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Wstęp 

 

Celem niniejszej pracy jest analiza ilościowa korelacji krzyżowych walut z rynku 

FOREX pod kątem identyfikacji waluty wiodącej. W tym celu, wykorzystane będą grafy 

drzew minimalnego zasięgu (MST) oraz zbadana topologia tych grafów w odniesieniu do 

rozkładu statystycznego stopni wierzchołków grafu. Analiza będzie przeprowadzona nie 

tylko w różnych skalach czasowych czyli dla danych dziennych, godzinowych oraz 

pięciominutowych ale również w oparciu o zróżnicowany dobór waluty przeliczeniowej, 

czyli tej, w której wyrażone są wartości pozostałych. 

Analiza różnic w otrzymanych grafach MST, będzie przeprowadzona metodą 

wykorzystującą odstępstwo od prawa potęgowego wierzchołków drzew grafu. Jest to 

metoda, która nie była dotąd wykorzystywana w badaniach wpływu waluty 

przeliczeniowej na kształt grafu i może stanowić istotne rozwinięcie podejścia 

prezentowanego we wcześniejszych pracach o podobnej tematyce [1],[2], w których to 

drzewa MST dla rynku FOREX były dyskutowane w zależności od doboru waluty 

przeliczeniowej, jednakże bez uwzględnienia różnych skali czasowych. Autor  

w niniejszej pracy, podejmie zatem próbę znalezienia metody analizy danych z rynku 

FOREX, pozwalającej wyznaczyć, która spośród walut przeliczeniowych może być 

uważana za główną (wiodącą). Analiza ta będzie jednocześnie uniezależniona od 

zmiennych ekonomicznych wpływających na dane waluty, które to także będą 

scharakteryzowane w dalszej części pracy, a wedle których, dolar amerykański do tej 

pory uważany jest za walutę dominującą, będącą z wielu powodów, nie tylko 

ekonomicznych ale choćby również historycznych, fundamentem międzynarodowych 

przepływów gospodarczych. W tej pracy autor postara się odpowiedzieć, w oparciu  

o obiektywną, ilościową metodę analizy, czy jest to pogląd słuszny. 

Rozdział pierwszy zawiera omówienie rynku FOREX, którego dotyczy 

wspomniana wyżej analiza. Przedstawiono jego strukturę, główne podmioty występujące 

rynku oraz podstawowe mechanizmy handlu. Scharakteryzowano także główne pary 

walutowe i wyłoniono waluty, które w dalszej części pracy rozważano jako potencjalnie 

wiodące. 

W rozdziale drugim, przestawione zostały podstawy teoretyczne analizy stosowanej  

w niniejszej pracy. W szczególności omówione zostało zagadnienie samej korelacji 

krzyżowej jak i sposób jej obliczania pomiędzy akcjami. Następnie przybliżono sposób 

obrazowania otrzymanych wyników w postaci grafu MST. Ostatnim elementem jest 
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charakterystyka praw skalowania stopni węzłów grafu oraz ich zastosowania w sieciach, 

których przykładem jest właśnie MST.  

Rozdział trzeci skupia się na charakterystyce danych wykorzystanych w niniejszej pracy 

oraz kroków jakie podjęto w celu ich analizy. Zaprezentowano w nim również graficzne 

wyniki ich analizy, w postaci drzew MST. 

W rozdziale czwartym sprawdzono właściwości skalowania uzyskanych grafów MST 

oraz przeprowadzano analizę otrzymanych wyników w trzech kontekstach, na bazie 

których, autor podejmie próbę identyfikacji i charakteryzacji waluty wiodącej. 

Rozdział piąty stanowi podsumowanie uzyskanych wyników i zawiera końcowe wnioski. 
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Rozdział 1. Rynek Forex 

 

Forex, czyli międzynarodowy rynek walutowy (ang. Foreign Exchange) to 

najbardziej rozwinięty i największy z rynków wymiany międzynarodowej, gdzie 

„towarem” podlegającym wymianie są waluty. Jedną z głównych przyczyn jego 

powstania była potrzeba usprawnienia międzynarodowej wymiany handlowej. 

Handel na rynku Forex polega na spekulacji wartości jednej waluty w stosunku do 

drugiej. Transakcji na tym nieregulowanym rynku, można dokonywać dwadzieścia cztery 

godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Nie istnieje oficjalny ustalony czas rozpoczęcia 

dnia ani tygodnia roboczego. Uznaje się, że Forex „budzi się do życia” w niedzielny 

wieczór w Sydney 22:00 GMT, zaś  kończy się zamknięciem handlu w Nowym Jorku  

w piątek o 22:00 GMT. Według raportu BIS [3] (ang. Bank for International Settlements)  

z 2013 roku, średnie dzienne obroty na rynku walutowym wynoszą ponad 5 bilionów 

USD. Jest to około 30 razy tyle, ile wynoszą łącznie dzienne obroty na wszystkich 

pozostałych giełdach papierów wartościowych na świecie. 

 

1.1. Handel na Forex 

 

Ze względu na sposób w jaki odbywa się handel na Forex, istnieje możliwość 

zawierania transakcji w różnorodny sposób, przynoszący efekt natychmiast lub  

w przyszłości. Daje to dodatkowe możliwości spekulacji. Rozróżniane są następujące 

główne typy transakcji na Forex: 

 

 Spot (Transakcja Kasowa) – transakcje kupna lub sprzedaży dokonywane 

natychmiast. Polegają na zakupie jednej waluty za inna walutę, w cenie 

obowiązującej w dniu zawierania transakcji. Wymiana następuje w ciągu dwóch 

dni od daty zawarcia umowy.  

 Wymiana walutowa (ang. Forex Swap) [4] – umowa zawarta pomiędzy dwiema 

stronami, na mocy której, zobowiązują się one na określony czas do wymiany 

płatności w jednej walucie, na jej równoważność wyrażoną w innej. W trakcie 

„życia” swapa dochodzi zatem do dwukrotnej wymiany walut: w dacie waluty 

spot oraz w określonym terminie w przyszłości (różnym od daty spot). Nominalna 

wartość płatności podlegająca wymianie (wyrażona w jednej z walut) pozostaje 

zwykle niezmieniona.  
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 Terminowa transakcja wymiany walutowej [4] (ang. Outright Forward). 

Transakcje przyszłej wymiany ustalonej kwoty jednej waluty, na jej równowartość 

w innej walucie, po kursie terminowym uzgodnionym w momencie zawierania 

transakcji. 

 Opcje walutowe [4]. Jest to transakcja, która daje prawo do zakupu lub sprzedaży 

danej waluty po uzgodnionym kursie w ustalonym terminie w przyszłości. Opcje 

wyróżnia od transakcji terminowych prawo do odstąpienia od umowy za opłatą 

przewidzianą za rezygnację prowizji.  

  

Ponieważ kursy walut oraz pary kupowane i sprzedawane na Forex są z definicji 

relatywne – gdyż odnoszą się do wartości wyrażonej w innej walucie, stworzono tak 

zwane indeksy obrazujące wartość danej waluty w bardziej obiektywny sposób –  

w odniesieniu do koszyka walut.  Ich obliczaniem zajmuje się Intercontinental Exchange 

(ICE), zaś najbardziej popularnym z indeksów jest ten odnoszący się do dolara 

amerykańskiego, tak zwany indeks dolarowy (US Dolar Index, USDX). Powstał on  

w oparciu o średnią geometryczną koszyka sześciu najważniejszych par walutowych  

z dolarem. W jego skład wchodzą następujące waluty:  

 Euro (EUR), 57.6%  

 Japoński jen (JPY) 13.6% 

 Funt brytyjski (GBP), 11.9%  

 Dolar kanadyjski (CAD), 9.1% 

 Szwedzka korona (SEK), 4.2% 

 Frank szwajcarski (CHF) 3.6% 

 

Powyższe waluty występują łącznie aż w 22 wysoko rozwiniętych krajach (Strefie Euro, 

Japonii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Szwecji oraz Szwajcarii) i są kluczowe dla 

gospodarki międzynarodowej, jednak ponieważ każda ma inne znaczenie, do obliczania 

indeksu wprowadzono wagi walut – im większa waga danej waluty, tym większy jej 

wpływ na wartość USDX
1
.  

 

                                                           
1
World’s Most Traded Currencies By Value 2012 (ang.). therichest.org. 
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1.1.1. Gracze na rynku Forex 

 

Na Forex transakcji dokonywać może każdy, przy czym gracze indywidualni 

wykorzystują w tym celu tak zwane platformy brokerskie instytucji finansowych. 

Statystyki pokazują jednak, że wzbogacenie się na Forex nie jest dla graczy 

indywidualnych łatwe. Tracą oni średnio 15 000 USD zanim zaprzestaną gry. 

Inwestowane pieniądze tracą zaś najczęściej w okresie od 3 do 6 miesięcy. Z racji małego 

znaczenia, najczęściej pomija się osoby indywidualne w kategoryzacji typów podmiotów 

obecnych na tym rynku, a do których zalicza się: 

 Rynek międzybankowy, inaczej rynek kasowy (ang. cash market) lub rynek spot 

(ang. spot market) – sieć banków międzynarodowych dokonujących operacji 

walutowych w centrach finansowych na całym świecie na własny rachunek (ang. 

Proprietary trading) oraz udostępniających takie usługi swoim klientom. Obecnie 

handel walutami skupiony jest głównie w dużych instytucjach, takich jak UBS, 

Deutsche Bank, Citibank, JPMorgan Chase, Barcleys, Goldman Sachs i Royal 

Bank of Scotland. 

 Spekulanci – grupa graczy rynkowych, którzy chcą uzyskać korzyści finansowe  

z krótkotrwałych zmian cen lub z długotrwałych trendów kursów. 

 Rządy i banki centralne - ich aktywność związana jest z rutynowymi operacjami 

tj. zadaniami budżetowymi, dokonywaniem przelewów i zarządzaniem 

państwowymi rezerwami walutowymi. Ostatnia funkcja ma szczególnie duże 

znaczenie dla kursów walut, ponieważ w ostatnich latach rządy państw zaczęły 

aktywnie działać na rynku walutowym, mając na celu optymalizację bilansu 

płatniczego oraz osiągnięcie zysków dzięki rządowym rezerwom walutowym.  

