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1. Wstęp 

W pracy tej zostanie przeprowadzona analiza danych giełdowych wybranych spółek 

tworzących indeks WIG 30 będący jednym z podstawowych wskaźników warszawskiej 

Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Dane spółek będą dotyczyły okresu 

27.03.2013 – 31.03.2015, zaś samego indeksu WIG 30 okresu 23.09.2013 – 31.03.2015. 

Przeanalizowane będą spółki: Eurocash SA, KGHM Polska Miedź SA, Orange Polska 

SA, PGE SA, PKN Orlen SA, PKO Bank Polski SA, PZU SA.  

Spółki te zostały dobrane tak, aby były różnorodne. Każda jest przedstawicielką innej 

branży, razem reprezentują najważniejsze sektory polskiej gospodarki, które mają 

największy wpływ na notowania indeksu WIG 30. Zwroty cen akcji badanych firm oraz 

indeksu badane będą w różnych częstościach próbkowania danych, co 1min, 5min, 

10min i 60min. Pozwoli to na porównanie własności układu złożonego (giełdy) 

w różnych rozdzielczościach czasowych. 

W rozdziale 2. przedstawione będą podstawy teoretyczne technik stosowanych 

w niniejszej pracy. W szczególności zostanie omówiona metoda analizy 

detrendowanych fluktuacji (ang. detrended fluctuation analysis) DFA [1], prowadząca 

do wyznaczenia wykładnika Hursta [2] oraz entropiczne sformułowanie problemu 

pamięci w układzie złożonym prowadzące do rozkładu q-normalnego Tsallisa [3]. 

W rozdziale 3. omówiony zostanie sposób przygotowania empirycznych danych do 

obliczeń na użytek niniejszej pracy.  

W rozdziale 4. przedstawiona zostanie analiza DFA przygotowanych finansowych 

szeregów czasowych oraz przeprowadzona zostanie analiza wpływu częstości 

próbkowania danych na wartość wykładnika Hursta. 

W rozdziale 5. omówione będą metody wykorzystania nieekstensywnej fizyki 

statystycznej do analizy układów złożonych z występującymi w nich korelacjami 

(autokorelacjami), poprzez dopasowanie tzw. rozkładu q-normalnego  do rzeczywistych 

danych poszczególnych spółek oraz zbadanie zależności parametru deformacji Tsallisa 

𝑞 od częstości próbkowania danych 𝑓. Zbadania zostanie również ilościowo asymetria 

pomiędzy grubymi ogonami rozkładów dodatnich i ujemnych zwrotów na rynkach 

finansowych, w kontekście rozkładów Tsallisa, co stanowi istotne novum tej pracy. 

Dotychczas w literaturze ten problem nie był badany, poza tym skupiano się całościowo 

na indeksach a nie na poszczególnych spółkach jako częściach złożonego układu 

finansowego. 

Przygotowanie danych oraz większości wykresów, w tym histogramów w całej pracy 

dokonane zostało przy pomocy programu MS Excel 2013, natomiast obróbka szeregów 

czasowych z pomocą metody DFA została przeprowadzona przy użyciu programu 

MATLAB R2014b. Szczegółowe kody źródłowe do wyliczania wykładnika skalowania 

Hursta przy pomocy metody DFA zostały pokazane w dodatku do pracy. 

Wszystkie otrzymane wyniki zostaną podsumowane w rozdziale 6. 
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2. Podstawy teoretyczne 

2.1. Stochastyczne procesy bezskalowe, pamięć procesu 

i wykładnik Hursta  

Gdy w 1827 r. Robert Brown badał ruch pyłków kwiatowych unoszących się 

w zawiesinie wodnej, nie mógł się spodziewać, że jego odkrycie przyczyni się do 

rozwoju nie tylko biologii, ale też fizyki a nawet ekonomii, a więc dyscyplin nauki, 

z którymi Brown miał niewiele wspólnego. Na początku XX w. Albert Einstein 

i Marian Smoluchowski stworzyli pierwszy teoretyczny opis błądzenia przypadkowego 

[4][5], który był podwaliną pod powstanie teorii procesów stochastycznych, 

opracowaną dopiero 20 lat później przez Norberta Wienera [6]. Teoria Einsteina 

i Smoluchowskiego jest ściśle związana z modelem dynamiki cen akcji 

zaproponowanym przez Louisa Bachelier’a w jego pracy doktorskiej Theorie de la 

speculation z 1900 r. [7], jednak dużo czasu zajęło naukowcom zauważenie tej 

prawidłowości i praktyczne jej wykorzystanie.  

Koneksje pomiędzy procesami dyfuzji (Einstein, Smoluchowski), procesami 

stochastycznymi (Wiener, Bachelier’a) a dynamiką i termodynamiką układów 

złożonych stały się jedynym z fundamentów powstałej dopiero w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nowej interdyscyplinarnej dziedziny nauki 

ekonofizyki [8] zwanej również fizyką finansową.  

Proces stochastyczny to uporządkowany szereg zmiennych losowych. 

{𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛, … } gdzie 𝑋𝑛 − n-ta w kolejności zmienna losowa. Matematycznym 

opisem ruchów Browna jest proces stochastyczny zwany całkowitym procesem 

Browna. Jest to rzeczywisty, stacjonarny proces o niezależnych przyrostach. Ponieważ 

proces jest stacjonarny ma stałą, skończoną wariancję warunkową, tj. 𝜎(𝑋𝑘) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
W rzeczywistości procesy o niezależnych zmiennych losowych występują niezwykle 

rzadko, bardzo często spotyka się długą, często nieskończona pamięć. Przez pamięć 

w procesie stochastycznym o zasięgu 𝑙 będziemy przy tym rozumieć, że nie znika 

funkcja autokorelacji procesu 〈𝑋𝑡, 𝑋𝑡+𝜏〉 𝑑𝑙𝑎 𝜏 ≤ 𝑙., gdzie średnia 〈𝑋𝑡, 𝑋𝑡+𝜏〉 brana jest 

po procesach. Najprostsze procesy stochastyczne z długą pamięcią to ułamkowe 

procesy Browna (ang. fractional Brownian motion, fBm) [9]. W procesach tych funkcja 

autokorelacji 〈𝐵𝑡𝐵𝑠〉 procesu 𝐵𝑡 zadana jest wzorem: 

〈𝐵𝑡𝐵𝑠〉~
1

2
(𝑡2𝐻 + 𝑠2𝐻 − |𝑡 − 𝑠|2𝐻) (1) 

gdzie 𝐻 to tzw. wykładnik Hursta. 
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Ogólnie wykładnik ten definiowany jest dla dowolnego bezskalowego procesu 

stacjonarnego 𝑋𝑡. Niezależność od skali definiowana jest, jako równość wszystkich 

momentów dla zmiennych 𝑋𝑠𝑡 oraz przeskalowanej zmiennej  𝑠𝛼𝑋𝑡, czyli: 

𝑋𝑠𝑡~𝑠
𝛼𝑋𝑡 (2) 

gdzie 𝛼 − stała skalowania. 

Wykładnik Hursta dla takich procesów definiuje się zazwyczaj ze statystycznych 

własności średniego kwadratu przyrostu procesu: 

〈(𝑋𝑡 − 𝑋𝑠)
2〉~|𝑡 − 𝑠|2𝐻 (3) 

Przyjmuje on wartości  0 ≤ 𝐻 ≤ 1 i jest identyczny z 𝛼 ze wzoru (2). 

Własności autokowariancji sygnału ułamkowego ruchu Browna można łatwo przenieść 

na własności autokowariancji przyrostów tego sygnału. Podstawiając 𝑋𝐵(𝑡) = 𝐵(𝑡 + 1) 
oraz analogicznie dla 𝑋𝐵(𝑠) otrzymujemy po krótkich przekształceniach na 

autokowariancję przyrostów ułamkowego ruchu Browna 𝐶𝐵(𝑡, 𝑠) wyrażenie: 

𝐶𝐵(𝑡, 𝑠) ≡ 〈𝑋𝐵(𝑡)𝑋𝐵(𝑠)〉~
1

2
[|𝑡 − 𝑠 + 1|2𝐻 − 2|𝑡 − 𝑠|2𝐻 + |𝑡 − 𝑠 − 1|2𝐻] (4) 

Powyższe równanie wskazuje na istnienie nieskończenie długiej pamięci w procesie, 

a w granicy dużych opóźnień czasowych (|𝑡 − 𝑠| → ∞) można łatwo pokazać, że 

funkcja autokowariancji przyjmuje postać: 

𝐶𝐵(𝑡, 𝑠)~𝐻(2𝐻 − 1)|𝑡 − 𝑠|
2𝐻−1 (5) 

Ta asymptotyczna postać wskazuje wyraźnie, ze przypadek całkowitego ruchu Browna 

z niezależnymi przyrostami odtwarzany jest przy wartości 𝐻 = 1/2. Dla wartości     

𝐻 ∈ [0, 1 2)⁄   autokowariancja jest ujemna (ujemna pamięć), a dla 𝐻 ∈ (1 2⁄ , 1] mamy 

nieskończenie długą pamięć dodatnią. Te trzy powyższe przypadki zwykło się nazywać 

w literaturze odpowiednio: całkowitym ruchem Browna, procesem antyperzystentnym 

i procesem perzystentnym. Dwa ostatnie przypadki nazywane są właśnie ułamkowym 

ruchem Browna. 

Kluczowym zadaniem staje się obliczenie wykładnika 𝐻 dla rzeczywistych procesów, 

celem skonfrontowania ich właściwości z ułamkowym ruchem Browna. Metody te 

opisywane są w następnym podrozdziale. 

