 𝑥 i 𝑦, a 𝜎𝑘 oznacza odchylenie standardowe 

zmiennej 𝑘. Współczynnik korelacji liniowej został wykorzystany [2] do zdefiniowania odległości 

ultrametrycznej. W przypadku większej liczby szeregów czasowych otrzymujemy macierz korelacji 

o  
𝑛∗(𝑛−1)

2
 wyrazach. Ze względu na liczbę niezależnych parametrów konieczne jest jej zbadanie 
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dodatkową metodą-Minimalnego Drzewa Rozpinającego(MST). Wadą tego podejścia, jest to, że 

dystans w przestrzeni ultrametrycznej(wykorzystywanej do tworzenia MST), dany wzorem: 

𝑑 = √2(1 − 𝐶𝑜𝑟(𝑥, 𝑦)) (3) 

jest wrażliwy na obecność szumu i niepoprawnie klasyfikuje nieliniowe korelacje[3]. Jest dyskusyjne 

czy dystans ultrametryczny odzwierciedla w pełni związek między szeregami czasowymi.  

Ponadto badania przeprowadzone przez Ladislava Kristoufeka [4] sugerują, że standardowy 

współczynnik  Pearsona jest praktycznie bezużyteczny dla badania silnie niestacjonarnych szeregów 

czasowych, a z takich składa się giełda. 

 

1.2. KORELACJE KRZYŻOWE 

 

Jednym z zagadnień badanych w ramach analizy korelacji krzyżowych jest poszukiwanie zależności 

przyczynowo-skutkowych. W tym przypadku szczególne znaczenie ma analiza korelacji przesuniętych 

sygnałów. Z dostępnej literatury [5] wiadomo, że w ujęciu badań sygnałów korelacje krzyżowe są miarą 

zależności liniowej dwóch szeregów czasowych przesuniętych względem siebie o 𝑛. Wzór na nie dla 

przypadku dyskretnego przedstawia się poprzez splot funkcji f i g następująco: 

𝐶𝐶𝑜𝑟𝑓𝑔(𝑛) = ∑ 𝑓∗[𝑚] ∗ 𝑔[𝑚 + 𝑛]∞
𝑚=−∞  (4) 

Gdzie 𝑓∗ jest sprzężeniem zespolonym szeregu f.  

Szczególnym przypadkiem tak zdefiniowanej korelacji krzyżowej jest autokorelacja. Ma ona miejsce, 

gdy liczymy korelację funkcji f z samą sobą.  

W zagadnieniach statystycznych korelacje krzyżowe określa się po prostu jako korelacje między dwoma 

szeregami. Znana jest również zależność znormalizowanej kowariancji krzyżowej i korelacji krzyżowej: 

𝐶𝐶𝑜𝑣𝑓𝑔 = 𝐸[(𝑓𝑡 − 𝑓)(𝑔𝑡+𝑇 − 𝑔)] (5) 

𝐶𝐶𝑜𝑟𝑓𝑔 =
𝐶𝐶𝑜𝑣𝑓𝑔

𝜎𝑓∗𝜎𝑔
 (6) 

Przy liczeniu korelacji często ważną kwestią jest dobranie odpowiedniej ilości danych do analizy. 

Między dwoma zbyt krótkimi szeregami może dochodzić do powstawania fałszywych korelacji. Aby 

zminimalizować powstawanie takich sztucznych zależności, należy do badań dobierać reprezentatywne 

i liczne próby statystyczne.  
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1.3 POTĘGOWY SCHEMAT KORELACJI (PLCS) 

 

Potęgowy schemat korelacji (ang. Power Law Classification Scheme) jest niedawno opracowaną 

metodą [3], którą w tej pracy zastosuję do badania kryzysów finansowych na dwóch różnych giełdach. 

Zanim do tego przejdziemy opiszę jak działa algorytm dla tej metody.  

Opis algorytmu jest zgodny z opisem w artykule zamieszczonym w odniesieniu [3]. Niech 𝐴 oraz 𝐵 

przedstawiają szeregi czasowe 𝐴 oraz 𝐵 o elementach odpowiednio 𝑎𝑖 oraz 𝑏𝑖. Szeregi te są wybranymi 

danymi z giełdy, wybranymi tak i dostosowanymi tak, żeby miały taką samą liczbę elementów, a dane 

𝑎𝑖 oraz 𝑏𝑖 pochodziły z tego samego dnia. Do opisu algorytmu potrzebna nam będzie odległość 

Manhattan, zdefiniowana tutaj jako: 

𝑀 = |𝑎𝑖 − 𝑏𝑖| (7) 

Algorytm można przedstawić w następujących krokach: 

 Obliczamy skumulowaną odległość Manhattan(MD) pomiędzy szeregami A i B 

𝑀𝐷(𝐴, 𝐵)(𝑗) = ∑ |𝑎𝑖 − 𝑏𝑖|,   𝑗 ∈ (1,2. . , 𝑇)
𝑗
𝑖=1  (8) 

Gdzie T odpowiada liczbie danych w każdym z szeregów.  