 Grupa G7. W jej skład wchodzi siedem najbardziej uprzemysłowionych  

i rozwiniętych gospodarczo krajów czyli: Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, 

Stany Zjednoczone, Kanada i Włochy. Mówi się również o grupie G8 czyli G7 + 

Rosji. Ministrowie finansów Państw należących do grupy spotykają się aby 

wyrazić wole państw członkowskich w zakresie rzeczywistej wartości walut  

i potrzeby ewentualnej korekty. Spotkania grupy G7 mają wpływ na późniejsze 

zachowanie się rynku. 
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Instytucja monitorująca i zbierająca dane o Forex to Bank Rozrachunków 

Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements, BIS) [3]. Jest on 

organizacją mającą ułatwić współpracę między bankami centralnymi państw. Pełni rolę 

forum wymiany opinii między państwami na temat polityki pieniężnej oraz regulatora 

międzynarodowego systemu bankowego. Siedziba BIS mieści się w Bazylei  

w Szwajcarii. BIS przeprowadza również, jako pośrednik, dywersyfikację rezerw 

walutowych państw. 

 

1.1.2. Mechanizm handlu walutą 

 

Handel na rynku Forex polega na jednoczesnym zakupie i sprzedaży walut. 

Oznacza to, że aby kupić jedną walutą musimy jednocześnie sprzedać inną. Jest to cecha 

charakterystyczna tego rynku. Określenie, że kurs danej waluty rośnie ma zatem sens 

tylko w odniesieniu do innej. Dlatego na Forex waluty pogrupowane są w pary. 

Tabela 1. Skróty głównych walut i towarów według Bloomberga 

ARS Peso Argentyńskie MXN Peso Meksykańskie 

AUD Dolar Australijski MYR Ringgit Malezyjski 

BGN Nowy Lew Bułgarski NAD Dolar Namibijski 

BRL Real Brazylijski NOK Korona Norweska 

CAD Dolar Kanadyjski NZD Dolar Nowozelandzki 

CHF Frank Szwajcarski PHP Peso Filipińskie 

CLP Peso Chilijskie PLN Złoty Polski 

CNY Renminbi (Juan) Chiński RON Nowa Leja Rumuńska 

CZK Korona Czeska RUB Rubel Rosyjski 

DKK Korona Duńska SEK Korona Szwedzka 

EGP Funt Egipski SGD Dolar Singapurski 

EUR Euro THB Baht Tajski 

GBP Funt Brytyjski TRY Lira Turecka 

HKD Dolar Hongkoński TWD Nowy Dolar Tajwański 

HRK Kuna Chorwacka UAH Hrywna Ukraińska 

HUF Forint Węgierski USD Dolar Amerykański 

IDR Rupia Indonezyjska XAG Srebro 
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ILS Nowy Szekel Izraelski XAU Złoto 

INR Rupia Indyjska XDR SDR 

ISK Korona Islandzka XPD Pallad 

JPY Jen Japoński XPT Platyna 

KRW Won Południowokoreański ZAR Rand Południowoafrykański 

 

 

Para walutowa jest to odniesienie wartości jednej waluty do drugiej. Jest to informacja ile 

jednostek waluty kwotowanej musimy wydać aby nabyć jedną jednostkę waluty bazowej. 

Podstawową walutą, która wchodzi w skład każdej pary podstawowej jest dolar 

amerykański.  

Tabela 2. Główne pary walutowe na Forex (Kupowana/Sprzedawana) 

EUR/USD Euro/Dolar Amerykański 

USD/JPY Dolar Amerykańskie/Jen Japoński 

GBP/USD (Sterling) Funt Brytyjski/Dolar Amerykański. 

AUD/USD Dolar Australijski/Dolar Amerykański 

USD/CAD Dolar Amerykański/Dolar Kanadyjski 

USD/CHF (Swiss) Dolar Amerykański/ Frank Szwajcarski 

NZD/USD Dolar Nowozelandzki/Dolar Amerykański 

 

Na Forex istnieją również pary, które nie zawierają dolara amerykańskiego. Są to tzw. 

pary krzyżowe (ang.cross-currency pair). 

 

1.1.3. Główne pary walutowe 

 

EUR/USD jest parą walutową, która określa kurs wymiany dolara 

amerykańskiego i euro. Kraje strefy euro, obecnie 19 krajów, dzięki połączeniu w jeden 

organizm finansowy, strefę euro, dorównują Stanom Zjednoczonym pod względem 

populacji, wielkości PKB oraz wielu innych wskaźników gospodarczych. 

Para EUR/USD jest kwotowana odwrotnie niż większość par z dolarem amerykańskim. 

W tej parze euro jest bowiem walutą bazową a dolar walutą kwotowaną. Oznacza to, że 

wartość pary EUR/USD wskazuje liczbę dolarów jaką trzeba wydać na zakup jednego 

euro. Zatem jeśli kurs tej pary spada, to euro słabnie a dolar się wzmacnia. Para ta ma 
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największą płynność, czego przejawem jest jej niski spread (różnica między ceną kupna  

a sprzedaży). 

W raporcie BIS na temat aktywności na międzynarodowym rynku walutowym z 2013 

roku para EUR/USD ma 24,1% udziału w dziennym wolumenie [3]. 

Uważa się [8] ,że wysoka płynność pary EUR/USD wynika z następujących czynników: 

 

 Stabilności – Europejski Bank Centralny postrzegany jest przez inwestorów, jako 

efektywny i dobrze radzący sobie z inflacją. 

 Wzrostu udziału euro w rezerwach walutowych wielu państw - euro stanowi 

alternatywę dla rezerw w dolarach amerykańskich. 

 Kraje strefy euro tworzą drugi pod względem wielkości organizm gospodarczy na 

świecie co rzutuje na intensywne przepływy pieniężne w działalności handlowej 

oraz duże rozmiary rynku finansowego. 

 

Raporty gospodarcze mające wpływ na kurs pary EUR/USD: 

 

 Decyzje EBC (Europejskiego Banku Centralnego) dotyczące wysokości stóp 

procentowych oraz spotkania Rady prezesów EBC 

 Raporty o wartości indeksów CPI (wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych) oraz PPI (wskaźnik cen dóbr produkcyjnych) w poszczególnych 

krajach UE. 

 ESI (wskaźnik nastrojów ekonomicznych) 

 Wyniki badań opinii i nastrojów konsumentów i inwestorów publikowane przez 

Ifo, ZEW, Gfk. 

 Wielkość produkcji przemysłowej 

 Wielkość sprzedaży detalicznej 

 Wysokość stopy bezrobocia. 

 

USD/JPY to para walutowa informująca, ile jenów trzeba wydać na zakup 

jednego dolara. Wartość pary rośnie proporcjonalnie do wartości dolara, a odwrotnie 

proporcjonalnie do jena. 

Waluta Japonii – jen, jest trzecią najważniejszą walutą świata. Według danych BIS  

z 2013 roku, transakcje na parze USD/JPY stanowią 18,3% dziennego wolumenu na 
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Forex [3]. Gospodarka Japonii jest zaś czwartą pod względem wielkości PKB gospodarką 

świata.  

Jen jest jednocześnie walutą bardzo podatną na wydarzenia polityczne. Jest to związane  

z tym, iż gospodarka Japonii nastawiona jest na eksport
2
. Kurs jena ma bezpośredni 

wpływ na bilans handlowy kraju – słaba waluta sprawia, że produkty wytwarzane na 

eksport stają się tańsze, niż krajów, których waluta jest mocna. Oznacza to, że stają się 

atrakcyjniejsze dla zagranicznych importerów. Rząd japoński ingeruje więc w poziom 

kursu, aby nie dopuścić do zbytniego umocnienia się jena - ministerstwo finansów 

regularnie ingeruje w notowania jena na rynkach walutowych, między innymi poprzez 

komentarze i uwagi trafiające do mediów a mające wpływ na zachowania graczy. 

Para USD/JPY charakteryzuje się relatywnie wysokimi wahaniami cen w porównaniu do 

innych par walutowych oraz zmienną płynnością. Duży wpływ na tę sytuację mają 

japońskie instytucje zarządzające aktywami finansowymi, które mają tendencję do 

działań grupowych w handlu parą USD/JPY. 

 

Raporty dotyczące danych z Japonii mające wpływ na kurs USD/JPY: 

 

 Decyzje Banku Japonii dotyczące polityki monetarnej oraz oceny gospodarcze 

 Tankan Report – kwartalny raport dotyczący nastrojów w japońskich firmach, 

zawierający informacje o planowanych inwestycjach i wydatkach. 

 Dane dotyczące produkcji przemysłowej 

 Bilans handlowy 

 Handel detaliczny 

 Kredyty bankowe 

 CGPI (ang. Domestic Corporate Goods Price Indeks) – krajowy indeks cen obrotu 

dobrami w sektorze przedsiębiorstw 

 CPI – krajowy wskaźnik cen towarów i usług oraz CPI dla regionu tokijskiego 

 Wskaźnik aktywności przemysłowej i sektora usług 

 

GBP/USD, nazywana również Sterlingiem, grupuje funta brytyjskiego i dolara 

amerykańskiego. Gospodarka Wielkiej Brytanii jest trzecią co do wielkości w Europie 

i plasuje się czołówce światowych eksporterów. Kurs funta jest więc w znacznym stopniu 

                                                           
2
"Country Comparison: Exports". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Informacje z 2015r. 

11:11008
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zależny od handlu zagranicznego. Według raportu BIS z 2013 roku [3] 8,8% dziennego 

wolumenu stanowiły transakcje pary GBP/USD. Jest więc ona trzecią najchętniej 

handlowaną parą walutową na Forex.  

 

USD/CHF to para, nazywana również Swissem, gdzie dolar jest walutą bazową  

a frank szwajcarski kwotowaną. Według badań BIS z 2013 roku [3] transakcje na parze 

USD/CHF stanowią 3,4% dziennego wolumenu. Mimo to, uznawana jest za podstawową 

parę na Forex. 