2.2. Metody wyznaczania wykładnika Hursta metodą DFA 

Od czasu odkrycia przez H.E. Hurst’a prawa potęgowego skalowania fluktuacji szeregu 

czasowego względem rozmiarów okna czasowego, w którym fluktuacje są znajdowane 

i zbadania własności wykładnika tego prawa skalowania, zwanego dzisiaj 

wykładnikiem Hurst’a, minęło już wiele dekad. Do dnia dzisiejszego powstało wiele 

metod na jego obliczenie jak: metoda przeskalowanego zasięgu (ang. rescaled range 

analysis) R/S [2], analiza detrendowanych fluktuacji (ang. detrended fluctuation 

analysis) DFA [1], analiza detrendowanej średniej kroczącej (ang. detrended moving 

average analysis) DMA [10–13], czy analiza spektrum mocy sygnału (ang. power 

spectrum analysis) PSA, nazywana również metodą GPH od nazwisk twórców 
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(Geweke, Porter–Hudak) [14]. Spośród nich najpopularniejszą i najczęściej cytowaną 

jest metoda DFA. 

Algorytm obliczania wykładnika Hurst’a tą metodą rozpoczyna się od podzielenia 

badanego szeregu na 𝑁𝜏 =
𝑁

𝜏
 rozłącznych części, każda o stałej długości 𝜏. Gdy po 

podziale zostanie nam fragment nieprzydzielony 휀, to w zależności od jego wielkości: 

zostawiamy go bez analizy, gdy 휀 <
𝜏

2
, bądź pokrywamy dodatkowym oknem 

częściowo nakładającym się na już istniejące okna, gdy 휀 >
𝜏

2
. 

Następnie, we wszystkich pudełkach osobno odejmujemy trend wielomianowy 𝑃𝑘
(𝑚)

, 

uzyskując tzw. zdetrendowane dane �̃�𝑖,𝑘
(𝜏)

. 

�̃�𝑖,𝑘
(𝜏)
= 𝑥𝑖 − 𝑃𝑘

(𝑚)
 (6) 

gdzie: 

 𝑚 − stopień wielomianu 

 𝑘 − numer pudełka, 𝑘 = 1,2, … , 𝑁𝜏. 

Stopień wielomianu można zmieniać w zależności od szeregu, 𝑚 = 0 odpowiada 

sytuacji odjęcia od szeregu średniej z wartości jego zmiennych, 𝑚 = 1 odpowiada 

odjęciu trendu liniowego, 𝑚 = 2 odjęciu trendu kwadratowego itd.  

Po otrzymaniu zdetrendowanego szeregu, obliczamy jego wariancję zdetrendowanych 

fluktuacji wokół lokalnego trendu: 

𝐹𝑚(𝜏, 𝑘) =
1

𝜏
∑(�̃�𝑖

(𝜏)
)
2

𝑘

𝑖=1

 (7) 

Następnie liczymy jej średnią po wszystkich pudełkach, w wyniku czego otrzymujemy 

średnią fluktuację 𝐹. 

𝐹(𝜏) = [
1

𝑁𝜏
∑𝐹𝑚(𝜏, 𝑘)

𝑁𝜏

𝑘=1

]

1
2

 (8) 

Po obliczeniu fluktuacji 𝐹(𝜏) dla różnych wielkości pudełek 𝜏, można dostrzec prawo 

potęgowe, które w zakresie skalowania 𝜏 = [𝜏𝑚𝑖𝑛, 𝜏𝑚𝑎𝑥] , wyraża się wzorem: 

𝐹(𝜏)~𝜏𝐻  (9) 

gdzie 𝐻 − jest poszukiwanym wykładnikiem Hurst’a. 

Prawo potęgowe równania (9) bada się w skali logarytmicznej przekształcając je 

w dużo prostsze do analizy równanie liniowe. 

Zakres skalowania, czyli zakres 𝜏 = [𝜏𝑚𝑖𝑛, 𝜏𝑚𝑎𝑥], w którym ono zachodzi jest 

niezwykle ważnym i subtelnym problemem do rozstrzygnięcia. Górne ograniczenie 

zakresu skalowania związane jest ze zbyt małą statystyką (zbyt mała ilość niezależnych 

pudełek), a dolne ograniczenie ze sztucznymi trendami (korelacjami) pojawiającymi się 

przy małej ilości danych. Oba te artefakty mogą fałszować wyniki. Stąd nie można 

rozważać ani zbyt małych, ani zbyt dużych pudełek. Temu zagadnieniu poświęcimy 

w tej pracy dużą uwagę. 
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2.3. Rozkłady prawdopodobieństwa z grubymi ogonami 

a entropiczne sformułowanie problemu pamięci 

w układzie złożonym 

Rozkłady prawdopodobieństwa danych z rzeczywistych układów złożonych: fluktuacji 

cen na giełdzie, replikacji DNA, kierunku i siły wiatru czy trzęsień ziemi itp. wykazują 

zdecydowane odstępstwa od rozkładu normalnego. Przy tym kształt tych rozkładów 

zależy od częstości próbkowania tych danych. Takie gruboogoniaste rozkłady są łatwe 

do zaobserwowania na rynku finansowym. Zauważono, że rozkłady 

prawdopodobieństwa zwrotów przy małej częstości próbkowania danych (powyżej 

kilku dni) mają postać rozkładu normalnego. Jednak zwiększając częstość próbkowania, 

czyli licząc zwroty dzienne, godzinne, minutowe itd. otrzymujemy znaczące odstępstwa 

do rozkładu Gaussa przejawiające się w znacznie wyższych gęstościach 

prawdopodobieństw zwrotów ekstremalnie dużych lub ekstremalnie małych (ujemnych) 

w stosunku do wartości wynikających z rozkładu normalnego. Wyraźnie widać to na 

rysunkach ukazujących rozkłady znormalizowanych stóp zwrotu dla rożnych indeksów 

giełdowych, które można znaleźć już opracowane w literaturze [15 – 17]. Poniżej 

prezentujemy kilka z nich na rys. 2.1 – 2.3 ukazujących rozkłady gęstości 

prawdopodobieństwa zwrotów dla indeksów: NYSE (rys. 2.1), S&P 500 (rys. 2.2) oraz 

WIG 20 (rys. 2.3) dla różnych częstości próbkowania: 

 

Rysunek 2.1 Rozkład normalny (punkty) oraz rozkłady q-normalne (linie ciągłe) dla 

znormalizowanych zwrotów 10 największych firm notowanych na NYSE w 2001r. 

Kropkowana linia pokazuje rozkład Gaussa a linie ciągłe rozkłady Tsallisa dla 

odpowiednio 1, 2 i 3 min. częstości próbkowania. Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie 

przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je było łatwiej porównać.  

Reprodukcja z pracy: C. Tsallis et al. Physica A 324 (2003) 89–100 [15]. 
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Rysunek 2.2 Logarytm gęstości prawdopodobieństwa dla indeksu S&P 500 w okresie 

1984-1995 dla tików czasowych od 8 do 4096 min. Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie 

przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je było łatwiej porównać.  

Reprodukcja z pracy: Ken Kiyono, Zbigniew R. Struzik, Yoshiharu Yamamoto, PRL 96, 

068701 (2006) [16]. 

Rysunek 2.3 Skumulowane rozkłady zwrotów indeksu WIG20 z okresu od 04.01.1999 do 

31.10.2005 z częstościami próbkowania od 1 do 60 min. Linie ciągłe reprezentują rozkłady 

Tsallisa, linia przerywana rozkład Gaussa. Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie 

przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je było łatwiej porównać.  

Reprodukcja z pracy: Rak R., S. Drożdż, J. Kwapień, Nonextensive statistical features of the 

Polish stock market fluctuations, Physica A 37 (2007) 315–324 [17]. 
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Wykresy rys. 2.1 – 2.3 są wykonane w skali logarytmicznej, dlatego rozkład Gaussa ma 

na nich postać paraboli, dzięki czemu łatwo jest zauważyć pojawiające się w rozkładzie 

danych empirycznych spore odstępstwo od rozkładu normalnego. 

Pojawianie się w tych układach grubych ogonów, świadczy o występowaniu w nich 

pamięci. To oznacza odstępstwo od procesów modelowanych całkowitym ruchem 

Browna, w którym pamięć nie występuje. Zjawisko zanikania grubych ogonów dla 

zwrotów liczonych dla małych częstości próbkowania danych a pojawiania się ich 

w przypadku dużych częstości, jest problemem, który należy wytłumaczyć. 

Wyjaśnienie tego problemu może być możliwe przy pomocy Centralnego Twierdzenia 

Granicznego. 

Centralne Twierdzenie Graniczne to twierdzenie matematyczne mówiące, że rozkład 

sumy niezależnych zmiennych losowych o skończonej wariancji, dąży do rozkładu 

Gaussa, gdy liczba sumowanych zmiennych dąży do nieskończoności. To sprawia, że 

do opisu grubych ogonów nie można wykorzystać np. rozkładów Levy’ego. Rozkłady 

Levy’ego posiadając grube ogony maja nieskończoną wariancję, przez co nie podlegają 

Centralnemu Twierdzeniu Granicznemu, lecz Uogólnionemu Twierdzeniu 

Granicznemu, w myśl którego suma niezależnych zmiennych losowych podlegałaby 

asymptotycznie również rozkładowi Levy’ego. Tego ostatniego faktu nie obserwuje się 

jednak dla danych o rzadkiej częstości próbkowania będących przecież sumą danych 

o wyższej częstości próbkowania.  

Oznacza to, że kandydata na rozkłady gruboogoniaste musimy szukać wśród rozkładów 

o skończonej wariancji. Pomocą w tych rozważaniach może być entropiczne 

sformułowanie problemu pamięci w procesie stochastycznym. W sformułowaniu tym 

prawdopodobieństwo warunkowe procesu stochastycznego może być użyte do 

obliczenia entropii układu, którego poszczególne stany pojawiają się z takim właśnie 

prawdopodobieństwem.  