 Przedstawiamy obliczony szereg skumulowanych odległości Manhattan jako 

funkcję numeru elementu indeksu w skali podwójnie logarytmicznej.  

 Dopasowujemy funkcję liniową do danych i znajdujemy współczynnik nachylenia 

γ. Siła korelacji jest zdefiniowana jako α= γ-1.  

Algorytm ten można połączyć z metodą przesuwającego się okna czasowego, w którym 

wybieramy fragment danych o długości T, obliczamy współczynnik siły korelacji, 

następnie przesuwamy okno o jeden krok i powtarzamy procedurę. Obliczenia 

powtarzamy aż nie dojdziemy do końca szeregu. Otrzymane wyniki możemy 

zinterpretować w zależności od współczynnika α, który uzyskaliśmy: 

α<0 Szeregi zbiegające się 

α=0 Szeregi równoległe 

0<α<1 Szeregi wolno rozbiegające się 

α=1 Szeregi rozbiegające się, ale liniowo skorelowane 

α>1 Szeregi silnie rozbiegające się 
Tabela 1. Przedstawia interpretacje wartości siły korelacji.. 
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1.4 RYS WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH 

W tym podrozdziale przedstawię pokrótce najważniejsze daty dla rynków finansowych od początku 

XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów finansowych. 

2000-2001 rok- Kryzys dot.com – według [6] jest definiowany jako spekulacja na akcjach spółek 

technologicznych, zwłaszcza internetowych, która zaczęła się w 1995 roku. Na początku XXI w. „bańka 

spekulacyjna pękła” i nastąpił znaczny spadek wartości akcji wielu firm. Średnia cena spółek DAXa 

spadła w tym czasie z 56,61 do 34,00 euro/akcję- spadek o 39,9%. Średnia cena spółek z Nikkei 225 

spadła w tym czasie z 1571 do 999 jenów/akcję-spadek o 36,4%.  

2002 rok-W tym roku średnia cena akcji DAXa spadła z 39,94 do 18,20 euro/akcję-spadek o 54,4%. 

Akcje z Nikkei 225 zanotowały spadek średniej ceny z 1424 do 1028 jenów/akcję-spadek o 27,8%. 

2008-2009 rok- Globalny kryzys finansowy. Postał w wyniku kryzysu na rynku kredytów, 

nieruchomości, wysokich cen paliw. Odbił się na wielu spółkach. Najpoważniejszy kryzys od czasu 

wielkiej depresji w latach 30 XX wieku. Średnia cena akcji z indeksu DAX spadła z 55,70 do 21,39 

euro/akcję-spadek o 61,5%. Akcję z indeksu Nikkei 225 spadły w tym czasie z do 2295 do 952 

jenów/akcję-spadek o 58,5%.  

2008 rok- reakcja europejskiego banku centralnego na mający w tym czasie kryzys finansowy. 

Obniżenie stóp procentowych. Nie wpłynęło to znacząco na ceny akcji z indeksu Nikkei 225, ponieważ 

rząd Japonii nie prowadził takich działań w czasie kryzysu w 2008 roku. Akcje z indeksu DAX 

zwiększyły swoją wartość w ciągu roku z 21,39 euro za akcję do 42,05 euro za akcję-wzrost o 96,5%. 

2011 rok- Kryzys strefy euro. Brak zauważalnych skutków na rynku japońskim. Spadkek wartości cen 

akcji z indeksu DAX z 45,52 do 33,39 euro/akcję-spadek o 26,6%.  