Frank szwajcarski miał bowiem historycznie opinię waluty bezpiecznej. W czasie zimnej 

wojny potencjalny konflikt między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR wzbudzał  

w ludziach lęk czy europejskie centra finansowe będą w stanie działać podczas wojny. 

Dlatego frank szwajcarski, w czasie gdy wartość dolara i niemieckich franków spadała, 

wydał się być stabilniejszy. Do dziś para USD/CHF reaguje najszybciej i najintensywniej 

na wydarzania natury geopolitycznej.  

Handel zagraniczny Szwajcarii w około 80% opiera się na transakcjach z krajami Unii 

Europejskiej, dlatego istotniejszy dla tego kraju jest kurs franka w stosunku do euro. 

Szwajcarski Bank Narodowy SNB (ang. Schweizerische Nationalbank) regularnie 

ingeruje w kurs franka, celem utrzymania zamierzonej wartości w stosunku do euro. Jest 

to narzędzie realizacji polityki handlowej kraju, gdyż gdy frank jest zbyt słaby cierpi na 

tym import – produkty i surowce dostarczane do kraju są droższe, zaś gdy kurs franka jest 

zbyt wysoki, cierpi eksport gdyż wytworzone przez Szwajcarie produkty są zbyt drogie 

dla partnerów zagranicznych. 

Wśród mniej popularnych par dolarowych znajdują się tzw. waluty wspólnoty (ang. 

Commonwealth currencies) oraz waluty surowcowe (ang.commodity currencies). Należą 

do nich: 

 

 USD/CAD - dolar amerykański i dolar kanadyjski 

 AUD/USD - dolar australijski i dolar amerykański 

 NZD/USD - dolar nowozelandzki i dolar amerykański 

 

Nazwa „waluty wspólnoty” jest związana z dawnymi koloniami Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii zaś określenie „surowcowe” związane jest z rolą 

12:73720
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Australii, Nowej Zelandii i Kanady w przemyśle surowcowym, szczególnie ropy i rud 

metali. 

Pozostałe pary dolarowe, po za wymienionymi, stanowią niecałe 5% globalnego 

wolumeny na Forex według raportu BIS z 2013 roku [3]. 

 

1.1.4. Główne pary krzyżowe  

 

Para krzyżowa (ang.cross-currency pair, cross) to taka, w której żadnym 

elementem składowym nie jest dolar amerykański. Crossy umożliwiają graczom 

dokonywać operacji bezpośrednio na interesujących ich walutach. Według danych BIS  

z 2013 roku [3] wszystkie operacje na głównych parach typu cross stanowiły około 6% 

obrotów. 

  

Najważniejszymi crossami są pary euro z jenem, frankiem szwajcarskim i funtem 

brytyjskim.  

 

Tabela 3. Główne Pary Walutowe Krzyżowe 

EUR/JPY Euro/Jen Japoński 

EUR/GBP Euro/Funt Brytyjski 

EUR/CHF Euro/Frank Szwajcarski 

 

Waluty Egzotyczne 

 

Na Forex funkcjonują również pary walutowe składające się z walut mniej 

rozwiniętych gospodarczo krajów. Waluty rynków wschodzących nazywa się walutami 

egzotycznymi. Należą do nich:  

 

 PLN – Polski Złoty 

 MXN – Meksykański Peso 

 BRL – Brazylijski Real 

 CZK – Czeska Korona 

 HUF – Węgierski Forint 

 ZAR – Południowoafrykański Rand 
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W przypadku PLN, kluczową dla gospodarki kraju rolę, odgrywają następujące pary 

walutowe: 

  

 USD/PLN na Forex swap. Popularna ze względu na historyczną dominację dolara,  

 EUR/PLN na rynku opcji, CIRS, forward i spot. Nabierająca znaczenia  

w ostatnich latach ze względu na przynależność Polski do Unii Europejskiej.  

 

Transakcje na parach z udziałem złotego stanowią niecały 1% globalnego rynku. 

Charakteryzują się również małą płynnością.  

Przy ocenie zmiany notowań głównych par walutowych, najczęściej zwraca się 

uwagę na informacje dotyczące gospodarek tych krajów. W przypadku walut rynków 

wschodzących w tym par z PLN, informacje te mogą mieć znaczenie, jednak  

w przeważającym stopniu zwraca się uwagę na czynniki zewnętrzne względem tychże 

krajów – uwarunkowania silniejszego gospodarczo otoczenia. Efektem takiego podejścia, 

jest chociażby jedna z podstawowych opisywanych w literaturze strategii inwestowania 

na rynku Forex, tak zwane „carry trade”. Polega ona na wykorzystywaniu różnic  

w oprocentowaniu walut, które to są najbardziej zdywersyfikowane właśnie między 

krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. W ramach takiego podejścia sprzedaje się 

walutą o niższym oprocentowaniu i kupuje walutę o wyższym. Zakładając, że na obie 

wartości nie wpłyną inne czynniki, różnica w oprocentowaniu byłaby zyskiem dla 

inwestora. Innym sposobem wykorzystania zróżnicowania rynku jest inwestowanie  

w rynek rozwijający się, gdyż jego rozwój powinien prowadzić z czasem do umocnienia 

się jego waluty i napływu kapitału na ten rynek. W związku z tym można zaobserwować 

podobne trendy na parach walutowych rynków wschodzących.  

Jednym ze wskaźników globalnej koniunktury jest indeks nowojorskiej giełdy 

Standar&Poor’s 500. Jego wzrost przekłada się na rosnące zaufanie zagranicznych 

inwestorów względem rynków wschodzących, a co za tym idzie napływu kapitału na te 

rynki. W efekcie prowadzi to do umocnienia walut tych krajów. 
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1.2. Dolar jako waluta wiodąca 

 

Za główne czynniki wpływające na wiodącą rolę dolara w handlu międzynarodowym 

można uznać następujące : 

 

 Stany Zjednoczone są największą i jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek 

 Dolar amerykański stanowi większość rezerw walutowych świata 

 Dolar amerykański jest powszechnie używanym środkiem płatniczym przy 

wymianie handlowej np.: cena ropy 

 Stany Zjednoczone są światową potęgą militarną i posiadają stabilny system 

polityczny 

 Amerykański rynek finansowy jest najbardziej rozwinięty i najbardziej płynny 

 Względy historyczne i system z Bretton Woods 

 

Rezerwy walutowe są konsekwencją handlu międzynarodowego. Kiedy wartość 

eksportu przewyższa import, powstaje rezerwa walutowa. W raporcie Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego (ang. International Monetary Fund) z kwietnia 2016, oszacowano, 

iż 63,59% światowych rezerw walutowych stanowi dolar amerykański. Innymi walutami 

stanowiącymi znaczną część rezerw jest euro (20,37%), funt brytyjski (4,79%) oraz jen 

japoński (4,08%)
3
 

W ostatnich latach poziom handlu międzynarodowego między USA a innymi krajami 

wyraźnie zmalał. Doprowadziło to, do wyraźnych nadwyżek dolara w rezerwach 

walutowych krajów eksportujących towary do Stanów Zjednoczonych, czyli głównie 

krajach azjatyckich. Rząd USA zaczął więc oferować swoim partnerom amerykańskie 

dłużne papiery skarbowe w zamian za pożyczki. Konsekwencją takiego działania są dwa 

podstawowe problemy gospodarcze:  

 

 Permanentny wzrost amerykańskiego deficytu budżetowego.  

 Niski stopień dywersyfikacji aktywów rezerwowych.  

 

Początkowo niektóre kraje utrzymywały wysoki poziom dolara w portfelu aby 

ustabilizować wahania kursów własnych walut. Gdy jednak dolar zaczął tracić na 

                                                           
3
 Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) International Monetary Fund 
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wartości, ich rezerwy finansowe również malały. W efekcie rządy państw postanowiły 

zdywersyfikować rezerwy, zmniejszając udział dolara na rzecz innych walut. Niemniej 

dolar amerykański nadal stanowi większość rezerw walutowych świata.  

Niebagatelną rolę mogą odgrywać także czynniki historyczno-polityczne. 

Przykładem tego może być system z Bretton Woods, który był pierwszym negocjowanym 

systemem walutowym między niezależnymi krajami. W lipcu 1944 roku w Bretton 

Woods w Stanach Zjednoczonych odbyła się konferencja United Nations Monetary and 

Financial Conference, zwana później konferencją w Bretton Woods. Udział w niej wzięło 

730 delegatów z 44 państw alianckich a jej celem była chęć ustabilizowania sytuacji  

w handlu międzynarodowym po II wojnie światowej. Podczas spotkania ustalono zasady, 

instytucje i procedury mające na celu uregulowanie międzynarodowego systemu 

monetarnego.  

W celu jego kontroli utworzono dwie międzynarodowe instytucje Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy (International Monetary Fund IMF) oraz Międzynarodowy Bank 

Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development IBRD). 

System nakładał na państwa członkowskie obowiązek prowadzenia polityki monetarnej 

według ustalonych zasad. Ponadto ustanowiono walutę dolarowo-dewizową, czyli kursy 

walut miały być oparte na parytecie złota lub w dolarach amerykańskich. Polityka 

kursowa prowadziła do światowej dominacji roli dolara amerykańskiego.  

Wraz z upływem czasu gdy podaż dolara na świecie rosła szybciej od podaży złota, 

ustalony kurs 35 dolarów za uncję złota stał się niemożliwy do obrony przez amerykański 

bank centralny. Z powodu wzrastających obciążeń system załamał się w 1971 roku, 

 gdy Richard Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto. To wydarzenie, 

 nazywane później „Nixon Shock” przyczyniło się do tego, że dolar stał się rezerwą 

walutową wielu państw [5]. 
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Rozdział 2. Sposoby analizy i opisu korelacji krzyżowych 

 

Korelacja (łac.corelatio) pochodzi od słów cor – „razem, łącznie” oraz relatio – 

relacja, związek. Jest to miara zależności zmiennych statystycznych lub mierzonych 

wartości danych. Ma szerokie zastosowanie, przede wszystkim w statystyce. Daje duże 

możliwości analizy danych równoległych, co do których umożliwia charakterystykę ich 

zmienności i wzajemny wpływ. Oznacza to, że można dzięki analizie korelacji zbadać jak 

i czy zmiana jednej obserwowanej wartości powoduje, oraz w jakim stopniu, zmianę 

innej.  