Wprowadzona w XIX w. przez Rudolfa Clausiusa entropia jest funkcją stanu opisująca 

jego nieuporządkowanie. W równowagowej fizyce statystycznej stosowana jest entropia 

Boltzmanna–Gibbsa 𝑆𝐵𝐺 zadana wzorem: 

𝑆𝐵𝐺 = −𝑘∑𝑝𝑖𝑙𝑛

𝑁

𝑖=1

𝑝𝑖 

(

 (10) 

 

gdzie: 

𝑘 − stała Boltzmanna, (𝑘 = 1,38064852(79) · 10−23 [𝐽 𝐾⁄ ]) 
𝑝𝑖 − prawdopodobieństwo znalezienia i-tego mikrostanu w układzie 

a sumowanie odbywa się po wszystkich mikrostanach dyskretnych lub ciągłych. 

Entropia Boltzmanna–Gibbsa dzięki takiemu sformułowaniu jest wielkością 

ekstensywną, tj. proporcjonalna do rozmiarów układu. Oznacza to, że entropia 

połączonych układów 𝐴 i 𝐵 jest równa sumie entropii każdego z tych układów 

z osobna, czyli: 

𝑆𝐵𝐺(𝐴 + 𝐵) = 𝑆𝐵𝐺(𝐴) + 𝑆𝐵𝐺(𝐵)  (11) 

gdzie: 

𝑆𝐵𝐺(𝐴) − entropia Boltzmanna–Gibbsa układu 𝐴 

𝑆𝐵𝐺(𝐵) − entropia Boltzmanna–Gibbsa układu 𝐵  

𝑆𝐵𝐺(𝐴 + 𝐵) − entropia Boltzmanna–Gibbsa połączonych układów 𝐴 i 𝐵  
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Własność addytywności entropi z równania (11) jest bezpośrednią konsekwencją 

własności funkcji logarytmicznej 𝑙𝑛(𝑥𝑦) = 𝑙𝑛(𝑥) + 𝑙𝑛(𝑦) i warunków brzegowych na 

unormowane prawdopodobieństwo.  

Zgodnie z II zasadą termodynamiki wiadomo, że gdy układ znajduje się w stanie 

równowagi entropia tego układu jest największa, dlatego interesującym jest znalezienie 

takiego rozkładu prawdopodobieństwa 𝑝(𝑥), dla którego entropia będzie maksymalna.  

W dalszym ciągu będzie wygodnie korzystać z ciągłej indeksacji stanów 

(numerowanych ciągłym indeksem 𝑥 ∈  ℝ). 

Wzór na entropię Boltzmanna–Gibbsa przejdzie wtedy do postaci: 

𝑆 = −𝑘 ∫𝑝(𝑥) 𝑙𝑛 𝑝(𝑥)𝑑𝑥

 

𝛺

 (12) 

gdzie całkowanie przebiega po całej przestrzeni stanów (Ω) 

Poszukiwany rozkład prawdopodobieństwa 𝑝(𝑥) maksymalizujący entropię powinien 

dodatkowo spełniać następujące warunki brzegowe: 

∫𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 1

 

Ω

 (13) 

∫𝑥2𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝜎2
 

Ω

 (14) 

∫𝑥 𝑝(𝑥) 𝑑𝑥 = 0

 

Ω

 (15) 

które ustalają odpowiednio: normalizację prawdopodobieństwa (13), wariancję rozkładu 

(14) i jego średnią (15).  

Ostatni warunek w ogólności może być zmieniony na różny od zera, ale nie zmieni to 

charakteru wyprowadzenia. 

Rozkład maksymalizujący entropię znajdziemy metodą mnożników Lagrange’a 

poszukując ekstremum funkcjonału 𝐹[𝑝(𝑥)] zdefiniowanego, jako: 

𝐹[𝑝(𝑥)] = −𝑘 ∫𝑝(𝑥) ln 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 +

 

Ω

 𝜇1 (∫𝑝(𝑥)𝑑𝑥 − 1)

+ 𝜇2 (∫𝑥
2𝑝(𝑥)𝑑𝑥 − 𝜎2) 

(16) 

gdzie 𝜇1 i 𝜇2 są mnożnikami Lagrange’a 

Warunek maksymalizacji entropii można znaleźć z przyrównania do 0 pochodnej 

funkcjonalnej  

𝛿𝐹[𝑝(𝑥)]

𝛿𝑝(𝑥)
= 0 (17) 

W celu obliczenia wyrażenia (17) wykorzystuje się wzór na pochodną funkcjonalną: 
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𝛿

𝛿𝑝(𝑥)
𝑝′(𝑥′) = 𝛿(𝑥 − 𝑥′) (18) 

gdzie:  

𝛿(𝑥 − 𝑥′) jest deltą Diraca 

Podstawiając do lewej strony równania (17) funkcjonał z równania (16) otrzymujemy: 

𝛿𝐹𝐵𝐺
𝛿𝑝(𝑥)

= −𝑘∫
𝛿

𝛿𝑝(𝑥)
(𝑝′(𝑥′) ln 𝑝′(𝑥′))𝑑𝑥′ + 𝜇1 (∫

𝛿

𝛿𝑝(𝑥)
𝑝′(𝑥′)𝑑𝑥′)

+ 𝜇2 (∫
𝛿

𝛿𝑝(𝑥)
(𝑥2𝑝′(𝑥′))𝑑𝑥′) 

(19) 

Korzystając ze warunku (18) i znanych wzorów na pochodne dostajemy: 

𝛿𝐹𝐵𝐺
𝛿𝑝(𝑥)

= −𝑘∫𝛿(𝑥 − 𝑥′) ln 𝑝′(𝑥′)𝑑𝑥′ − 𝑘∫𝑝′(𝑥′)
1

𝑝′(𝑥′)
 𝛿(𝑥 − 𝑥′)𝑑𝑥′

− 𝜇1𝑘∫𝛿(𝑥 − 𝑥
′)𝑑𝑥′ −𝜇2𝑘∫(𝑥′

2𝛿(𝑥 − 𝑥′)𝑑𝑥′) 

(20) 

Opierając się na właściwościach delty Diraca, wyliczamy całki i przyrównujemy całe 

wyrażenie do 0: 

𝛿𝐹𝐵𝐺
𝛿𝑝(𝑥)

= −𝑘 ln 𝑝′(𝑥) − 𝑘 − 𝜇1𝑘 − 𝜇2𝑘𝑥
2 = 0 (21) 

Rozwiązując równanie (21) ze względu na 𝑝’(𝑥) dostajemy: 

𝑝(𝑥) = 𝐴 exp{−𝜇2𝑥
2} (22) 

ze stałą normującą A. 

Porównując równanie (22) z rozkładem Gaussa widzimy, że rozkład maksymalizujący 

entropie Boltzmanna–Gibbsa jest rozkładem normalnym (!) 

Unormowana funkcja tego rozkładu jest zadana dobrze znanym wzorem: 

𝜙𝜇,𝜎(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑥 − 𝑚)2

2𝜎2
) (23) 

gdzie: 

𝑥 − wartości zmiennej losowej 

𝑚 − średnia 

𝜎 − odchylenie standardowe 

𝜎2 − wariancja 

Jak jednak pokazano na wykresach rys. 2.1 – 2.3 w układach złożonych występują 

często rozkłady z grubymi ogonami, które nie maksymalizują entropi Boltzmanna–

Gibbsa. Pojawia się zatem istotne pytanie: Czy istnieje uogólnienie entropii Boltzmanna 

Gibbsa, z ekstremum odpowiadającym rozkładowi o grubych ogonach? 

Odpowiedzi na to pytanie udzielił w 1988 roku Constantino Tsallis w pracy "Possible 

generalization of Boltzmann–Gibbs statistics" [3]. Punktem wyjścia był brak 
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addytywności entropii Boltzmanna–Gibbsa. W najprostszym uogólnieniu zamiast 

warunku (11) można zaproponować tzw. entropię nieekstensywną spełniającą 

zależność:   

𝑆(𝐴 + 𝐵) = 𝑆(𝐴) + 𝑆(𝐵) + 𝜆 𝑆(𝐴)𝑆(𝐵) (24) 

gdzie 𝜆 ∈ ℝ, jest parametrem niewiele odbiegającym od 0 w przybliżeniu niewielkiego 

odstępstwa układu złożonego od ekstensywności 

Przypadek, gdy 𝜆 > 0 jest nazywany entropią superekstensywną a gdy 𝜆 < 0 entropią 

subekstensywną. Tsallis zaproponował zmienienie definicji entropii 𝑆𝐵𝐺 we wzorze (10) 

na  𝑆𝑞 odtwarzającą zależność (24): 

𝑆𝑞(𝐴 + 𝐵) = 𝑆𝑞(𝐴)+𝑆𝑞(𝐵) + (1 − 𝑞)𝑆𝑞(𝐴)𝑆𝑞(𝐵) 
(25) 

gdzie:  

𝑆𝑞 − entropia Tsallisa zdefiniowana poprzez tak zwane q-deformację entropii 

Boltzmanna–Gibbsa: 

𝑆𝑞 = 𝑘∑𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

 𝑙𝑛𝑞 (
1

 𝑝𝑖
) (26) 

występujący we wzorze (26) tzw. q-logarytm definiowany jako: 

𝑙𝑛𝑞(𝑥) =
𝑥1−𝑞 − 1

1 − 𝑞
 (27) 

przechodzi w zwykły logarytm naturalny w granicy 𝑞 →  1: 

lim
𝑞→1

𝑙𝑛𝑞(𝑥) = lim
𝑞→1

𝑥1−𝑞 − 1

1 − 𝑞
   (28) 

Rzeczywiście, korzystając z reguły de l'Hospitala mamy: 

lim
𝑞→1

𝑙𝑛𝑞(𝑥) = lim
𝑞→1

𝑑
𝑑𝑞
(𝑥1−𝑞 − 1)

𝑑
𝑑𝑞
(1 − 𝑞)

 (29) 

Obliczając pochodne w równaniu (29) otrzymujemy: 

lim
𝑞→1

𝑙𝑛𝑞(𝑥) = lim
𝑞→1

−𝑥1−𝑞 ln (𝑥)

−1
 (30) 

Podstawiając w równaniu (30) 𝑞 →  1 dostajemy ostateczny wynik: 

lim
𝑞→1

𝑙𝑛𝑞(𝑥) = ln (𝑥) (31) 

Funkcją odwrotną do q-logarytmu jest tak zwana q-eksponenta zadana, jako: 

𝑒𝑞
𝑥 = [1 + (1 − 𝑞)𝑥]

1
1−𝑞 (32) 

która analogicznie przy 𝑞 → 1 przechodzi w zwykłą funkcję wykładniczą 𝑒𝑥.  