2015 rok- Spadek cen akcji spółek z indeksu DAX z 80,25 do 63,87 euro/akcję-spadek o 20,4%. Spadek 

cen spółek z indeksu Nikkei 225 z 2813 do 2312 jenów/akcję-spadek o 17,8%. 
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ROZDZIAŁ 2 

 

OPRACOWANIE WYNIKÓW 

2.1 PRZEDSTAWIENIE DANYCH 

Do analizy wybrałem po 20 spółek indeksów DAX i NIKKEI 225. W miarę możliwości brałem spółki 

największe i jednocześnie obecne na giełdzie przynajmniej od 01.01.2000 r.. Lista spółek wraz z ich 

wykresami zależności ceny od czasu znajduje się pod opisem danych. Dane analizowałem do 

06.05.2016 r.. Do analizy indeksu DAX jest to 4200 notowań dziennych, a do Nikkei 225 4000 notowań 

dziennych. Różnica w ilości notowań jest prawdopodobnie wynikiem innej charakterystyki obu rynków. 

Używałem okna czasowego o długości 50 dni. Dane dla indeksu DAX uzyskałem z Yahoo Finance, 

a dla NIKKEI 225 ze strony stooq.pl.  

Szeregi zwrotów uzyskałem z szeregów cen akcji z pominięciem splitów i dywidend. Spółki, które 

wybrałem z grupy dla której obliczany jest indeks DAX są zróżnicowane i nie ma wśród nich 

dominującej gałęzi, która swoją liczebnością by się bardzo wyróżniała na tle innych grup. Wybrane 

spółki z NIKKEI 225 są w dużej mierze skupiają się na produkcji(np. samochodów). Dla każdego 

indeksu wybrałem po 20 spółek, co daje 190 unikalnych połączeń między nimi.  Oto lista spółek z 

indeksu DAX oraz Nikkei 225: 

DAX Skrót Nikkei 225 Skrót 

Adidas ADS Bridgestone 5108.JP 

Allianz ALV Clarion 6796.JP 

BASF BAS Kawasaki 7012.JP 

Bayer BAYN Denka Company 4061.JP 

Beiersdorf BEI Denso 6902.JP 

BMW BMW Fuji Heavy Industries 7270.JP 

Commerzbank CBK Fujitsu 6702.JP 

Daimler DAI GS Yuasa 6674.JP 

Deutsche Bank DBK Honda Motor 7267.JP 

Deutsche Lufthansa LHA JTEKT 6473.JP 

Deutsche Telekom DTE Kyowa Hakko Kirin 4151.JP 

E.ON EOAN Mazda Motor 7261.JP 

Fresenius FRE Mitsubishi Motors 7211.JP 

Fresenius Medical Care FME Nissan Motor 7201.JP 

Linde LIN Nissan Chemical Industries 4021.JP 

Merck MRK NSK 6471.JP 

Munich Re MUV2 Shin Etsu Chemical 4063.JP 

SAP SAP Sumitomo Electric Industries 5802.JP 

Siemens SIE Suzuki Motor 7269.JP 

ThyssenKrupp TKA Toyota Motor 7203.JP 
Tabela 2. Przedstawia spis użytych do badań spółek z indeksu DAX(po lewej) oraz Nikkei 225(po prawej). 
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Oto kilka wybranych wydarzeń ekstremalnych dla wybranych spółek, które można będzie 

zaobserwować na poniższych wykresach: 

 W roku 2000 cena akcji spółki 6702.JP spadła z 4730 jenów/akcję do 1420 jenów/akcję. 

 W roku 2002: cena akcji spółki ALV zmalała ze 157 euro/akcję do 23 euro/akcję. W roku 2008 

cena akcji spółki ALV zmalała z 67 euro/akcję do 37 euro/akcję. W tym samym czasie nastąpił 

spadek cen akcji CBK ze 154 euro/akcję do 30 euro/akcję. Cena akcji spółki MUV2 spadła ze 

182 euro/akcję do 29 euro/akcję. 

 W roku 2006 cena akcji spółki 7267.JP spadła z 8250 jenów/akcję do 3470 jenów/akcję. 

 W latach 2008-2010: Cena akcji spółki ALV zmalała z 67 euro/akcję do 37 euro/akcję. Akcje 

spółki CBK zmniejszyły swoją wartość ze 173 euro/akcję do 20 euro/akcję. Cena akcji spółki 

EOAN spadła z 76 euro/akcję do 40 euro/akcję. Cena akcji spółki 6902.JP spadła z 4780 

jenów/akcję do 1250 jenów/akcję. Cena akcji spółki 4021.JP spadła z 1420 jenów/akcję do 620 

jenów/akcję. Cena akcji spółki 6471.JP spadła z 990 jenów/akcję do 290 jenów/akcję. Taki sam 

spadek w tym czasie zanotowała spółka 7201.JP. Cena akcji spółki 4063.JP spadła z 9390 

jenów/akcję do 3220 jenów/akcję. Cena akcji spółki 7203.JP spadła z 7680 jenów/akcję do 

2650 jenów/akcję. 