Podstawowy podział wyróżnia korelacje liniowe oraz nieliniowe. Do pierwszej grupy 

zaliczają się, między innymi korelacje krzyżową (wzajemną). Jest to funkcja wartości 

współczynnika korelacji Pearsona dwóch szeregów czasowych przesuniętych  

o    względem siebie w zależności od wartości   . Wyróżnia się także autokorelację, 

która to opisuje korelację wzajemną szeregu z nim samym. 

W przypadku korelacji nieliniowych, wyróżnić można między innymi, nieliniowe 

korelacje krzyżowe, które mierzą stopień korelacji między fluktuacjami danych 

równoległych. Ostatnio dużą popularność uzyskały miary nieliniowych korelacji 

krzyżowych oparte o zdetrendowany współczynnik korelacji krzyżowej ρDCCA [6] oraz 

rozszerzony   DCCA [7] wykorzystujący multifraktalną analizę korelacji. Pierwszy  

z nich, służy do określenia wytrzymałości korelacjach krzyżowych o różnych skalach 

czasowych w dwuwymiarowych, niestacjonarnych szeregach. Jest oparty na 

zdetrendowanej korelacji krzyżowej i metodzie DFA (ang. Detrended Fluctuation 

Analysis) [8] rozszerzenie   DCCA wykorzystuje zaś multifraktalną wersję DFA  i 

DCCA (ang, Detrended Cross-correlation Analysis) [9]. Można z jego wykorzystaniem 

obliczyć stopień korelacji między fluktuacjami poprzez pomiar zakresu amplitudy 

sprzężonych fluktuacji w sygnałach równoległych. 

Innym przykładem korelacji nieliniowych jest potęgowy schemat korelacji – PLCS [10] 

 (ang. Power Law Classification Scheme). Został opracowany w celu głębszego opisania 

korelacji krzyżowych pomiędzy szeregami czasowymi. PLCS jest oparty na odległości 

Manhattan i analizuje w jaki sposób wartość tej odległości zmienia się ze wzrostem 

długości szeregu czasowego. Dzięki zastosowaniu PLCS można zbadać dwa parametry: 

siłę oraz stabilność korelacji  

17:31726
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Na potrzeby niniejszej pracy, wykorzystana będzie jednak klasyczna analiza korelacji 

krzyżowych (liniowych) wywodząca się od Karla Pearsona.  

2.1. Współczynnik korelacji Pearsona 

 

Współczynnik korelacji Pearsona jest miarą zależności liniowej między 

zmiennymi losowymi X oraz Y. Został opracowany przez Karla Pearsona, na podstawie 

pomysłu Francisa Galtona w 1880 roku. Przypomnijmy tu klasyczną definicje tego 

współczynnika. 

 

Definicja współczynnika korelacji Pearsona: 

 

Rozważmy dwuwymiarową zmienną losową (X,Y). Zakładamy, że istnieją momenty 

dwóch pierwszych rzędów definiowane jak niżej: 

 

Pierwszy moment zwykły czyli średnia/wartość oczekiwana:  

Jeżeli dyskretna zmienna losowa X przyjmuje wartości x1,x2,…xn  

z prawdopodobieństwami wynoszącymi odpowiednio p1,p2,…,p3 , to wartość oczekiwana 

E[X] zmiennej losowej X wyraża się wzorem: 

 

Analogicznie: 

 

Drugi moment centralny czyli wariancja: 

Jest to średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości 

cechy od wartości oczekiwanej. 

Wariancja zmiennej X :             

      

 〈 〉   [ ]   ∑     
 
    (1) (1)  

 〈 〉   [ ]   ∑     
 
    (2)  

   [ ]   [   [ ]]  (3)  
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Wariancja zmiennej Y: 

Mieszany moment centralny drugiego rzędu czyli kowariancję definiuje się następująco: 

 

Jeśli zmienne losowe X i Y są niezależne, to kowariancja jest równa zero. 

Współczynnik korelacji Pearsona jest to kowariancja dwóch zmiennych podzielona przez 

iloczyn ich odchyleń standardowych: 

gdzie: 

 

jest odchyleniem standardowym zmiennej X czyli pierwiastkiem kwadratowy z jej 

wariancji. Podobnie dla zmiennej losowej Y 

 

Współczynnik korelacji przyjmuje wartości od -1 do +1. Im większa jego wartość 

bezwzględna, tym silniejsza jest zależność liniowa między zmiennymi. Wartość jeden 

oznacza całkowitą korelację dodatnią, czyli jeśli wartość jednej zmiennej rośnie lub 

maleje to wartość drugiej zachowuje się dokładnie w taki sam sposób. Wartość zero 

oznacza brak korelacji między zmiennymi, zaś wartość -1 oznacza dokładną ujemną 

   [ ]   [   [ ]]  (4)  

    (   )   ((   [ ])(   [ ])) (5)  

 
    

   (   )

    
 

(6)  

 
   √  [ ]

 
 

(7)  

 
   √  [ ]

 
 

(8)  
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liniową zależność między cechami, to znaczy, że jeżeli jedna zmienna rośnie, to druga 

maleje i na odwrót. 

2.2. Korelacje pomiędzy akcjami 

 

Na rynkach finansowych dokonywane są jednocześnie obroty różnymi akcjami. 

Narzędziem pozwalającym określić podobieństwa i różnice takiej zmiany jest 

współczynnik korelacji krzyżowych ρij. Oblicza się go nie na podstawie notowań 

(wartości ceny akcji) lecz na podstawie zwrotów, czyli zmiany ceny w czasie. 

 

gdzie:  

 xi – cena akcji i na zamknięcie notowań na giełdzie w chwili t 

 τ – przesunięcie czasowe (ang. timelag) 

 

Dzięki temu zabiegowi otrzymuje się siłę zmiany ceny a nie jej konkretną wartość. 

Następnie na otrzymanych zwrotach przeprowadza się operację wycentrowania (odjęcia 

wartości średniej od każdego zwrotu) oraz unormowania wycentrowanych zwrotów 

(podzielenia przez odchylenie standardowe) w danym przedziale czasu. Zatem: 

gdzie: 

〈 〉 nawiasy skośne oznaczają średnią po czasie  

W związku z tym współczynnik korelacji krzyżowych ρij  pomiędzy akcjami można 

zdefiniować: 

 

 
  (   )  

  (   )    ( )

  ( )
 

(9)  

 
  ( )  

  ( )  〈 〉

√〈  
 〉  〈  〉 

 
(10)       

20:54742



19 
 

Tak zdefiniowany współczynnik korelacji ρij przyjmuje wartości z przedziału <-1;1>, 

przy czym w szczególności: 

 

ρij = {

                                                       
                                                             
                                                            

} 

 

2.3. Odległość pomiędzy akcjami 

 

Autorem pojęcia odległości pomiędzy akcjami jest R. Mantegna [11], [12]. 

Rozważamy n wielkości   wyznaczonych w tym samym przedziale czasowym ∆t.  

Oznaczmy je przez     i przedstawmy jako składowe n-wymiarowego wektora   . 

Odległość między wektorami         wyrazimy za pomocą własności iloczynu skalarnego 

w przestrzeni euklidesowej w następujący sposób: 

 

i nazywamy odległością (metryką) euklidesową. Wektor    ma długość jednostkową, 

gdyż na podstawie wzoru (10) jest wielkością unormowaną. Dlatego równanie można 

zapisać w postaci: 

 

Suma po prawej stronie równania (13), ∑       
 
   , pozostaje w zgodności z definicją 

współczynnika korelacji ρij  (11), dlatego w konsekwencji, odległość (metrykę) pomiędzy 

parą akcji, których ceny zmieniają się w sposób zsynchronizowany można obliczyć za 

pomocą wzoru: 

 

 
    

〈    〉  〈  〉〈  〉

√〈  
  〈  〉 〉〈  

  〈  〉 〉

  
(11)  

    
          

  ∑ (     )
  

     (12)  

    
   ∑ (   

 
    

 
        )     ∑       

 
   

 
      (13)  
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Wnioskujemy zatem, że spółki, których zmiany cen wykazywały silną korelację dodatnią 

będą charakteryzowały się małą odległością dij 

 

2.4. Drzewa minimalnego zasięgu (Minimal spanning tree, MST) 

 

Przestrzenią, służącą do badania powiązań pomiędzy akcjami jest przestrzeń 

ultrametryczna [11], [12]. Jest to taka przestrzeń, w której odległość pomiędzy obiektami 

jest odległością ultrametryczną. Zdefiniujemy teraz co to znaczy.  

Odległość      jest długością krawędzi łączącej wierzchołki i oraz j. Oznacza to, że 

spełnia następujące warunki: 

Jeśli długość krawędzi między wierzchołkami i oraz j wynosi 0, oznacza to, że 

wierzchołki i oraz j są tym samym wierzchołkiem 

 

Odległość pomiędzy wierzchołkiem i oraz j jest taka sama jak odległość między 

wierzchołkiem j oraz i 

       

Pierwsze dwa warunki są spełnione zarówno dla metryki euklidesowej jak  

i ultrametrycznej. Trzeci warunek odległości w przestrzeni euklidesowej znany jako 

warunek trójkąta oznacza, że dla każdych trzech wierzchołków i, j,k. zachodzi: 

 

 
    √ (     ) 

(14)  

      ⇔        (15)  

         (16)  

 
            

  

(17)  
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W przestrzeni ultra metrycznej zamiast klasycznej „nierówności trójkąta” mamy zaś 

hierarchiczność, którą wyraża warunek: 

 

Przyjmując, że istnieje metryka pomiędzy n obiektami, można wykazać istnienie wielu 

struktur ultrametrycznych, dokonując dowolnych podziałów na zbiorze. Spośród 

wszystkich możliwych struktur jedna wydaje się być kluczowa, ze względu na prostotę 

i szereg ważnych własności. Jest nią ultrametryka subdominująca, którą możemy 

otrzymać za pomocą drzewa o minimalnej rozpiętości (MST). 