- 12 - 

 

Przykładowe przebiegi funkcji q-ekspotencjalnej i q-logarytmicznej zostały ukazane 

odpowiednio na rys. 2.4 i rys. 2.5. 

Można zauważyć, że q-eksponenta jest również rozwiązaniem równania różniczkowego  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦𝑞 

z warunkiem brzegowym 𝑦(0) = 1 

(33) 

Wykorzystując postać q-logarytmu łatwo dostrzec, że entropię Tsallisa można zapisać 

w równoważnej formie, jako: 

𝑆𝑞 = −𝑘∑𝑝𝑖
𝑞

𝑁

𝑖=1

 𝑙𝑛𝑞𝑝𝑖 ≡ 𝑘
1 − ∑ 𝑝𝑖

𝑞𝑁
𝑖=1

𝑞 − 1
 (34) 

Oczywiście   przy   𝑞 = 1   q-entropia   przechodzi    w   entropię    Boltzmanna–Gibbsa  

𝑆𝑞
𝑞→1
→  𝑆𝐵𝐺 

 

Rysunek 2.4 Wykres wartości q-eksponenty w zależności od parametru q. 

 

Rysunek 2.5   Wykres wartości q-logarytmu w zależności od parametru q. 
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Rozkładu prawdopodobieństwa maksymalizującego entropie Tsallisa poszukuje się 

identyczną metodą jak poprzednio, dla entropii Boltzmanna–Gibbsa z identycznymi 

warunkami brzegowymi, jak we wzorach (13 – 15). 

Tworzymy funkcjonał 𝐹𝑞: 

𝐹𝑞[p′(x′)] =
1 − ∫(𝑝′(𝑥′))𝑞𝑑𝑥′

𝑞 − 1
+ 𝜇1 (∫𝑝

′(𝑥′)𝑑𝑥′ − 1)

+ 𝜇2 (∫𝑥
2𝑝′(𝑥′)𝑑𝑥′ − 𝜎2) 

(35) 

Podstawiamy funkcjonał 𝐹 do wzoru (17): 

𝛿𝐹𝑞[𝑝′(𝑥′)]

𝛿𝑝(𝑥)
=
1 − ∫

𝛿
𝛿𝑝(𝑥)

(𝑝′(𝑥′))𝑞𝑑𝑥′

𝑞 − 1
+ 𝜇1 (∫

𝛿

𝛿𝑝(𝑥)
𝑝′(𝑥′)𝑑𝑥′)

+ 𝜇2∫(𝑥
2𝑝′(𝑥′))𝑑𝑥′ 

(36) 

Obliczamy pochodne z warunku (18): 

𝛿𝐹𝑞[p′(x′)]

𝛿𝑝(𝑥)
=
1 − ∫𝑞𝑝𝑞−1𝛿(𝑥 − 𝑥′)𝑑𝑥′

𝑞 − 1
+ 𝜇1 (∫𝛿(𝑥 − 𝑥

′)𝑑𝑥′)

+ 𝜇2∫𝑥′
2𝛿(𝑥 − 𝑥′)𝑑𝑥′ 

(37) 

Po obliczeniu całek dostajemy: 

𝛿𝐹𝑞[𝑝(𝑥)]

𝛿𝑝(𝑥)
=
1 + 𝑞𝑝𝑞−1(𝑥)

𝑞 − 1
+ 𝜇1 + 𝜇2𝑥

2 = 0 (38) 

Rozwiązując równanie (38) ze względu na 𝑝(𝑥) otrzymujemy: 

𝑝(𝑥) = 𝐴𝑞(−𝐵𝑞𝑥
2(1 − 𝑞) + 1)

1
(1−𝑞) (39) 

gdzie: 

 𝐵𝑞 =
𝜇1𝜇2

1−𝑞
 

𝐴𝑞 jest odpowiednio dobraną stała normującą. 

Korzystając z definicji q-eksponenty prawą stroną równania (39) można zapisać, jako: 

𝑝(𝑥) = 𝐴𝑞𝑒𝑥𝑝𝑞{−𝐵𝑞𝑥
2} (40) 

Entropię Tsallisa maksymalizuje zatem rozkład prawdopodobieństwa zadany wzorem 

(40). Nosi on nazwę rozkładu q-normalnego. W ogólnej postaci ze średnią rożną od zera 

można go zapisać: 
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𝑝(𝑥) ≈ 𝐴𝑞𝑒𝑥𝑝𝑞 {−𝐵𝑞(𝑥 − 𝑚𝑞)
2
} (41) 

gdzie: 

𝑥 − wartości zmiennej losowej 

𝑚𝑞 =
∫𝑥 𝑝𝑞(𝑥)

∫𝑝𝑞(𝑥)𝑑𝑥
−  q-średnia 

zaś stała normująca 𝐴𝑞 może być obliczona przy pomocy wzorów [17–19]: 

𝐴𝑞 =

{
 
 
 

 
 
 Γ(

5 − 3𝑞
2 − 2𝑞)

Γ (
2 − 𝑞
1 − 𝑞)

√
1 − 𝑞

𝜋
𝐵𝑞       𝑑𝑙𝑎 𝑞 < 1

Γ (
1

𝑞 − 1)

Γ (
3 − 𝑞
2𝑞 − 2)

√
𝑞 − 1

𝜋
𝐵𝑞       𝑑𝑙𝑎 𝑞 > 1

  (42) 

gdzie: 

Γ − jest funkcją Gamma Eulera zdefiniowaną jako: 

𝛤(𝑥) = ∫ 𝑡𝑥−1𝑒−𝑡 𝑑𝑡

+∞

0

   (43) 

Związek pomiędzy współczynnikiem 𝐵𝑞 a wariancją rozkładu 𝜎2 ustalony jest 

zależnością [18]: 

𝐵𝑞 = [(5 − 3𝑞)𝜎
2]−1 (44) 

Jeśli zmienne losowe są niezależne o gęstościach prawdopodobieństwa zadanych 

rozkładem Tsallisa z 1 < 𝑞 < 5/3 to ich suma dąży do rozkładu Gaussa w granicy 

nieskończonej ilości zmiennych. Dla 𝑞 >  5/3 suma zmiennych losowych będzie dążyć 

do stabilnego rozkładu Levy’ego o parametrze stabilności 𝜇 =
2

𝑞−1
.  

Rozkład Tsallisa ma skończoną wariancję dla 𝑞 <
5

3
. Przykłady rozkładów q-

normalnych w zależności od 𝑞 w skali logarytmicznej pokazano na wykresie rys. 2.6. 

Dla porównania narysowano również rozkład normalny przyjmujący w tej skali kształt 

paraboli.  

Własności nieekstensywne układu złożonego wynikające z równania (24) świadczą 

o istnieniu długozasięgowych korelacji w tym układzie, które mogą się pojawić nawet 

przy krótko zasięgowych oddziaływaniach. Zatem długoogoniaste rozkłady 

prawdopodobieństw ekstremalizujące nieekstensywną entropię również mogą być 

sygnałem takich korelacji. Cechy te przeniosą się na szeregi czasowe, jako realizacje 

procesów stochastycznych, gdzie gruboogoniaste rozkłady prawdopodobieństw 

warunkowych mogą być wskazaniem pamięci w tym procesie. Stąd istotne jest 

przebadanie pod tym kątem rzeczywistych układów złożonych – w tej pracy na 

przykładzie wycinka warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 
 

 



- 15 - 

 

 

Rysunek 2.6  Wykres rozkładu Tsallisa w skali półlogarytmicznej w zależności od wartości 

parametru q. Na Czerwono zaznaczono rozkład Gaussa. Na osi poziomej zaznaczono 

wycentrowanie i unormowane wartości zmiennej losowej r.  
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3. Przygotowanie giełdowych danych empirycznych do 

obliczeń 

Podstawą każdej analizy są dane, których będzie ona dotyczyć. W tej pracy są to 

notowania spółek indeksu WIG 30 oraz samego indeksu WIG 30. Jednak do badań nie 

używa się wartości cen akcji, lecz ich zmian w czasie. Najprostszą metodą obliczenia 

tych zmian jest proste odjęcie ceny w chwili 𝑡 od ceny w chwili 𝑡 − 1: 

𝑍(𝑡) = 𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡 − 1) (45) 

gdzie: 

𝑍(𝑡) − zmiana ceny  

𝑃(𝑡) − cena w chwili 𝑡 

Metoda ta dobrze nadaje się do prostych analiz, jednak do zaawansowanych zastosowań 

potrzebne jest bardziej złożone narzędzie. W takim przypadku przydatna staje się 

względna zmiana ceny, czyli zwrot 𝑅(𝑡). Jest to zmiana ceny podzielona przez 

wysokość ceny w chwili 𝑡 − 1: 

𝑅(𝑡) =
𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡 − 1)

𝑃(𝑡 − 1)
 (46) 