 W 2013 roku spółka 7211.JP zanotowała wzrost cen akcji z 154 jenów/akcję do 1225 

jenów/akcję. 

 W 2014 roku spółka 7261.JP zanotowała wzrost z 480 jenów/akcję do 2530 jenów/akcję. 

Wykresy cen akcji od czasu każdej z uczestniczącej w badaniu spółki: 

 

Rysunek 1. Przedstawia ewolucje ceny dla 5 spółek z indeksu DAX. Rozwinięcia skrótów z legendy: ADS-Adidas, ALV- Alianz, 
BAS-BASF, BAYN- Bayer, BEI-Beiersdorf. 
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Rysunek 2. Przedstawia ewolucje ceny dla 5 spółek z indeksu DAX. Rozwinięcia skrótów z legendy: BMW-BMW, CBK-
Commerzbank, DAI- Daimler, DBK- Deutsche Bank, DTE- Deutsche Telekom. 

 

Rysunek 3. Przedstawia ewolucje ceny dla 5 spółek z indeksu DAX. Rozwinięcia skrótów z legendy: EOAN-E.ON, FME-Fresenius 
Medical Care, LHA- Deutsche Lufthansa, LIN- Linde.  
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Rysunek 4. Przedstawia ewolucje ceny dla 5 spółek z indeksu DAX. Rozwinięcia skrótów z legendy: MRK-Merck, MUV2- Munich 
Re, SAP-SAP, SIĘ- Siemens, TKA- ThyssenKrupp. 

 

Rysunek 5. Przedstawia ewolucje ceny dla 5 spółek z indeksu Nikkei 225. Rozwinięcia skrótów z legendy:  5108.JP-Bridgestone, 
6796.jp- Clarion, 6902.JP-Denso, 6702.JP-Fujitsu, 7270.JP-Fuji Heavy Industries. 
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Rysunek 6. Przedstawia ewolucje ceny dla 5 spółek z indeksu Nikkei 225. Rozwinięcia skrótów z legendy: 6674.JP- GS Yuasa, 
7267.JP-Honda Motor, 6473.JP- JTEKT, 7012.JP-Kawasaki, 4151.JP- Kyowa Hakko Kirin. 

 

Rysunek 7. Przedstawia ewolucje ceny dla 5 spółek z indeksu Nikkei 225. Rozwinięcia skrótów z legendy: 7261.JP-Mazda Motor, 
7211.JP-Mitsubishi Motors, 4021.JP-Nissan Chemical Industries, 7201.JP- Nissan Motor, 6471.JP-NSK. 
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Rysunek 8. Przedstawia ewolucje ceny dla 5 spółek z indeksu Nikkei 225. Rozwinięcia skrótów z legendy: 4063.JP- Shin Etsu 
Chemical, 7269.JP-Suzuki Motor, 7203.JP- Toyota Motor, 4061.JP- Denka Company, 5802.JP- Sumitomo Electric Industries. 

 

 

2.2 WYNIKI 

 

2.2.1 DAX-20 SPÓŁEK 

Wykres średniej ceny akcji od czasu: 

 
Rysunek 9. Wykres przedstawia przebieg średniej wartości akcji wybranych 20 spółek z indeksu DAX. Spis spółek użytych do 
liczenia średniej znajduje się w Tabeli 2.  
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Dla wszystkich 20 spółek wykres średniej siły korelacji od czasu wygląda następująco:  

 

Rysunek 10. Wykres przedstawia zależność średniej siły korelacji dla 20 spółek DAX od czasu. Zaznaczone strzałkami maksima 
odpowiadają kryzysom. Wysokość maksimów odzwierciedla surowość kryzysu-im siła korelacji większa, tym kryzys 
poważniejszy. Na przykład na początku XXI w. spadek wartości indeksu był większy(średni spadek cen akcji o 40 euro/akcję), 
niż w kryzysie z lat 2008-2009(średni spadek cen akcji 25 euro/akcję).  

 

Można zauważyć zależność między wysokością średniej siły korelacji, a wydarzeniami ekonomicznymi 

w latach 2000-2016. Czerwonymi strzałkami zaznaczono okresy w których w indeksie DAX znaczny 

spadek wartości indeksu lub długotrwały zastój na giełdzie, pomiędzy wzrostami. Można więc 

zauważyć pewną zależność między średnią siłą korelacji, a sytuacją na giełdzie. Gdy siła korelacji jest 

większa od 0,5, to pojawiają się kryzysy, natomiast gdy jest niska, to indeks zyskuje na wartości. 