MST jest pojęciem z zakresu teorii grafów i wykorzystuje pojęcie drzewa 

rozpinającego grafu. Drzewo rozpinające grafu jest to zbiór wszystkich wierzchołków 

grafu wraz z podzbiorem zbioru krawędzi, które razem tworzą drzewo – a zatem brak 

jest, pętli czyli niezerowych ścieżek, w których wierzchołkiem początkowym  

i końcowym jest ten sam węzeł.  

Minimalne drzewo rozpinające (ang. Minimum Spanning Tree, MST) jest to natomiast 

takie drzewo rozpinające, które w przypadku grafu ważonego posiada najmniejszą  

z możliwych całkowitą sumę wag wszystkich krawędzi. Waga krawędzi jest to wartość 

nadana połączeniu dwóch wierzchołków. Jej wartość może być dowolna ale w naszym 

przypadku jest to odległość pomiędzy wierzchołkami (14). Dla grafu składającego się z n 

wierzchołków, MST jest drzewem o n-1 krawędziach, które minimalizuje łączną 

odległość. Oznacza to, że w przypadku MST chcemy połączyć wszystkie wierzchołki 

możliwie najkrótszą drogą (najmniejszą sumą wag krawędzi). 

  ̂      { ̂    ̂  }   (18)  
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Rysunek 1. Minimalne drzewo rozpinające (czarna linia) w grafie ważonym 

 

Algorytm Kruskala 

Algorytm [13] wyznaczający minimalne drzewo rozpinające, dla grafu ważonego został 

stworzony przez Josepha Kruskala i opublikowany w 1956r. Schemat tej konstrukcji 

wygląda następująco: 

 

Krok 1: 

Porządkujemy krawędzie w kolejności wartości ich wag (od najmniejszej do 

największej). Jedna krawędź łączy dwa węzły. 

 

Krok 2: 

Wybieramy krawędź o najmniejszej wadze. 

 

Krok 3:  

Wybieramy kolejną krawędź o najmniejszej wadze. Dołączamy do naszego grafu. 

 

Krok 4:  

Wybieramy kolejną krawędź o najmniejszej wadze, tak aby nie utworzyła cyklu. Jeśli 

krawędź tworzy cykl pomijamy ją. 

 

Krok 5:  

Czynność powtarzamy aż do wyczerpania krawędzi i utworzenia drzewa minimalnego 

zasięgu. 
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Rysunek 2. Schemat algorytmu Kruskala 

 

 

2.5. Prawo skalowania 

 

Prawo skalowania (potęgowe) jest to związek pomiędzy dwiema wielkościami, gdzie 

względna zmiana jednej wielkości jest proporcjonalna do zmiany drugiej. 

Po rozwiązaniu tego równania w granicy infinitezymalnych przyrostów otrzymujemy: 

 

gdzie: 

 α – to wykładnik skalowania 

Jednym z atrybutów praw potęgowych jest ich niezależność od skali. Rozważmy funkcję: 

 

Jeśli przeskalujemy argument x przez stały współczynnik     

 

   

 
 

  

 
 

(19)  

       (20)  

        

4. Dołączamy kolejną najkrótszą  
krawędź, która                                
nie stworzy                                      
cyklu 

2. Wybieramy najkrótszą 

krawędź (jeśli jest więcej niż 

jedna, wybieramy dowolną) 

1. Dana jest sied 3. Wybieramy kolejną najkrótszą 

krawędź i dołączamy ją 

6. Czynnośd powtarzamy aż do 

uzyskania MST 
5. Dołączamy kolejną najkrótszą 

krawędź, która, 
nie stworzy  
cyklu 
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to w efekcie otrzymujemy tą samą funkcję przeskalowaną przez stały czynnik    . 

Oznacza to, że skalowanie przez stały czynnik c po porostu mnoży oryginalną funkcję 

potęgową y przez stałą     . Zatem przeskalowana zmienna x spełnia to samo prawo 

potęgowe. 

Matematyczną konsekwencją postaci prawa potęgowego jest powstanie zależności 

linowej przy skali podwójnie logarytmicznej, co pokazują proste przekształcenia poniżej 

      

                

Niech                 

Wtedy            , 

gdzie współczynnik b jest nachyleniem prostej i jednocześnie wykładnikiem prawa 

potęgowego w skali logarytmicznej. 

Podstawa logarytmu może być dowolna ale w tej pracy wykorzystano logarytm 

dziesiętny. 

Prawa potęgowe są tematem badań w wielu dziedzinach nauki, w tym fizyki, informatyki, 

lingwistyki, geofizyki, neurologii, socjologii, ekonomii i innych. Oto przykłady kilku 

znaczących praw potęgowych: 

 W biologii: skalowanie allometryczne np.: masa mózgu M jak funkcja masy ciała 

 W fizyce: zachowanie około wartości krytycznej parametru przejścia fazowego np.: 

przejście ze stanu cieczy w gaz, strukturalne podobieństwo – fraktale. 

 W lingwistyce: Prawo Zipfa [14], [15] które opisuje zależność częstotliwości 

występowania słowa w tekście f w zależności od jego tzw. Rangi R. 

 

Gdzie:  

ζ – wykładnik charakterystyczny dla danego autora lub języka 

R – ranga słowa 

 Ekonomia: Prawo Pareto [16] 

 (  )            (21)  

  ( )      (22)  
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 Samoorganizująca się krytyczność: rozkład wielkości lawin, trzęsień ziemi, duże 

katastrofy naturalne itp. 

 

2.6. Sieć bezskalowa 

 

W dalszym ciągu pracy będziemy korzystać z pojęcia sieci bezskalowej, dlatego 

zdefiniujemy to pojęcie . 

Sieć bezskalowa, to taka sieć której rozkład prawdopodobieństwa ilości połączeń 

wychodzących z węzła spełnia prawo skalowania. 

 

Gdzie: 

 k - ilość krawędzi (połączeń) wychodzących z węzła, 

 ϒ - parametr charakterystyczny dla danej sieci, 

 P(k) - rozkład prawdopodobieństwa ilości połączeń k wychodzących z węzła. 

 

Pierwszym modelem sieci bezskalowej był model Barabasiego-Alberta [17],[18],[19].  

W swoim eksperymencie numerycznym podjęli oni próbę zbadania struktury sieci stron 

WWW. Stworzyli program, którego zadaniem było przejść przez stronę WWW  

w domenie ich uniwersytetu, odnaleźć wszystkie linki zamieszczone na tej stronie, 

zapamiętać ich liczbę, a następnie podążyć tymi linkami do innych stron i tam powtórzyć 

całą procedurę.    

W wyniku tego eksperymentu dokonano odkrycia, iż prawdopodobieństwo ilości 

połączeń wychodzących ze stron www ma rozkład potęgowy. Wkrótce zbadano inne 

sieci, zarówno te istniejące w naturze jak i stworzone przez człowieka. Okazało się, że 

istnieje wiele innych sieci, które wykazują potęgowy rozkład stopni wierzchołków. 

Należą do nich: Internet, sieci społeczne, sieci cytowań a nawet sieć zależności miedzy 

białkami w komórkach. 

Na rysunku 3 i 4 pokazano porównanie sieci losowej i sieci bezskalowej. Sieć losowa, to 

taka, w której połączenia powstają w sposób losowy (przypadkowy) zaś sieć bezskalowa 

to taka, którą charakteryzuje rozkład potęgowy stopni wierzchołków.

  ( )              (23)  
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Rysunek 3. Sieć losowa 

 

Rysunek 4. Sieć bezskalowa 

 

Barabasi i Albert w swojej pracy „Emergence of scaling in random networks” [19] 

zaproponowali wyjaśnienie tak wszechstronnego pojawiania się sieci bezskalowych, 

którym jest reguła preferencyjnego dołączania węzłów. Polega ono na tym, że nowe 

węzły przyłączają się z większym prawdopodobieństwem do węzłów, które mają większą 

ilość połączeń. Stąd tworzą się centra (klastry), czyli wierzchołki, które znacznie 

przewyższają inne pod względem ilości połączeń. Takich centr jest też znacznie mniej niż 

wierzchołków o małej ilości połączeń. Stąd w sieciach bezskalowych zauważalna jest 

wyraźna hierarchia.  

Można analitycznie wyprowadzić prawo potęgowe rozkładu stopnia wierzchołków sieci 

bezskalowej używając metody czasu ciągłego [2].  

Reguła preferencyjnego dołączania polega na tym, że prawdopodobieństwo Π, że nowy 

wierzchołek utworzy połączenie do jednego z już istniejących węzłów np. węzła i  

o stopniu ki jest wprost proporcjonalne do stopnia tego węzła, czyli: 

 

gdzie: 

 t – numeruje kolejne kroki czasowe , w których dodawane są nowe wierzchołki 

t=1,2,3… 

 m – ilość nowych połączeń. 

 

  (  )  
  

∑   
 
   

 
  

   
      (24)  
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Mianownik  2mt  pojawia się stąd, że w każdym kroku t poprzez dodanie m nowych 

połączeń, sumę stopni wierzchołków sieci zwiększa się o 2m. 

Do dalszej rachunków analitycznych przyjmiemy założenie metody czasu ciągłego dla 

rozkładu stopni wierzchołków. Założymy więc, że kroki czasowe oraz stopnie węzłów 

sieci ki zmieniają się w czasie w sposób ciągły. W efekcie posługujemy się średnimi 

wartościami stopni poszczególnych węzłów, a nie ich rzeczywistymi wartościami. 