Gdy mamy już przygotowany szereg czasowy składający się ze zwrotów cen akcji, 

przed przystąpieniem do właściwej analizy należy jeszcze przeprowadzić dwie ważne 

operacje: unormowanie oraz wycentrowanie szeregu. Wycentrowanie sprowadza się do 

odjęcia od zwrotów 𝑟𝑖 średniej z ich wartości 〈𝑟〉 liczonej w założonym oknie 

czasowym. Unormowanie polega na podzieleniu wycentrowanych zwrotów przez ich 

odchylenie standardowe. Otrzymujemy zatem: 

𝑅�̂�(𝑡) =
𝑟𝑖 − 〈𝑟〉

𝜎
 (47) 

gdzie: 

 �̂�𝑖(𝑡) − unormowany i wycentrowany szereg zwrotów cen 

 𝑟𝑖 − i-ty zwrot ceny akcji  

 〈𝑟〉 − średnia wartość zwrotów 

𝜎 − odchylenie standardowe 

Wykresy znormalizowanych zwrotów wybranych spółek giełdowych 

reprezentatywnych dla różnych sektorów gospodarki (sektor handlowy, energetyczny, 

surowcowy, paliwowy, telekomunikacyjny, bankowy, ubezpieczeniowy), których 

analiza zostanie przeprowadzona w tej pracy są pokazane na rys. 3.1 – 3.7:  
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 Rysunek 3.1 Wykres znormalizowanych zwrotów cen akcji spółki Eurocash (sektor 

handlowy) notowanej w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015, dla różnych częstości 

próbkowania (1min, 5min, 10 min, 60 min). 
 

 

 

 

Rysunek 3.2 Wykres znormalizowanych zwrotów cen akcji spółki KGHM (sektor 

surowcowy) notowanej w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015, dla różnych częstości 

próbkowania (1min, 5min, 10 min, 60 min). 
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Rysunek 3.3 Wykres znormalizowanych zwrotów cen akcji spółki Orange (sektor 

telekomunikacyjny) notowanej w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015, dla różnych częstości 

próbkowania (1min, 5min, 10 min, 60 min) 
 

 

 

 

Rysunek 3.4 Wykres znormalizowanych zwrotów cen akcji spółki PGE (sektor 

energetyczny) notowanej w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015, dla różnych częstości 

próbkowania (1min, 5min, 10 min, 60 min) 
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Rysunek 3.5 Wykres znormalizowanych zwrotów cen akcji spółki PKN Orlen (sektor 

paliwowy) notowanej w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015, dla różnych częstości 

próbkowania (1min, 5min, 10 min, 60 min) 
 

 

 

Rysunek 3.6 Wykres znormalizowanych zwrotów cen akcji spółki PKO BP (sektor 

bankowy) notowanej w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015, dla różnych częstości 

próbkowania (1min, 5min, 10 min, 60 min) 
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Rysunek 3.7 Wykres znormalizowanych zwrotów cen akcji spółki PZU (sektor 

ubezpieczeniowy) notowanej w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015, dla różnych częstości 

próbkowania (1min, 5min, 10 min, 60 min) 
 

Dane te można skonfrontować z własnościami zwrotów całego indeksu WIG 30 

definiowanego, jako średnia ważona kapitałowo ze wszystkich spółek wchodzących 

w jego skład. Wykres znormalizowanych zwrotów dla tego indeksu pokazuje rys. 3.8. 

Rysunek 3.8 Wykres znormalizowanych zwrotów indeksu WIG 30 notowanego w okresie 

23.09.2013 – 31.03.2015, dla różnych częstości próbkowania (1min, 5min, 10 min, 60 min)  
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Pozornie większe fluktuacje (ang. volatility) mimo wprowadzonego unormowania (47) 

dla danych szybkozmiennych w porównaniu z wolnozmiennymi (patrz rys. 3.1 – 3.8) 

wynikają z pokazania na tych rysunkach bardzo zróżnicowanej ilości danych 

różniących się wielkością o ~104 raza. 

Tak przygotowane szeregi są gotowe do analiz, które zostaną przeprowadzone 

w następnych podrozdziałach. Zbadane zostaną własności perzystencji oraz grube 

ogony rozkładów dla tych danych z wykorzystaniem teoretycznych metod opisanych 

w rozdziale 2.  
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4. Analiza poziomu pamięci w danych finansowych 

metodą DFA – zależność od częstości próbkowania. 

Kluczowym elementem analizy układów złożonych jest badanie pamięci w tych 

układach. Znalezienie tej pamięci może być pomocne w przewidywaniu ewolucji 

układów złożonych. Ma to zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, takich jak biologia, 

geografia, fizyka i ekonomia.  

Jednym ze sposobów analizy pamięci w układach złożonych jest badanie wykładnika 

Hursta. W niniejszej pracy do wyznaczenia wykładnika Hursta posłużymy się 

najpopularniejszą metodą jego obliczania, czyli metodą DFA, którą opisano w rozdziale 

2. tej pracy.  

Analizę tą przeprowadzimy dla 7 spółek z indeksu WIG 30 oraz samego indeksu WIG 

30 dla różnych częstości próbkowania danych. Dla każdej częstości dysponowaliśmy 

różną liczbą danych, dlatego aby wyniki regresji liniowej dla metody DFA były 

porównywalne pomiędzy danymi liczonymi w różnych częstościach próbkowania 

konieczna była porównywalna ilość danych używana do regresji liniowej (w skali 

logarytmicznej). Niezależnie od tej częstości przyjęto 39 danych w każdym przypadku, 

co implikowało odpowiedni rozmiar pudełek w metodzie DFA. Minimalny rozmiar 

pudełka przyjęto 8 (dla zapewnienia odpowiedniej statystyki, albowiem przy niższych 

rozmiarach pudełek procedura detrendowania jest niedokładna) a rozmiary pozostałych 

pudełek 𝜏𝑛 zmieniały się potęgowo: 

𝜏𝑛 = 𝜏𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑆
𝑛 (48) 

 

gdzie: 

 1 ≤ 𝑛 ≤ 39 
𝜏𝑚𝑖𝑛 = 8  

Maksymalny rozmiar pudełka został ustalony na 𝜏𝑚𝑎𝑥 ~ 1/4 𝑁, gdzie 𝑁 jest całkowitą 

ilością danych. Powyższe ograniczenie również wynika z niedokładności skalowania 

z równania (9) dla dużych rozmiarów pudełek, których jest statystycznie mniej niż 

pudełek o mniejszych rozmiarach. 

Wyniki zastosowania metody DFA pokazane są na serii wykresów na rys. 4.1 – 4.8: 
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Rysunek 4.1 Wykresy regresji liniowej metody DFA w skali logarytmicznej dla spółki 

Eurocash dla różnych częstości próbkowania danych. Pionowa przerywana linia oznacza 

górny zakres skalowania stosowanego do obliczeń wykładnika H. 

 

Rysunek 4.2 Wykresy regresji liniowej metody DFA w skali logarytmicznej dla spółki 

KGHM dla różnych częstości próbkowania danych. Pionowa przerywana linia oznacza 

górny zakres skalowania stosowanego do obliczeń wykładnika H. 



- 25 - 

 

Rysunek 4.3 Wykresy regresji liniowej metody DFA w skali logarytmicznej dla spółki 

Orange dla różnych częstości próbkowania danych. Pionowa przerywana linia oznacza 

górny zakres skalowania stosowanego do obliczeń wykładnika H. 

 

Rysunek 4.4 Wykresy regresji liniowej metody DFA w skali logarytmicznej dla spółki PGE 

dla różnych częstości próbkowania danych. Pionowa przerywana linia oznacza górny 

zakres skalowania stosowanego do obliczeń wykładnika H. 
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Rysunek 4.5 Wykresy regresji liniowej metody DFA w skali logarytmicznej dla spółki PKN 

Orlen dla różnych częstości próbkowania danych. Pionowa przerywana linia oznacza 

górny zakres skalowania stosowanego do obliczeń wykładnika H. 

 

Rysunek 4.6 Wykresy regresji liniowej metody DFA w skali logarytmicznej dla spółki PKO 

BP dla różnych częstości próbkowania danych. Pionowa przerywana linia oznacza górny 

zakres skalowania stosowanego do obliczeń wykładnika H. 
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Rysunek 4.7 Wykresy regresji liniowej metody DFA w skali logarytmicznej dla spółki PZU 

dla różnych częstości próbkowania danych. Pionowa przerywana linia oznacza górny 

zakres skalowania stosowanego do obliczeń wykładnika H. 

Rysunek 4.8 Wykresy regresji liniowej metody DFA w skali logarytmicznej dla indeksu 

WIG 30 dla różnych wskazanych częstości próbkowania danych. Pionowa przerywana linia 

oznacza górny zakres skalowania stosowanego do obliczeń wykładnika H. 
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Wartości wykładnika 𝐻 zostały obliczone metodą regresji liniowej ze średnią 

dokładnością 𝛿𝐻 =  ±0,005 wyliczoną przez arkusz kalkulacyjny, z którego pomocą 

przeprowadzono regresję dla wszystkich analizowanych danych. 

Analizując wykresy rys. 4.1 – 4.8 można zauważyć, że wraz ze zmniejszaniem częstości 

próbkowania danych zmniejsza się stabilność wykresów i zwiększają się odchylenia od 

prostej regresji. Dzieje się tak, ponieważ wraz ze zmniejszaniem częstości próbkowania, 

zmniejsza się liczba danych a tym samym dokładność potęgowego charakteru równania 

(9) (liniowej zależności detrendowanych fluktuacji od rozmiarów pudełka w skali 

logarytmicznej).  