Ponadto wysokość pików odzwierciedla surowość kryzysów. Im siła korelacji większa, tym kryzys 

surowszy. Na przykład spadek średniej ceny akcji w latach 2000-2002 wyniósł 40 euro/akcję, a w roku 

2011 już tylko 11 euro/akcję, co odzwierciedla wynik otrzymany dla zależności średniej siły korelacji 

od czasu, dla której średnia siła korelacji podczas pierwszego kryzysu była wyższa niż podczas 

drugiego. Wykres zależności średniej siły korelacji od czasu można podzielić na trzy składowe- szum, 

średnie maksima i wysokie maksima. Kryzysy pojawiały się przy wysokich maksimach o średniej sile 

korelacji większej niż 0,5. 

 Można zauważyć, że szum przed rokiem 2008 jest położony nieco wyżej niż po roku 2009. Ma to być 

może związek z działaniami Europejskiego Banku Centralnego. Aby zbadać tą hipotezę posłużyłem się 

testami statystycznymi o wariancji. W teście F, który zwraca wynik dwustronnego 

prawdopodobieństwa, że wariancje przed rokiem 2008 i po roku 2009 nie są istotnie różne otrzymałem 

wynik 3,21 ∗ 10−45, co pozwala mi przejść do kolejnego testu. W teście t-Studenta dla badanej hipotezy 

otrzymałem wynik 0,0004, więc jako że wynik mniejszy od 0,05 pozwala przyjąć tą hipotezę, to 

hipotezę o prawdopodobnym związku wysokości szumu z działaniami Europejskiego Banku 

Centralnego przyjmuję. Ponadto w teście ANOVA uzyskałem wyniki średniej siły korelacji przed 

rokiem 2008 na poziomie 0,076 z wariancją 0,011. Daje to maksymalny typowy poziom na poziomie 
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0,087, a minimalny na poziomie 0,065. Natomiast po 2009 roku średnia to 0,066, wariancja 0,006. Daje 

to maksymalny typowy poziom średniej siły korelacji na poziomie 0,072, a minimalny na poziomie 

0.060. Wynik wartości p, zwracającej prawdopodobieństwo tego, że wartości średniej siły korelacji 

przed i po kryzysem są takie same dał wartość 0,001. Poniżej znajduje się wykres zależności gęstości 

występowania danych sił korelacji. Widać na nim przesunięcie maksimum, które dla okresu 

wcześniejszego znajduje się bardziej na lewo w stosunku do maksimum z późniejszego okresu. Widać 

również dużą różnicę w ogonach rozkładu, co pozwala stwierdzić przesunięcie w średniej sile korelacji 

w przedziale czasowym po 2009 roku w stosunku do okresu wcześniejszego. Wyniki te potwierdzają 

przypuszczenie o prawdopodobnym związku działań politycznych na charakterystykę zachowania się 

średniej siły korelacji. 

 

Rysunek 11. Zależność gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia danej wartości siły korelacji od wartości siły korelacji dla 
wybranych spółek z indeksu DAX. Kolorem czarnym zaznaczony jest okres przed rokiem 2008, a kolorem czerwonym okres po 
roku 2009. 

Na Rysunku 10. jest wiele lokalnych maksimów za którymi nie idą większe wydarzenia ekonomiczne. 

Sytuację w tej kwestii poprawia nieco wzięcie średniej ruchomej, która tłumi szumy o wysokiej 

częstości. Na poniższym wykresie przedstawiłem ten sam wykres średniej siły korelacji od czasu, ale 

ze średnią ruchomą 5-dniową. 
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Rysunek 12. Wykres przedstawiający Rysunek 9 z zaimplementowaną średnią ruchomą 5-dniową. Pozwala to na wyciszenie 
wysokoczęstościowego szumu i ułatwia odczytanie wyników. 

Można zauważyć, że ważniejsze maksima zostały nieco bardziej wyeksponowane na tle szumu 

o wysokiej częstości. 

 

2.2.2 NIKKEI 225- 20 SPÓŁEK 

Poniżej wykres przebiegu średniej ceny wybranych spółek z indeksu Nikkei 225. 