Otrzymujemy więc uśredniony rozkład wierzchołków sieci. W związku z tym, tempo 

zmiany stopnia węzła czyli iloraz różnicowy  
   

  
 zastąpimy jego pochodną: 

 

Kiedy dołączamy nowy wierzchołek mamy dwie możliwości: 

 utworzy on połączenie z badanym przez nas węzłem (sukces) 

 utworzy połączenie z innym węzłem (porażka) 

 

Prawdopodobieństwo uzyskania l nowych połączeń określonego węzła i wyraża się więc 

podobnie jak w schemacie Bernoulliego rozkładem dwumianowym: 

 

gdzie prawdopodobieństwo sukcesu odpowiada regule preferencyjnego dołączania ∏(  )  

Przypomnijmy, że próba Bernulliego to doświadczenie, w którym uzyskujemy jeden  

z dwóch możliwych wyników. Jeśli prawdopodobieństwo sukcesu to p, wtedy 

prawdopodobieństwo porażki      . Schematem Bernulliego nazywamy zaś ciąg 

niezależnych powtórzeń prób Bernulliego.  

W schemacie Bernulliego uzyskanie k sukcesów w n próbach wyraża się wzorem:  

 

    

  
 

   

  
      

(25)  

 
 (   )  (

 

 
)∏(  )

 (  ∏(  ))
   

 
(26)  

  (   )  (
 

 
)∏  (   )    

(27)  

29:75788



28 
 

Wartość średnia takiego rozkładu jest równa: 

wariancja wynosi zaś: 

 

W oparciu o wzory (25) i (28) tempo zmiany stopnia węzła i można więc zapisać  

w następujący sposób: 

 

Rozwiązując to równanie różniczkowe z warunkiem początkowym   (  )   , 

otrzymamy równanie opisujące w jaki sposób stopień węzła i zmienia się w czasie: 

 

Gdzie:  

    – moment w którym węzeł i został dodany do sieci,  

 t – bieżący czas ciągły,     . 

 

Nowe połączenie w sieci pojawiają się w stałych odstępach czasu. W związku z tym 

rozkład gęstości prawdopodobieństwa zmiennej    wyraża się wzorem na gęstość 

rozkładu jednorodnego. Zatem jego gęstość  (  ) wynosi: 

 〈 〉  ∑   (   )     
          (28)  

    〈  〉  〈 〉    (   )      (29)  

    

  
 ∑  (   )  

  

  

 

   

 
(30)  

 

  ( )   √
 

  
 

(31)  

 
 (  )  

 

 
 

(32)  
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Zależność między gęstościami rozkładów prawdopodobieństwa dla zmiennych   oraz   , 

między którymi istnieje funkcyjna zależność wyraża się wzorem: 

Podstawiając z (32) oraz wyliczając pochodną z (30) otrzymamy poszukiwany rozkład 

stopni wierzchołków: 

 

Rozkład ten jest rozkładem potęgowym o wykładniku ϒ   . Opis dany równaniem (35) 

sprawdzi się dla nieskończonej sieci bezskalowej. 

W niniejszej pracy, dla danych rzeczywistych, posłużymy się skumulowanym rozkładem 

prawdopodobieństwa o co najmniej k’ wierzchołkach, w związku z czym prawo 

potęgowe uzyska wykładnik różniący się o jeden. 

 

Zatem wykładnik skalowania alfa skumulowanego prawdopodobieństwa wynosi: 

 

W niniejszej pracy, zostanie zbadane nie tylko, jak dobrze dane rzeczywiste spełniają 

prawo potęgowe, ale również jak bardzo różnią się od matematycznego modelu 

teoretycznego sieci bezskalowej. Taka analiza zostanie przeprowadzona w rozdziale 

czwartym. 

  (  )   (  ) |
   

   
|
  

 

 

(33)  

 
 (  )  

   

  
  

(34)  

  ( )     (35)  

 
 (   )  ∫  ( )  

 

  

   (    )
 

(36)  

            (37)  
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Rozdział 3. Drzewa Minimalnego Zasięgu 

 

W niniejszym rozdziale opiszemy sposób zbierania i opracowania danych oraz 

proces tworzenia drzew minimalnego zasięgu dla wybranych walut bazowych – USD, 

EUR, JPY, PLN, GBP. 

 

3.1. Opracowanie danych 

 

W niniejszej pracy przeprowadzimy analizę danych: pięciominutowych, 

godzinnych i dziennych. Dane zostały pobrane ze strony www.stooq.pl. 

  

Przesunięcie czasowe: 5 minut (5M) 

Dane pięciominutowe zostały zebrane z okresu 1-31.08.2016 roku. Dla każdej waluty 

bazowej (USD,EUR,JPY,PLN,GBP) użyto notowań dla 29 par walutowych z daną walutą 

bazową. Z danych odfiltrowano rekordy, dla których brakowało wartości dla 

którejkolwiek z par walutowych. W ten sposób ostatecznie otrzymano około 1500 

notowań dla każdej pary walutowej. 

 

Przesunięcie czasowe: 1 godzina (1G) 

Z powodu braku dostępu do kompletnych danych godzinowych, utworzono je na 

podstawie danych pięciominutowych. Wykorzystano do tego następującą metodę: 

Zwroty godzinowe obliczono na podstawie notowań danych pięciominutowych według 

następującego wzoru: 

 

Gdzie: 

    – i-ty zwrot dla danych godzinowych 

    – wartość i-tego notowania dla danych pięciominutowych 

 

W ten sposób otrzymano zwroty co 60 minut. Dzięki temu zabiegowi dane godzinowe 

zyskały podobną statystykę (blisko 1500 danych dla jednej pary walutowej). 

       
        

  
 

(38)  
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Przesunięcie czasowe: 1 dzień (1D) 

Dla danych dziennych zbadano okres 2009-2016. Dla każdej waluty bazowej 

(USD,EUR,JPY,PLN,GBP) użyto notowań dla 43 par walutowych z daną walutą bazową.  

Z tego okresu otrzymano około 1800 notowań dla jednej pary walutowej. Z danych 

zostały odfiltrowane dni, w których brakowało notowań dla którejś z par walutowych.  

W ten sposób ostatecznie pozostało około 1500 notowań dla każdej pary walutowej. 

 

Opracowanie danych: 

Krok 1: 

Do stworzenia jednego grafu MST zebrano notowania dla wszystkich par walutowych,  

w których walutą bazową jest badana przez nas waluta. Przykładowo, do stworzenia MST 

dla waluty EUR wybrano wszystkie pary walutowe w których na pierwszym miejscu jest 

EUR np. EURPLN, EURCHF, itd. 

 

Krok 2: 

Na podstawie wzoru (9) obliczono zwroty. Następnie używając wzoru (10) 

przeprowadzono proces unormowania i wycentrowania poprzez odpowiednio, odjęcie 

średniej oraz podzielenie wyniku przez odchylenie standardowe w rozpatrywanym oknie 

czasowym. 

 

Krok 3: 

Na podstawie unormowanych i wycentrowanych zwrotów została stworzona kwadratowa 

macierz korelacji krzyżowych o wymiarach NxN (N – ilość par walutowych). Skoro 

wszystkie waluty są wyrażone w jednej bazowej walucie, pominięto w nazwie człon 

waluty bazowej np.: EURPLN zamieniono na PLN. Następnie używając wzoru (11) 

obliczono współczynnik korelacji krzyżowych między poszczególnymi walutami. 

Otrzymana macierz jest symetryczna, zatem wyrazy położone symetrycznie względem 

głównej przekątnej są sobie równe, gdyż współczynnik korelacji między walutą i oraz j 

jest taki sam jak współczynnik korelacji między walutą  j oraz i. tj.: 

 

 

         (39)  

33:36207



32 
 

Krok 4: 

Na podstawie macierzy korelacji stworzono macierz odległości. Wartość odległości 

obliczono za pomocą wzoru (14). 

 

Krok 5: 

Na podstawie macierzy odległości został zbudowany graf ważony MST. Wierzchołki 

grafu to nazwy walut, zaś wartość odległości pomiędzy dwoma walutami jest wagą 

krawędzi, która łączy te wierzchołki. 

 

3.2. Budowa drzew MST dla danych rzeczywistych 

 

Drzewa umieszczone w niniejszym podrozdziale zostały stworzone w programie 

Wolfram Mathematica. Rysunki 5-19 przedstawiają odpowiednio minimalne drzewa 

rozpinające dla dziennych, godzinowych i pięciominutowych dla wybranych walut 

bazowych USD, GBP, EUR, JPY, PLN. 

 

Rysunek 5. Minimalne drzewo rozpinające dla USD (1D) 
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Rysunek 6. Minimalne drzewo rozpinające dla USD (1G) 

 

Rysunek 7. Minimalne drzewo rozpinające dla USD (5M) 
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Rysunek 8. Minimalne drzewo rozpinające dla GBP (1D) 

 

Rysunek 9. Minimalne drzewo rozpinające dla GBP (1G) 
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Rysunek 10. Minimalne drzewo rozpinające dla GBP (5M) 

 

 

Rysunek 11. Minimalne drzewo rozpinające dla EUR (1D) 
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Rysunek 12. Minimalne drzewo rozpinające dla EUR (1G) 

 

Rysunek 13. Minimalne drzewo rozpinające dla EUR (5M) 
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Rysunek 14. Minimalne drzewo rozpinające dla JPY (1D) 

 

Rysunek 15. Minimalne drzewo rozpinające dla JPY (1G) 
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Rysunek 16. Minimalne drzewo rozpinające dla JPY (5M) 

 

 

Rysunek 17. Minimalne drzewo rozpinające dla PLN (1D) 
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Rysunek 18. Minimalne drzewo rozpinające dla PLN (1G) 

 

Rysunek 19. Minimalne drzewo rozpinające dla PLN (5M) 

 

. 
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Otrzymane drzewa mogą być podstawą analizy ekonomicznej: 

 Jak i dlaczego dla danej waluty bazowej głównymi węzłami są określone waluty?  

 Czy istnieje pewna zależność między wszystkimi drzewami?  

 Czy są waluty, które pojawiają się w głównych węzłach najczęściej? 

 Czy przedstawione drzewa odzwierciedlają powiązania ekonomiczne  

i gospodarcze na świecie?  