Kolejnym wnioskiem wynikającym z powyższych wykresów jest występowanie 

zależności między wartością wykładnika Hursta a częstością próbkowania. Aby łatwiej 

było analizować tą zależność dane z wykresów rys. 4.1 – 4.8 zebrano w tabeli 4.1: 
 

Tabela 4.1 Tabela zależności wykładnika Hursta od częstości próbkowania danych. 

Firma 𝒇−𝟏 𝑯 Firma 𝒇−𝟏 𝑯 

Eurocash 1min 0,468 PKN 1min 0,481 

Eurocash 5min 0,516 PKN 5min 0,510 

Eurocash 10min 0,519 PKN 10min 0,516 

Eurocash 60min 0,511 PKN 60min 0,497 

KGHM 1min 0,492 PKO 1min 0,461 

KGHM 5min 0,519 PKO 5min 0,517 

KGHM 10min 0,526 PKO 10min 0,532 

KGHM 60min 0,595 PKO 60min 0,557 

Orange 1min 0,475 PZU 1min 0,498 

Orange 5min 0,515 PZU 5min 0,521 

Orange 10min 0,552 PZU 10min 0,523 

Orange 60min 0,577 PZU 60min 0,535 

PGE 1min 0,451 WIG 30 1min 0,521 

PGE 5min 0,499 WIG 30 5min 0,527 

PGE 10min 0,497 WIG 30 10min 0,541 

PGE 60min 0,510 WIG 30 60min 0,547 

 

Zależności te przedstawiają wykresy na rys. 4.9 – 4.16. 
 

Rysunek 4.9 Wykres zależności 

wykładnika Hursta od częstości 

próbkowania danych dla spółki 

Eurocash 

Rysunek 4.10 Wykres zależności 

wykładnika Hursta od częstości 

próbkowania danych dla spółki 

KGHM 

Rysunek 4.11 Wykres zależności 

wykładnika Hursta od częstości 

próbkowania danych dla spółki 

Orange 
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Rysunek 4.12 Wykres zależności 

wykładnika Hursta od częstości 

próbkowania danych dla spółki 

PGE 

Rysunek 4.13 Wykres zależności 

wykładnika Hursta od częstości 

próbkowania danych dla spółki 

PKN Orlen  

Rysunek 4.14 Wykres zależności 

wykładnika Hursta od częstości 

próbkowania danych dla spółki 

PKO BP 

Rysunek 4.15 Wykres zależności 

wykładnika Hursta od częstości 

próbkowania danych dla spółki 

PZU 

Rysunek 4.16 Wykres zależności 

wykładnika Hursta od częstości 

próbkowania danych dla indeksu 

WIG 30 

 

Ostatni z wykresów rys. 4.16 zbiera wyniki dla całego indeksu WIG 30, zawierając przy 

tym wkład od tych spółek, które nie były rozpatrywane w tej pracy.  

Z wykresów rys. 4.9 – 4.16 wynika, nieco zróżnicowany charakter zależności 𝐻 od 

częstości próbkowania. Cechą wspólną tych zależności jest monotonicznie rosnąca 

wartość 𝐻 z odwrotnością częstością próbkowania (przesunięciem czasowym między 

kolejnymi analizowanymi zwrotami) ze zdającym się zauważyć różnym charakterem 

asymptotycznej zależności 𝐻 dla małych częstości próbkowania. 

Wysycenie tej zależności (słaba zależność 𝐻 od częstości próbkowania po 

przekroczeniu progu granicznego – zazwyczaj 𝑓−1 = 5𝑚𝑖𝑛) występuje dla spółek 

Eurocash (rys. 4.9), PGE (rys. 4.12), PKN Orlen (rys 4.13), PZU (rys.4.15), a dla całego 

WIG 30 (rys. 4.16) po przekroczeniu 𝑓−1 = 10𝑚𝑖𝑛. 

Różny jest natomiast charakter perzystencji zwrotów. Dla dużych częstości 

próbkowania zwroty spółek Eurocash (rys. 4.9), Orange (rys. 4.11), PGE (rys. 4.12), 

PKN Orlen (rys. 4.13), PKO BP (rys. 4.14) wykazują antyperzystencję, przechodząc 

w miarę zmniejszania częstości próbkowania w charakter (lekko) perzystentny dla 

Orange i PKO BP lub pozbawiony pamięci długiej dla Eurocash, PGE i PKN Orlen.  

KGHM (rys. 4.10) i PZU (rys. 4.15) jak i cały WIG 30 (rys. 4.16) wykazują natomiast 

perzystencję w całym zakresie częstości próbkowania. Szczególnie dużą perzystencję 

w asymptotyce małych 𝑓 wykazują KGHM, Orange, PKO BP oraz WIG 30. (0,55 ≤
 𝐻 ≤  0,59). 
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5. Analiza danych finansowych z zastosowaniem 

rozkładu q-normalnego 

5.1. Analiza miary nieekstensywności układu złożonego 

w zależności od częstości próbkowania danych 

Analizę rozkładu prawdopodobieństwa danych, przygotowanych w poprzednim 

podrozdziale, rozpoczniemy od stworzenia histogramu danych rzeczywistych. Szereg 

unormowanych zwrotów został za każdym razem posegregowany w kolejności od 

najmniejszej (ujemnej) do największej (dodatniej) wartości zwrotów. Następnie 

podzielono je na przedziały o równych szerokościach 𝑑 = 0,5 (zliczanie 

w szerokościach odpowiadających 1 ⁄ 2  𝜎). Kolejnym krokiem było policzenie ilości 

zwrotów w każdym przedziale i unormowanie ich poprzez podzielenie tych wartości 

przez liczbę wszystkich zwrotów. W ten sposób otrzymano rozkład 

prawdopodobieństwa otrzymania zwrotu o wartości z danego przedziału. Aby 

otrzymane rozkłady prawdopodobieństwa można było porównać z rozkładami 

referencyjnymi, narysowano ich histogramy pokazane na serii rysunków 5.1 – 5.8. 

Reprezentują one wyniki dla różnych spółek oraz dla różnych częstości próbkowania 

sygnału. 

Wykresy (rys. 5.1 – 5.8) sporządzone w skali półlogarytmicznej wyraźnie pokazują, że 

rozkład Gaussa nie opisuje poprawnie zachowania rzeczywistych notowań spółek 

giełdowych ani indeksu WIG 30. Podobieństwo zachodzi jedynie dla małych 

bezwzględnych zwrotów (ujemnych i dodatnich). Dla dużych zwrotów rzeczywiste 

dane wykazują spore odstępstwa od rozkładu normalnego tworząc tzw. grube ogony. 

Oznaczają one, że prawdopodobieństwo wystąpienia dużych zwrotów bezwzględnych 

(ujemnych i dodatnich) jest większe niż zakłada to rozkład normalny. Rozbieżności te 

wydają się wynikać z występowania pamięci w szeregach. Jest więc rzeczą naturalną, 

by zweryfikować czy rozkłady Tsallisa teoretycznie związane z autokorelacjami dobrze 

wpasowują się, jako model rozkładu zwrotów akcji.  

Mając już przygotowane rozkłady danych rzeczywistych porównamy je z rozkładem 

Tsallisa zadanym wzorem (41), ustalając na początku wartość parametru deformacji 𝑞. 

Do oszacowania jego wartości posłużymy się wyrażeniem na średnią odległość 

kwadratową 𝑆2 między danymi rzeczywistymi a dopasowanym rozkładem: 
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𝑆2 =
1

𝑁
∑(�̂�𝑖 − 𝑇𝑖(𝑞))

2
𝑁

𝑖=1

 (49) 

gdzie: 

�̂�𝑖 − unormowane i wycentrowane wartości zwrotów z danych rzeczywistych 

𝑇𝑖(𝑞) −wartość zwrotu obliczonego z rozkładu q-normalnego Tsallisa 

𝑁 − ilość danych 

Poszukujemy takiego 𝑞, dla którego wartość wyrażenia (49) osiąga minimum, ponieważ 

oznacza to najlepsze dopasowanie danego rozkładu q-normalnego do rozkładu danych 

rzeczywistych.  

Podczas tej procedury należy uważać na występujące w szeregach, niepasujące do 

rozkładu, pojedyncze puste lub przepełnione przedziały. Dlatego przed właściwą 

obróbką danych zostało dokonane ich wstępne „czyszczenie” polegające na usuwaniu 

pojawiających się artefaktów, jak: brak notowań i efekt noc-dzień1. 

Do obliczania najlepszego dopasowania we wzorze (49) wyeliminowano też 

przypadkowe niewystąpienie zwrotów o danej wartości w badanym przedziale czasu. 

Efekt ten jest dobrze widoczny na wykresie dla spółki Orange dla częstości 

próbkowania 1min. (rys. 5.3), gdzie widać wyraźnie niedobór najmniejszych dodatnich 

zwrotów. Prawdziwy powód wystąpienia tej anomalii nie jest znany i wymaga 

dokładniejszych badań, których ta praca nie obejmuje. 

Przeprowadzając powyższe działania dla wszystkich analizowanych tu szeregów 

finansowych oraz dla wszystkich częstości próbkowania otrzymuje się wykresy 

dopasowania rozkładów Tsallisa, które są pokazane na rys. 5.1 – 5.8: 
  

                                                      
1 Efekt ten polega na zmianie wartości akcji między zakończeniem sesji w n-1 dniu a jej rozpoczęciu w n-

tym i odgrywa rolę znaczącego artefaktu przy analizie danych wyższej częstości niż dzienna. 