 
Rysunek 13. Wykres przedstawia przebieg średniej wartości akcji wybranych 20 spółek z indeksu Nikkei 225. Lista spółek 
użytych do liczenia średniej znajduje się w Tabeli 2. 
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Dla 20 spółek z NIKKEI 225 wyniki przedstawiają się następująco: 

 

Rysunek 14. Wykres przedstawia zależność średniej siły korelacji dla 20 spółek Nikkei 225 od czasu. Maksima o wysokości co 
najmniej 0,2 oznaczają miejsca w czasie, w których na giełdzie pojawiały się kryzysy.  

 

Algorytm w tym przypadku wykrył dwa największe kryzysy w ostatnich 16 latach. Na początku XXI 

wieku indeks NIKKEI 225 przeżywał duży kryzys, lecz tutaj nie został on wykryty. Prawdopodobnie 

dlatego, że zbiór danych nie posiada danych sprzed początków tego kryzysu. Można zauważyć inną 

strukturę szumu niż miało to miejsce w przypadku indeksu DAX. Wysokość szumu jest większa w 

porównaniu do wysokości maksimów niż miało to miejsce w przypadku indeksu DAX, nie ma też 

wyraźnego rozdzielenia na wysokie i niższe maksima. Ponadto przed i po kryzysach pojawia się 

gwałtowny spadek siły korelacji, co nie miało miejsca na taką skalę w poprzednim omawianym indeksie. 

Wygląd zależności średniej siły korelacji od czasu ma prawdopodobnie swoje podłoże w specyfice 

danego rynku, ale dalsze badania w tym kierunku byłyby potrzebne, żeby taką hipotezę potwierdzić. 

Ułatwić odczytać ten szum może pomóc, tak jak w przypadku indeksu DAX, średnia ruchoma, która 

filtruje szumy o wysokiej częstości. Poniżej znajduje się ten sam wykres ale ze średnią ruchomą 30-

dniową. Widać na nim dwa duże piki w 2011 oraz 2012 roku. Miały one miejsce podczas długotrwałej 

niekorzystnej sytuacji na tym indeksie.  
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Rysunek 15. Wykres przedstawiający Rysunek 12 z zaimplementowaną średnią ruchomą 5-dniową. Pozwala to na wyciszenie 
wysokoczęstościowego szumu i ułatwia odczytanie wyników. 

Wzięcie średniej ruchomej poprawia czytelność dużych pików. Wyniki przedstawione na wykresach 

dla NIKKEI 255, tak jak w przypadku wyników z indeksu DAX, spełniają swoją funkcję widzenia 

surowości kryzysu.  

Sprawdziłem czy tak jak w przypadku DAXa, średni szum przed i po kryzysie w 2008 roku leży na 

innej wysokości i czy ma to związek z działaniami banków centralnych. Wynik f-testu, to 3,1 ∗ 10−16, 

co prowadzi mnie do testu t-Studenta, którego wynik wynosi 0,46. W tym przypadku hipotezę 

o działalności banku centralnego muszę odrzucić, ale może to posłużyć jako kolejny dowód na to, że 

zmiana wysokości szumu na rynku niemieckim mogła być spowodowana polityką Europejskiego Banku 

Centralnego, ponieważ Japonia nie wprowadziła takiej polityki w czasie kryzysu jak ECB. Na podstawie 

tych dwóch testów można postawić tezę, że metoda być może „widzi” wpływ działań banków 

centralnych na zachowanie notowań spółek. Po przeprowadzeniu dodatkowego badania (ANOVA), 

uzyskałem średnią siłę korelacji dla lat przed 2008 rokiem na poziomie 0,061 z wariancją 0,004, co daje 

maksymalną typową wartość równą 0,065, a minimalną 0,057. Po roku 2009 uzyskałem taką samą 

średnią z wariancją 0,06, co daje maksymalną typową wartość na poziomie 0,067, a minimalna na 

poziomie 0,055. Parametr p dla testu ANOVA ma wartość 0,922. Wyniki rozkładu prawdopodobieństwa 

wystąpienia danej siły korelacji w szumie w okresach przed 2008 oraz po 2009 roku istotnie różnią się 

od analogicznych wyników otrzymanych dla indeksu DAX, a ukazanych na Rysunku 11.. Nie ma 

istotnych różnic w położeniach maksimów rozkładów prawdopodobieństwa między badanymi 

okresami. Różnice w ogonach rozkładu również są mniejsze niż w przypadku takich samych badań dla 

indeksu DAX. Wyniki te również potwierdzają domniemanie o braku zmian w charakterystyce szumu 

między tymi dwoma przedziałami czasowymi. 
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Rysunek 16. Zależność gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia danej wartości siły korelacji od wartości siły korelacji dla 
wybranych spółek z indeksu Nikkei 225. Kolorem czarnym zaznaczony jest okres przed rokiem 2008, a kolorem czerwonym 
okres po roku 2009. 