Niemniej przedmiotem niniejszej pracy będzie analiza czysto matematyczna. Na 

podstawie otrzymanych drzew, w kolejnym rozdziale sprawdzimy czy dane waluty 

bazowe generują prawo skalowania, a wiec czy otrzymane grafy MST są przykładem 

sieci bezskalowych. 
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Rozdział 4. Prawo skalowania 

 

W tym rozdziale sprawdzimy właściwości sieci MST zbudowanych na korelacjach 

krzyżowych na rynku Forex opisanych w poprzednim rozdziale. Następnie 

przeprowadzimy analizę i dyskusję otrzymanych wyników. 

 

4.1 Sprawdzenie właściwości skalowania uzyskanych grafów 

 

Wprowadzenie prawa skalowania odbędzie się według następujących kroków: 

Krok 1: 

Wyznaczamy funkcję N'(k), gdzie N'  oznacza liczbę wierzchołków połączoną z dokładnie 

k krawędziami. 

  

Krok 2: 

Ponieważ całkowita liczba wierzchołków jest relatywnie mała, wprowadzamy funkcję 

wartości skumulowanej N(k) zdefiniowanej jak niżej: 

  

gdzie, N oznacza liczbę wierzchołków połączoną z co najmniej k krawędziami.  

Dla przykładu N(1)=N (Każdy wierzchołek jest połączony z co najmniej jedną 

krawędzią). Oczywiście w naszym przypadku       . 

 

Krok 3: 

Aby móc porównać grafy z różną liczbą wierzchołków, należy wprowadzić pojęcie 

gęstości prawdopodobieństwa P(k) 

 

 

 ( )  ∑   ( )

    

   

 

(40)  

 
 ( )  

 ( )

 
 

(41)  
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Dla każdego grafu P(1)=1. Tworzymy więc dyskretną funkcję P(k). W ten sposób 

możemy zbadać funkcjonalną formę skumulowanej dyskretnej funkcji N(k). Funkcja P(k) 

jest skumulowaną gęstością prawdopodobieństwa znalezienia wierzchołka, z którego 

wychodzi co najmniej k krawędzi. 

 

Krok 4:  

Tworzymy wykres funkcji w skali podwójnie logarytmicznej. Oznacza to  

że, logarytmujemy obie zmienne   oraz  ( ). Jeśli nasza sieć jest bezskalowa 

powinniśmy otrzymać prostą. 

 

Krok 5: 

Dopasowujemy prostą o równaniu y=ax+b, gdzie współczynnik a jest wykładnikiem α 

prawa skalowania. 

 

Krok 6: 

Oceny dopasowania prostej, a więc zarazem wykładnika skalowania α dokonujemy za 

pomocą funkcji REGNLINP w programie Excel. Funkcja ta oblicza statystykę dla funkcji 

liniowej korzystając z metody najmniejszych kwadratów do obliczania prostej, która 

najlepiej pasuje do danych. 

 

4.2 Wykresy i analiza 

 

Uzyskane wykresy w skali logarytmicznej rozkładu stopnia wierzchołków sieci 

MST dla różnych walut przeliczeniowych przedstawione są na rysunkach 20-24.  
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Rysunek 20. Skumulowana gęstość prawdopodobieństwa stopnia węzłów sieci MST 

dla USD jako waluty bazowej. 

 

 

Rysunek 20, obrazuje wyniki dla danych 5 minutowych, godzinowych i dziennych  

z walutą bazową wybraną jako USD. Przerywana linia oznacza analityczną 

przewidywaną zależność dla sieci bezskalowych Alberta Barabasiego uzyskaną  

w metodzie czasu ciągłego. Rysunki 21-24 obrazują analogiczne wyniki dla pozostałych 

badanych walut bazowych. 

Dodatkowo wyniki zostały zebrane w serii tabel 4-8. Najlepsze wyniki według 

przywołanego kryterium  zostały zaznaczono na żółto dla każdej z walut bazowych. 

 

Tabela 4. Wyniki analizy stopnia rozkładu węzłów dla sieci MST z USD jaką walutą 

bazową. 

USD α R
2 

∆α (∆α/α)% 

Pięciominutowe 2,15 0,91 0,39 18,26 

Godzinowe 2,25 0,79 0,81 36,21 

Dzienne 2,05 0,89 0,41 20,00 

 

Podane w Tabeli 4. wartości obejmują wartość wykładnika skalowania α,  dokładność 

jego obliczenia ∆α na poziomie 1σ, względną dokładność procentową (∆α/α)%  

i dopasowanie do zależności liniowej współczynnikiem Pearsona regresji liniowej R
2
. 

Tabele 5-8 obrazują analogiczne wyniki dla pozostałych z badanych walut bazowych. 
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Rysunek 21. Skumulowana gęstość prawdopodobieństwa stopnia węzłów sieci MST 

dla GBP jako waluty bazowej. 

 

 

Tabela 5. Wyniki analizy stopnia rozkładu węzłów dla sieci MST z GBP jaką walutą 

bazową. 

GBP α R
2 

∆α (∆α/α)% 

Pięciominutowe 1,86 0,95 0,26 13,84 

Godzinowe 1,92 0,95 0,27 13,86 

Dzienne 1,95 0,91 0,31 15,73 
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Rysunek 22. Skumulowana gęstość prawdopodobieństwa stopnia węzłów sieci MST 

dla EUR jako waluty bazowej. 

 

 

 

Tabela 6. Wyniki analizy stopnia rozkładu węzłów dla sieci MST z EUR jaką walutą 

bazową. 

EUR α R
2 

∆α (∆α/α)% 

Pięciominutowe 1,94 0,87 0,44 22,49 

Godzinowe 2,20 0,78 0,84 38,03 

Dzienne 2,00 0,94 0,26 12,78 
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Rysunek 22. Skumulowana gęstość prawdopodobieństwa stopnia węzłów sieci MST 

dla JPY jako waluty bazowej. 

 

 

Tabela 7. Wyniki analizy stopnia rozkładu węzłów dla sieci MST z JPY jaką walutą 

bazową. 

JPY α R
2 

∆α (∆α/α)% 

Pięciominutowe 1,54 0,91 0,35 22,71 

Godzinowe 1,77 0,84 0,54 30,70 

Dzienne 1,63 0,98 0,14 8,28 
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Rysunek 23. Skumulowana gęstość prawdopodobieństwa stopnia węzłów sieci MST 

dla waluty PLN jako waluty bazowej. 

 

 

Tabela 8. Wyniki analizy stopnia rozkładu węzłów dla sieci MST z PLN jaką walutą 

bazową. 

PLN α R
2 

∆α (∆α/α)% 

Pięciominutowe 2,08 0,88 0,44 21,01 

Godzinowe 1,64 0,91 0,36 22,29 

Dzienne 1,73 0,97 0,15 8,55 

 

Analizę otrzymanych wyników została przeprowadzona w trzech kontekstach:  

 stopnia dopasowania do prawa skalowania,  

 stabilności wykładnika α w zależności od przesunięcia czasowego (5 minut, 

godzina, dzień), 

 zgodności z wykładnikiem skalowania uzyskanym dla sieci bezskalowej Barabasi 

Alberta w czasie ciągłym. 

 

Analiza stopnia dopasowania do prawa skalowania 

Jako miarę stopnia dopasowania do prawa skalowania wybrano wartość ∆α, która 

powinna być jak najmniejsza. Wyniki dla poszczególnych walut przeliczeniowych dla 

danych dziennych zebrano w Tabeli 9. Dla danych godzinowych oraz pięciominutowych 

zebrano je odpowiednio w tabelach 10 oraz 11.  
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Tabela 9. Zbiorcze wyniki dopasowania dla sieci MST z rynku Forex generowanych 

przez waluty bazowe dla danych dziennych 

Dane dzienne α R
2 

∆α (∆α/α)% 

USD 2,05 0,89 0,41 20,00 

PLN 1,73 0,97 0,15 8,55 

GBP 1,95 0,91 0,31 15,73 

CNY 1,81 0,91 0,34 18,62 

JPY 1,63 0,98 0,14 8,28 

EUR 2,00 0,94 0,26 12,78 

 

Dla danych dziennych najlepsze dopasowanie otrzymano dla jena japońskiego. Błąd 

względny dopasowania wynosił zaledwie 8,28%. Kolejną walutą była polska złotówka  

z dopasowaniem względnym 8,55%. Najgorszy wynik otrzymano dla dolara 

amerykańskiego - 20%. Stopień dopasowania tych walut był wyraźnie lepszy od 

pozostałych. Średnie dopasowanie wszystkich walut wyniosło 14%.  

Stopień dopasowania jest silnie związany z ilością walut wziętych do analizy. Im więcej 

walut tym otrzymano lepsze średnie dopasowania do prawa skalowania. Dla danych 

dziennych wzięto do analizy 43 zaś dla pozostałych po 29 par walutowych. 

 

Tabela 10. Zbiorcze wyniki dopasowania dla sieci MST z rynku Forex 

generowanych przez waluty bazowe dla danych godzinowych 

Dane godzinowe α R
2 

∆α (∆α/α)% 

EUR 2,20 0,78 0,84 38,03 

GBP 1,92 0,95 0,27 13,86 

PLN 1,64 0,91 0,36 22,29 

JPY 1,77 0,84 0,54 30,70 

USD 2,25 0,79 0,81 36,21 

 

Dla danych godzinowych stopnie dopasowania do prawa potęgowego było znacząco 

gorsze niż dla pozostałych przesunięć czasowych. Średnie dopasowanie uzyskano na 

poziomie 28%. Najlepsze dopasowanie otrzymano dla funta brytyjskiego 13,86%. Zaś 

najgorsze wyniki dla USD 36% i EUR 38%.  
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Tabela 11. Zbiorcze wyniki dopasowania dla sieci MST z rynku Forex 

generowanych przez waluty bazowe dla danych pięciominutowych. 

Dane Pięciominutowe a R
2 

∆α (∆α/α)% 

GBP 1,86 0,95 0,26 13,84 

PLN 2,08 0,88 0,44 21,01 

EUR 1,94 0,87 0,44 22,49 

USD 2,15 0,91 0,39 18,26 

JPY 1,54 0,91 0,35 22,71 

 

Dane 5 minutowe dały najlepsze dopasowanie dla funta brytyjskiego 13,84%. Wszystkie 

dane są lepiej dopasowane niż dla danych godzinowych. Średnie dopasowanie wyniosło 

20%. 