 

Rysunek 5.1 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki Eurocash o różnych częstościach próbkowania (1 min, 5min, 10min i 60min) notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015. Dla 

porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

  

Rysunek 5.2 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki KGHM o różnych częstościach próbkowania (1 min, 5min, 10min i 60min) notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015. Dla 

porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

Rysunek 5.3 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki Orange o różnych częstościach próbkowania (1 min, 5min, 10min i 60min) notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015. Dla 

porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

  

Rysunek 5.4 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki PGE o różnych częstościach próbkowania (1 min, 5min, 10min i 60min) notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015. Dla 

porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

Rysunek 5.5 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki PKN Orlen o różnych częstościach próbkowania (1 min, 5min, 10min i 60min) notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015. Dla 

porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

  

Rysunek 5.6 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki PKO BP o różnych częstościach próbkowania (1 min, 5min, 10min i 60min) notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015. Dla 

porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

Rysunek 5.7 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki PZU o różnych częstościach próbkowania (1 min, 5min, 10min i 60min) notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015. Dla 

porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

  

Rysunek 5.8 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów notowań indeksu WIG 30 o różnych częstościach próbkowania (1 min, 5min, 10min i 60min) notowanych w okresie 27.09.2013 – 31.03.2015. Dla 

porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 
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Jak widać rozkład Tsallisa z odpowiednio dobranym parametrem deformacji 𝑞 bardzo 

dobrze dopasowuje się do rozkładów zwrotów analizowanych szeregów finansowych 

w przeciwieństwie do rozkładu Gaussa. Co więcej kształt rozkładu q-normalnego 

związany z wartością parametru 𝑞 zależy od częstości próbkowania danych. Wyniki 

najlepszych dopasowani zbiera tabela 5.1. 

Tabela 5.1 Tabela zależności parametru deformacji Tsallisa q od częstości próbkowania 

danych  f. 

Firma 𝒇−𝟏 𝒒 Firma 𝒇−𝟏 𝒒 

Eurocash 1min 1,41 PKN 1min 1,39 

Eurocash 5min 1,50 PKN 5min 1,41 

Eurocash 10min 1,52 PKN 10min 1,50 

Eurocash 60min 1,47 PKN 60min 1,42 

KGHM 1min 1,35 PKO 1min 1,34 

KGHM 5min 1,40 PKO 5min 1,42 

KGHM 10min 1,41 PKO 10min 1,40 

KGHM 60min 1,41 PKO 60min 1,42 

Orange 1min 1,37 PZU 1min 1,38 

Orange 5min 1,41 PZU 5min 1,44 

Orange 10min 1,54 PZU 10min 1,46 

Orange 60min 1,49 PZU 60min 1,41 

PGE 1min 1,35 WIG 30 1min 1,49 

PGE 5min 1,44 WIG 30 5min 1,47 

PGE 10min 1,48 WIG 30 10min 1,44 

PGE 60min 1,31 WIG 30 60min 1,42 

Dane zebrane w tabeli 5.1 wygodnie jest przedstawić do dalszej analizy graficznie jak 

na rys. 5.9 – 5.16: 

Rysunek  5.9 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f dla spółki 
Eurocash 

Rysunek  5.10 Wykres 

zależności parametru q od 

częstotliwości próbkowania 
danych f dla spółki KGHM 

Rysunek 5.11 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f dla spółki 
Orange 
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Z wykresów tych (rys. 5.9 – 5.16) sporządzonych dla poszczególnych spółek 

tworzących WIG 30 oraz samego indeksu WIG 30 można wywnioskować, że parametr 

𝑞 dla zwrotów cen spółek rośnie wraz ze zmniejszaniem się częstości próbkowania 

danych tylko do pewnego poziomu, w którym następuje odwrócenie trendu. Wartość 

krytyczna częstości próbkowania 𝑓 zależy przy tym od rodzaju spółki. Powyżej 

wartości krytycznej dopasowane wartości 𝑞 maleją a rozkład zbliża się do rozkładu 

normalnego. Inaczej zachowuje się rozkład całego indeksu WIG 30. W jego przypadku 

wraz ze spadkiem częstotliwości pobierania danych parametr 𝑞 maleje monotonicznie 

dla całego przedziału częstości. Trzeba jednak zaznaczyć, że analiza została 

przeprowadzona tylko dla 7 zróżnicowanych spółek spośród 30 tworzących indeks WIG 

30, a po drugie charakter zależności subtelnych efektów nieekstensywnych od 

przesunięcia czasowego (częstości próbkowania) w układzie złożonym może być silnie 

nieliniowy. 

Ciągła zielona linia na wykresach rys. 5.1 – 5.8 dobrze odwzorowuje kształt 

histogramu, jednak na każdym z nich można zauważyć różnice między lewą i prawą 

jego strona. To samo zjawisko można także zaobserwować na wykresach samych 

zwrotów (rys. 3.1 – 3.8), gdzie widać większą liczbę i wartość zwrotów dodatnich lub 

ujemnych w zależności od spółki i częstości próbkowania danych. Z tego faktu wynika, 

że zwroty dodatnie i ujemne nie mają identycznego rozkładu prawdopodobieństwa.   

Dlatego też, w dalszej części pracy przeprowadzimy badanie dopasowania rozkładu 

Tsallisa do rozkładu danych rzeczywistych z niezależnym podziałem na część dodatnią 

i ujemną zwrotów. Podejście to nie było dotychczas analizowane w literaturze w języku 

statystycznej fizyki nieekstensywnej. 

Rysunek  5.12 Wykres 

zależności parametru q od 

częstotliwości próbkowania 

danych f dla spółki PGE  

Rysunek  5.13 Wykres 

zależności parametru q od 

częstotliwości próbkowania 

danych f dla spółki PKN Orlen 

Rysunek  5.14 Wykres 

zależności parametru q od 

częstotliwości próbkowania 

danych f dla spółki PKO BP  

Rysunek  5.15 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f dla spółki 
PZU  

Rysunek  5.16 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f dla 
indeksu WIG 30  



- 43 - 

 

5.2. Analiza dopasowania rozkładu Tsallisa z podziałem na 

dodatnie i ujemne zwroty 

Jak pokazano w poprzednim podrozdziale rozkład q-normalny jest dobrym 

przybliżeniem rozkładu prawdopodobieństwa zwrotów cen na giełdzie papierów 

wartościowych. Jednak, aby dokładniej przeanalizować dane oraz, aby uzyskać lepsze 

dopasowanie, przeprowadzimy analizę koncentrując się osobno na rozkładach zwrotów 

dodatnich oraz ujemnych. 

Wykorzystamy do tego te same techniki jak w poprzednim podrozdziale, jednak 

sporządzimy osobne histogramy dla zwrotów ujemnych oraz dodatnich. Dopasowania 

rozkładu Tsallisa także zostaną przeprowadzone osobno dla obydwu przypadków. 

Ponownie poszukamy takiego parametru 𝑞− i 𝑞+ (odpowiednio dla ujemnych 

i dodatnich zwrotów), dla którego wartości odległości ze wzoru (49) będzie 

najmniejsza. Na podstawie oddzielnej analizy dodatnich i ujemnych zwrotów 

otrzymujemy wtedy wykresy jak na rys. 5.17 – 5.24. 

Po ponownym dopasowaniu rozkładu q-normalnego jeszcze wyraźniej widać asymetrię 

między dodatnimi i ujemnymi zwrotami notowań. Dzięki analizie z podziałem na znaki 

zwrotów otrzymujemy także dokładniejsze dopasowanie wartości parametru 𝑞 dla obu 

części rozkładów.  Wyniki te zamieszczone zostały w tabeli 5.2: 

Tabela 5.2 Tabela zależności parametru deformacji Tsallisa od częstości próbkowania 

danych f z podziałem na zwroty ujemne i dodatnie. Dla porównania dodano wartość 

parametru q dla całego rozkładu.  

Firma 𝒇−𝟏 
𝒒 

Firma 𝒇−𝟏 
𝒒 

Zwroty  

ujemne 

Cały 

rozkład 

Zwroty  

dodatnie 

Zwroty  

ujemne 

Cały 

rozkład 

Zwroty  

dodatnie 

Eurocash 1min 1,49 1,41 1,44 PKN 1min 1,50 1,39 1,41 

Eurocash 5min 1,48 1,50 1,45 PKN 5min 1,47 1,41 1,44 

Eurocash 10min 1,45 1,52 1,50 PKN 10min 1,46 1,50 1,46 

Eurocash 60min 1,43 1,47 1,47 PKN 60min 1,42 1,42 1,39 

KGHM 1min 1,42 1,35 1,38 PKO 1min 1,46 1,34 1,38 

KGHM 5min 1,49 1,40 1,38 PKO 5min 1,47 1,42 1,40 

KGHM 10min 1,44 1,41 1,48 PKO 10min 1,44 1,40 1,49 

KGHM 60min 1,43 1,41 1,40 PKO 60min 1,44 1,42 1,34 

Orange 1min 1,42 1,37 1,49 PZU 1min 1,46 1,38 1,47 

Orange 5min 1,48 1,41 1,49 PZU 5min 1,45 1,44 1,43 

Orange 10min 1,50 1,54 1,47 PZU 10min 1,46 1,46 1,44 

Orange 60min 1,47 1,49 1,45 PZU 60min 1,35 1,41 1,40 

PGE 1min 1,45 1,35 1,39 WIG 30 1min 1,51 1,49 1,48 

PGE 5min 1,45 1,44 1,46 WIG 30 5min 1,48 1,47 1,46 

PGE 10min 1,48 1,48 1,42 WIG 30 10min 1,46 1,44 1,41 

PGE 60min 1,24 1,31 1,39 WIG 30 60min 1,41 1,42 1,41 

 

 

 



 

 

Rysunek 5.17 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla zwrotów 

cen akcji spółki Eurocash o różnych częstości próbkowania 1 min, 5min, 10min i 60min notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015 osobno dla zwrotów dodatnich i 

ujemnych. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

 

Rysunek 5.18 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki KGHM o różnych częstości próbkowania 1 min, 5min, 10min i 60min notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015 osobno dla 

zwrotów dodatnich i ujemnych. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

 