 

2.2.3 WSZYSTKIE 40 SPÓŁEK 

Następnym krokiem w moich badaniach było stworzenie indeksu dla 40 wybranych spółek, po 20 

z giełdy japońskiej i niemieckiej, a następnie stworzenie wykresu średniej siły korelacji od czasu. Oto 

stworzony indeks: 

 

Rysunek 17. Zależność średniej ceny akcji od czasu dla wszystkich spółek wymienionych w Tabeli 2. 
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Wykres średniej siły korelacji od czasu:  

 

Rysunek 98. Zależność średniej siły korelacji od czasu do wszystkich spółek wymienionych w Tabeli 2. Maksima wskazują 
kryzysy. 

Można zauważyć inną charakterystykę szumu przed 2008 rokiem i po 2009 roku. Jest to spowodowane 

prawdopodobnie tym, że połowa ze spółek, które uczestniczyły w liczeniu siły korelacji dla tego 

wykresu pochodzi z indeksu DAX, na którym zaobserwowaliśmy podobne zachowanie sił korelacji. 

Tak jak w poprzednich przypadkach otrzymany wykres dobrze widzi występowanie kryzysów i dobrze 

je stopniuje pod względem ich surowości.  
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ROZDZIAŁ 3 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

W swojej pracy zbadałem działanie korelacji krzyżowych w potęgowym schemacie korelacji dla 40 

spółek z dwóch różnych indeksów. Wyniki w porównaniu do badań na kilku całościowych indeksach[3] 

powtórzyły swoje najważniejsze własności. Metoda dobrze wykrywa kryzysy na podstawie zachowania 

średniej siły korelacji tj. im wyższa siła korelacji, tym poważniejszy jest kryzys. Jest to jednocześnie 

kolejna cecha metody PLCS- im wyższa średnia siła korelacji, tym kryzys jest poważniejszy. Mniejsze 

wartości średniej siły korelacji pokazują nam okresy, na giełdzie w których dominują dodatnie zwroty. 

W przeciwieństwie do wyników obliczanych przy pomocy całych indeksów, wyniki uzyskane 

z pojedynczych spółek mniej się nadają do przewidywania kryzysów, ze względu na mniej „gładki” 

charakter wykresu i większe trudności w przewidzeniu kolejnego maksimum „na oko”. Może być to 

związane z tym, że indeksy same w sobie są już uśrednione, a potem jeszcze raz uśrednia się siłę 

korelacji dla każdego indeksu, co wygładza wykres. Sytuację na wykresie klaruje wzięcie średniej 

ruchomej, która filtruje wysokoczęstościowe szumy, o różnej długości w zależności od potrzeb. Tłumi 

ona mniejsze i krótkotrwałe spadki, pozwalając się skupić na tych większych. Metoda dodatkowo jest 

w stanie wykryć wpływ działań banków centralnych na stan giełdy, co pokazałem poprzez testy 

statystyczne dla indeksu DAX i Nikkei 225. Szum przed rokiem 2008 oraz po 2009 roku zmienił swoją 

średnią wysokość dla spółek wziętych z indeksu DAX. Było to prawdopodobnie spowodowane 

działaniami Europejskiego Banku Centralnego(obniżenie stóp procentowych) w dobie kryzysu, który 

miał miejsce w tym czasie. Można było również dostrzec inną charakterystykę samego zachowania się 

średniej siły korelacji w zależności od rynku z którego brałem spółki. Dla indeksu DAX szumy były 

mniejsze w stosunku do maksimów, niż na indeksie spółek japońskich. Jest to prawdopodobnie 

spowodowane inną charakterystyką obu rynków. Kolejnym krokiem w badaniach tej metody moim 

zdaniem powinno być zbadanie jak zachowuje się średnia siła korelacji w pobliżu kryzysów. Być może 

przed kryzysem zmienia się charakterystyka szumu. Taka informacja pozwoliłaby inwestorom wycofać 

się zanim kryzys nadejdzie z większą pewnością, że chwilowa wysoka średnia siła korelacji nie była 

tylko fałszywym alarmem. Badania takie powinny być prowadzone jednocześnie ze zbadaniem jak 

metoda działa dla innych indeksów. 
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Dodatek 