 

Analiza stabilności wykładnika α w zależności od przesunięcia czasowego 

Przeprowadzono ją licząc odchylenie standardowe dla każdej z walut bazowych 

oddzielnie na wynikach uzyskanych dla danych pięciominutowych, godzinowych  

i dziennych. Uzyskane rezultaty przedstawione zostały w Tabeli 12 dla wszystkich 

rozpatrywanych walut bazowych. 

 

Tabela 12. Zbiorcze wyniki wartości wykładnika α dla danych dziennych, 

godzinowych i 5 minutowych dla wszystkich walut bazowych. 

Waluta α dzienne α godzinowe α 5 minut średnie α σ (σ/średnie α) % 

EUR 2,00 2,20 1,94 2,05 0,11 5,43 

USD 2,05 2,25 2,15 2,15 0,08 3,80 

PLN 1,73 1,64 2,08 1,82 0,19 10,66 

GBP 1,95 1,92 1,86 1,91 0,04 1,99 

JPY 1,63 1,77 1,54 1,65 0,09 5,75 

 

Podane wartości obejmują: wartości wykładnika skalowania α dla danych dziennych, 

godzinowych i pięciominutowych, wartość średnią wykładnika dla każdej z walut 

bazowych (średnie α), odchylenie standardowe wartości wykładnika od wartości średniej 

σ oraz  względne odchylenie wartości wykładnika od średniej wyrażone w procentach 

(σ/średnieα)%. 
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Największą stabilność wykładnika otrzymano dla funta brytyjskiego. Odchylenie 

standardowe wynosiło 0,04 co daje niecałe 2% błędu w stosunku do średniej wartości 

tego wykładnika α = 1,91. Drugi najlepszy wynik uzyskał dolar amerykański (3,80%). 

Średni błąd dopasowania wszystkich walut wynosił ok. 5,5%. Dla wszystkich walut 

maksymalna zmiana wykładnika w zależności od przesunięcia czasowego nie 

przekroczyła 11%. Najgorszy wynik przypadł polskiej złotówce. 

 

Analiza zgodności z prawem skalowania dla sieci bezskalowej BA w czasie ciągłym 

Dla wszystkich danych największą zgodność z prawem skalowania dla sieci bezskalowej 

Barabasi Alberta w czasie ciągłym, czyli wartości najbliżej wykładnika      była 

wartość wykładnika EUR dla danych dziennych. Wynosił on -1,996. Dla danych 5 

minutowych najbliżej tej wartości również było EUR z wartością -1,94. Zaś dla danych 

godzinowych GBP -1,91.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52:38834



51 
 

Rozdział 5. Podsumowanie 

 

Celem niniejszej pracy była identyfikacja waluty wiodącej na rynku Forex. Analizę 

końcową wyników przeprowadzono w trzech kontekstach:  

 stopnia dopasowania do prawa skalowania,  

 stabilności wykładnika α w zależności od przesunięcia czasowego   

 zgodności z prawem skalowania dla sieci bezskalowej BA w czasie ciągłym.  

Dzięki tak przeprowadzonej analizie można wnioskować na temat potencjalnych walut 

wiodących.  

Pierwszy kontekst pokazał, jak wybrane waluty bazowe spełniają prawo skalowania. Dla 

danych dziennych walutą najlepiej spełniająco to prawo jest jen japoński a dla danych 

godzinowych i pięciominutowych funt brytyjski.  Wynik najgorszy przypadł zaś dolarowi 

amerykańskiemu. Ten ostatni rezultat jest zgodny z wynikami innych pracy [1,2]. 

Analizy drugiego aspektu – stabilności wykładnika α wskazała funt brytyjski jako walutę, 

w której sieć MST pozostałych walut jest najbardziej stabilna w czasie od minut po dzien. 

Ten aspekt można intepretować w następujący sposób: jeśli dana waluta zmienia wartość 

wykładnika w zależności od przesunięć czasowych, czyli zmienia ten wykładnik 

intensywnie w ciągu jednego dnia, jest walutą mocno podatną na spekulacje. Jeśli waluta 

utrzymuje wartość wykładnika, jest walutą silnie sprzężoną z gospodarką, czyli nie 

podatną na spekulacje. Cechy takie wykazuje właśnie GBP. Spekulacje na giełdzie nie 

mają dużego wpływu na obraz gospodarczych sprzężeń między pozostałymi graczami na 

rynku, jeśli waluta odniesienia będzie właśnie funt brytyjski. W jego wypadku jest to 

szczególnie interesujące, jako że badany okres uwzględniał czas, w którym wartość funta 

w stosunku do innych walut wyraźnie spadła. W czasie tym doszło także do tak zwanego 

Brexitu, czyli referendum na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które to 

dało pozytywny wynik.  

W drugim kontekście zupełnie inaczej niż GBP wypada PLN. Jest walutą silnie zależną 

od spekulacji i stosunkowo słabo sprzężoną z gospodarką, o czym świadczy wynik Tabeli 

12 (patrz ostatnie dwie kolumny). Wyniki potwierdzają zatem przewidywania 

ekonomiczne, opisane w rozdziale pierwszym –  a mianowicie, że polski złoty jako 

waluta egzotyczna jest silnie podatny na spekulacje. Przy planowaniu strategii 

inwestycyjnej dla tej waluty, mniejsze znaczenie mają zatem doniesienia dotyczące 

gospodarki tego kraju, a większe czynniki zewnętrzne warunkujące jego otoczenie 
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gospodarcze. Warto też zwrócić uwagę, że wyniki Tabeli 12 wskazują, że zaraz na 

drugim miejscu po   GBP  w rywalizacji stabilności czasowej i tym samym silnego 

sprzężenia z gospodarka plasuje się USD. Jest to również zgodne z powszechnym 

przekonaniem ekonomistów i finansistów o sile tej waluty i odporności na spekulacyjne 

ataki. Ponieważ USD jest sprzęgnięty z potężniejsza gospodarka niż GBP dominacja tego 

pierwszego ma więc uzasadnienie również w przeprowadzonej czysto ilościowej analizie. 

  Ostatni aspekt jest mniej istotny z punktu widzenia identyfikacji waluty wiodącej 

z powodu ograniczonej i małej ilości danych. Pokazuje jednak, że im więcej walut, czyli 

węzłów, tym bliżej jesteśmy sieci nieskończonej. Najlepsze dopasowanie otrzymaliśmy 

więc dla danych dziennych, do sporządzenia których wzięte zostały 43 pary walutowe,  

a nie 29, jak w pozostałych przesunięciach czasowych (patrz Tabele 9-11). Im więcej 

danych lepsze dopasowanie do modelu sieci nieskończonej. Najlepsze dopasowania dla 

danych pięciominutowych otrzymano dla funta brytyjskiego. 

Wnioski z analizy można także wyciągnąć co do USD który, jak wspomniano, z punktu 

widzenia gospodarczego może być uznawany za walutę wiodącą. W tej analizie wypadł 

jednak niejednoznacznie. Znalazł się w czołówce – na drugim miejscu, w kontekście 

stabilności wykładnika w zależności od zmiany przesunięcia czasowego, co potwierdza 

wysoką zależność dolara od jego silnej i rozwiniętej gospodarki.  Z drugiej strony wartość 

jego wykładnika mocno odbiega od stopnia dopasowania do prawa skalowania. Stopnie 

dopasowania α średnio to 25%. W innych pracach gdzie badano stopień dopasowania 

[1,2] dolar amerykański również wyróżniał się słabym dopasowaniem do prawa 

skalowania. Interpretacja tej sytuacji nie jest do końca jasna. Wpływa na ten fakt może 

mieć wiele czynników jak choćby wielkość obrotu dolarem, jego rozpowszechnienie, 

skumulowane rezerwy, wzajemna zależność jak np. sprzężenie walut wielu krajów  

z dolarem – tzw. pośrednie kursy walutowe, dolaryzacja, niestandardowe zachowania 

gospodarki USA – program Quantitive Easing FED-u itd. Te czynniki mogą zaburzać 

analizę i powodować wyjątek od reguły. Autor pokusił się o własna interpretację opartą  

o otrzymane sieci MST z USD jako walutą bazową. Brak dokładnej struktury 

hierarchicznej (skalowania) w tym wypadku może być wynikiem silnego klastrowania 

wybranych walut światowych wyrażonych w USD przy bardzo słabej obecności tego 

zjawiska u pozostałych. Ponieważ relacja wymiany waluty do USD odzwierciedla siłę 

współpracy gospodarczej między tymi krajami, a klastrowanie walut (w drzewie MST) 

można interpretować jako silne powiązania gospodarcze państw z tymi walutami 

kojarzonych, to zaobserwowany brak skalowania sieci MST przy bazowej walucie USD 
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można interpretować jako istnienie klastra państw „pierwszej prędkości” w kontaktach 

gospodarczych z USA, od czego wyraźnie odstaje reszta świata. Zdaje się na to 

wskazywać bezpośrednio również graf MST z rys.5-7.  Autor pozostawia jednak tę 

kwestię otwartą, do dalszego rozważania. 

  Podsumowując, mimo że nie jednoznacznie, pod wszystkimi trzema 

analizowanymi aspektami, funt brytyjski wydaje się być walutą wiodącą w kontekście 

założeń niniejszej pracy. Cechuje się dobrym dopasowaniem do modeli teoretycznych, co 

świadczy o jego sile i stabilności, a w efekcie o podobnych cechach co do gospodarki 

Wielkiej Brytanii.  

Z analizy jednocześnie nie wynika, jakoby dolar uznawany przez ekonomistów za walutę 

wiodącą, nie mógłby nią być, mimo że nie osiąga tak dobrych wyników na sieci MST jak 

GBP. Wszak drugie miejsce w analizie prawa skalowania przy silniejszej niż GBP (wciąż 

jeszcze najsilniejszej) pozycji w gospodarce światowej daje mu jednak miejsce 

wyjątkowe w rankingu walut świata. 
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