Kod napisany w C++, który generuje kod w języku R, który oblicza wektor średniej siły korelacji dla 

wybranych dwóch spółek i przekierowuje wynik do pliku spolka1-spolka2.csv. Kod w języku R jest 

zapisywany do pliku kod.txt. Żeby uzyskać macierz sił korelacji, to ten kod trzeba uruchomić dla 

każdego unikalnego połączenia spółek, zmieniając odpowiednio nazwy plików, do których są 

zapisywane poszczególne wyniki. Następnie uzyskane pliki połączyć w jeden. Wygodnie można 

zmieniać liczbę danych dla której liczymy siłę korelacji oraz długość okna(różnica między liczbą 

danych a liczbą zdefiniowaną jako O w kodzie). Dla n spółek jest 
𝑛∗(𝑛−1)

2
     takich unikalnych połączeń.     

#include <iostream> 

#include<fstream> 

using namespace std; 

#define O 3950 //Liczba danych-Długość okna 

int W=4000; //Liczba danych 

int i; 

fstream plik; 

int main() 

{ 

    plik.open( "kod.txt", std::ios::in | std::ios::out ); 

    plik << "data1=read.csv(file.choose(), header=TRUE)" << endl; 

    plik << "data2=read.csv(file.choose(), header=TRUE)" << endl; 

    plik <<"x1=data1[1:"<<W<<",1]"<<endl; 

    plik <<"x2=data1[1:"<<W<<",1]"<<endl; 

    plik << "z1=abs(x1-x2)" << endl; 

    plik << "xxx=matrix(c("; 

    for(i=1;i<=O;i++){ 

       if(i==O) 

        { 

            plik<<"seq(1:51)"<<"),nrow=3950, byrow=TRUE)"<<endl<<"logxxx=log(xxx)"<<endl; 

        }else 

        plik << "seq(1:51),"<<endl; 
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    } 

    plik << "cz= matrix(c("; 

    for(i=1;i<=O;i++){ 

       if(i==O) 

        { 

        plik<<"cumsum(z1["<<i<<":"<<(i+50)<<"])"<<"),nrow=3950,byrow=TRUE)"<<endl<<"logcz=log(cz)"<<endl; 

        }else 

        plik << "cumsum(z1["<<i<<":"<<(i+50)<<"]),"<<endl; 

    } 

    for(i=1;i<=O;i++){ 

        plik<<"LR"<<i<<"=lm(logcz["<<i<<",]~log(xxx["<<i<<",]))"<<endl; 

    } 

    plik << "CorStr=c("; 

    for(i=1;i<=O;i++){ 

       if(i==O) 

        { 

            plik<<"LR"<<i<<"$coefficients[2]-1)"<<endl; 

        }else 

        plik << "LR"<<i<<"$coefficients[2]-1,"<<endl; 

    } 

    plik << "write.csv(CorStr, file = \"spolka1-spolka2.csv\",row.names=FALSE, na=\"\")"; 

 

    return 0; 

}  
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………………………………………….. oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa na temat:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
jest mojego autorstwa i nie narusza autorskich praw w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 

r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem;  

nie zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony;  

nie była wcześniej przedmiotem innej urzędowej procedury związanej z nadaniem 

dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego;  

treść pracy dyplomowej przedstawionej do obrony, zawarta na przekazanym nośniku 

elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną.  

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych 

osobowych oraz ich poprawiania.  

Udostępnienie przez mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny.  

 

Wyrażam zgodę, na:  

 
udostępnienie mojej pracy dla celów naukowych i dydaktycznych;  

przetwarzanie moich danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.);  

umieszczenie mojej pracy w bazie danych Uczelni i jej przechowywanie przez okres 

stosowny do potrzeb Uczelni;  

wykorzystanie mojej pracy jako elementu komparatywnej bazy danych Uczelni;  

udostępnienie mojej pracy innym podmiotom celem prowadzenia kontroli 

antyplagiatowej prac dyplomowych i innych tekstów, które zostaną opracowane w 

przyszłości;  

porównywanie tekstu mojej pracy z tekstami innych prac znajdujących się w bazie 

porównawczej systemu antyplagiatowego i zasobach Internetu.  

 

Wrocław, ………………………………….                       …………………………………………  
(rrrr – mm - dd)                                                                          (czytelny podpis autorki/a pracy) 

 