Rysunek 5.19 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki Orange o różnych częstości próbkowania 1 min, 5min, 10min i 60min notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015 osobno dla 

zwrotów dodatnich i ujemnych. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

 

Rysunek 5.20 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki PGE o różnych częstości próbkowania 1 min, 5min, 10min i 60min notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015 osobno dla zwrotów 

dodatnich i ujemnych. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

 

Rysunek 5.21 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki PKN Orlen o różnych częstości próbkowania 1 min, 5min, 10min i 60min notowanych w okresie 27 .03.2013 – 31.03.2015 osobno dla 

zwrotów dodatnich i ujemnych. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

 

Rysunek 5.22 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki PKO BP o różnych częstości próbkowania 1 min, 5min, 10min i 60min notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015 osobno dla 

zwrotów dodatnich i ujemnych. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

 

Rysunek 5.23 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

zwrotów cen akcji spółki PZU o różnych częstości próbkowania 1 min, 5min, 10min i 60min notowanych w okresie 27.03.2013 – 31.03.2015 osobno dla zwrotów 

dodatnich i ujemnych. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 



 

 

Rysunek 5.24 Wykres w skali półlogarytmicznej dopasowania rozkładu q-normalnego (linia zielona) do rozkładu danych rzeczywistych (szary histogram) dla 

notowań indeksu WIG 30 o różnych częstości próbkowania 1 min, 5min, 10min i 60min notowanych w okresie 27.09.2013 – 31.03.2015 osobno dla zwrotów 

dodatnich i ujemnych. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 
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Wyniki z tabeli 5.2 można również przedstawić bardziej poglądowo, graficznie 

w postaci wykresów, jak na rys. 5.25 – 5.40: 

Rysunek 5.25 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki 

Eurocash dla zwrotów ujemnych. 

Rysunek 5.26 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki 

Eurocash dla zwrotów dodatnich. 

Rysunek 5.27 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki KGHM 

dla zwrotów ujemnych. 

Rysunek 5.28 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki KGHM 

dla zwrotów dodatnich. 

Rysunek 5.29 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki 

Orange dla zwrotów ujemnych. 

Rysunek 5.30 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki 

Orange dla zwrotów dodatnich. 
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Rysunek 5.31 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki PGE 

dla zwrotów ujemnych. 

Rysunek 5.32 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki PGE 

dla zwrotów dodatnich. 

Rysunek 5.33 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki PKN 

Orlen dla zwrotów ujemnych. 

Rysunek 5.34 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki PKN 

Orlen dla zwrotów dodatnich. 

Rysunek 5.35 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki PKO 

BP dla zwrotów ujemnych. 

Rysunek 5.36 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki PKO 

BP dla zwrotów dodatnich. 
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Rysunek 5.37 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki PZU 

dla zwrotów ujemnych. 

Rysunek 5.38 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f spółki PZU 

dla zwrotów dodatnich. 

Rysunek 5.39 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f indeksu WIG 

30 dla zwrotów ujemnych. 

Rysunek 5.40 Wykres zależności 

parametru q od częstotliwości 

próbkowania danych f indeksu WIG 

30 dla zwrotów dodatnich. 

Ukazują one ciekawe zależności między rozkładami prawdopodobieństw bardzo dużych 

(dodatnich) i bardzo małych (ujemnych) zwrotów. W większości przypadków parametr 

𝑞 jest większy dla ujemnych zwrotów. Oznacza to, że prawdopodobieństwo dużego 

spadku ceny jest bardziej prawdopodobne niż duży jej wzrost. Jedynie w kilku 

przypadkach efekt ten nie występuje i dzieje się to szczególnie dla małej częstości 

próbkowania. Dotyczy to spółek Eurocash dla częstości próbkowania 10min i 60 min, 

KGHM dla 10min, Orange dla 1min i 5min, PGE dla 5min i 60 min, PKN Orlen dla 

10min (w tym przypadku zwroty dodatnie i ujemne są równe), PKO BP dla 10min oraz 

PZU dla 1min i 60min (patrz tabela 5.2). 

Większy problem sprawia analiza zależności parametru 𝑞 od częstości próbkowania. 

Dla wielu spółek zachowana jest monotoniczność i co ciekawe najczęściej zmiany 

wielkości parametru 𝑞 zachowują się odwrotnie dla zwrotów dodatnich i ujemnych, np. 

w przypadku spółki Eurocash (rys. 5.25 – 5.26) 𝑞 maleje wraz ze zmniejszaniem się 

częstości próbkowania danych dla zwrotów ujemnych a zwiększa się dla zwrotów 

dodatnich zaś dla Orange (rys. 5.29 – 5.30) 𝑞 rośnie wraz ze zmniejszaniem się 

częstości próbkowania danych dla zwrotów ujemnych a maleje dla zwrotów dodatnich. 

Jedynie indeks WIG 30 (rys. 5.39 – 5.40) zachowuje stałą tendencją malejącą dla obu 

przypadków a także – jak okazało się w poprzednim podrozdziale – identycznie 

zachowuje się dla jednego rozkładu dopasowanego do całości zwrotów.  

Dla lepszego pokazania zależności między parametrem 𝑞 a częstością próbkowania 

danych uzyskane wyniki zobrazowano na wykresach (rys. 5.41 – 5.48).  
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Rysunek 5.41 Wykres w skali półlogarytmicznej pokazujący zależność parametru 

deformacji q od częstości próbkowania danych dla spółki Eurocash, narysowany w skali 

półlogarytmicznej. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 

Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je 

było łatwiej porównać. 

 

Rysunek 5.42 Wykres w skali półlogarytmicznej pokazujący zależność parametru 

deformacji q od częstości próbkowania danych dla spółki KGHM, narysowany w skali 

półlogarytmicznej. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 

Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je 

było łatwiej porównać. 
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Rysunek 5.43 Wykres w skali półlogarytmicznej pokazujący zależność parametru 

deformacji q od częstości próbkowania danych dla spółki Orange, narysowany w skali 

półlogarytmicznej. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 

Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je 

było łatwiej porównać. 

 

Rysunek 5.44 Wykres w skali półlogarytmicznej pokazujący zależność parametru 

deformacji q od częstości próbkowania danych dla spółki PGE, narysowany w skali 

półlogarytmicznej. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 

Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je 

było łatwiej porównać. 
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Rysunek 5.45 Wykres w skali półlogarytmicznej pokazujący zależność parametru 

deformacji q od częstości próbkowania danych dla spółki PKN Orlen, narysowany w skali 

półlogarytmicznej. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 

Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je 

było łatwiej porównać. 

 

Rysunek 5.46 Wykres w skali półlogarytmicznej pokazujący zależność parametru 

deformacji q od częstości próbkowania danych dla spółki PKO BP, narysowany w skali 

półlogarytmicznej. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 

Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je 

było łatwiej porównać. 
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Rysunek 5.47 Wykres w skali półlogarytmicznej pokazujący zależność parametru 

deformacji q od częstości próbkowania danych dla spółki PZU, narysowany w skali 

półlogarytmicznej. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 

Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je 

było łatwiej porównać. 

 

Rysunek 5.48 Wykres w skali półlogarytmicznej pokazujący zależność parametru 

deformacji q od częstości próbkowania danych dla indeksu WIG 30, narysowany w skali 

półlogarytmicznej. Dla porównania narysowano także rozkład Gaussa (linia przerywana). 

Rozkłady zostały wzajemnie sztucznie przesunięte równolegle w osi pionowej, aby można je 

było łatwiej porównać. 
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5.3. Badanie współczynników asymetrii zwrotów  

 

Jak zauważono w poprzednich podrozdziałach, w rozkładach prawdopodobieństwa 

fluktuacji cen akcji występuje asymetria pomiędzy zwrotami dodatnimi i ujemnymi. 

Zjawisko to nie było wcześniej badane w kontekście rozkładów Tsallisa, dlatego w tej 

pracy problem ten zostanie dokładniej przeanalizowany. Do tej pory wykresy na rys. 5.1 

– 5.48 wykazały jedynie, że szeregi finansowe zwrotów mają skłonność do 

występowania w nich asymetrii polegającej na tym, że duże zwroty ujemne występują 

zazwyczaj częściej niż dodatnie. Potrzebna jest dokładniejsza analiza tego problemu 

z wykorzystaniem ilościowej miary asymetrii.  

Do obliczenia współczynnika asymetrii, jako takiej miary można użyć wielu rożnych 

wzorów, jednak w tej pracy wprowadzimy dwa najprostsze. Pierwszy z nich zbada 

bezwzględną asymetrię układu, pokazując, w którym przypadku występuje największa 

rozbieżność między zwrotami dodatnimi i ujemnymi. Powinien on przyjąć wartość 0 

w przypadku symetrii i rosnąć wraz ze wzrostem asymetrii rozkładu. Dlatego 

wprowadźmy: 

𝛿1 = 𝑞
+ − 𝑞− (50) 

gdzie: 

 𝛿1 −   bezwzględny współczynnik asymetrii 

𝑞− −  parametr 𝑞 dopasowany dla zwrotów ujemnych 

𝑞+ −  parametr 𝑞 dopasowany dla zwrotów dodatnich 

Drugi współczynnik 𝛿2 określi względną asymetrię w stosunku do średniej wartości 

parametru deformacji 𝑞 z prawego i lewego ogona, tj.:  

𝛿2 = 2
𝑞+ − 𝑞−

𝑞++ 𝑞−
 (51) 

 

Względny współczynnik asymetrii liczony tą metoda przyjmuje wartość 0 w przypadku 

braku asymetrii, wartości ujemne dla przypadku, gdy zwroty ujemne są częstsze od 

dodatnich oraz wartości dodatnie, gdy zwroty dodatnie przeważają. Wartości o większej 

wartości bezwzględnej oznaczają przy tym oczywiście większą asymetrię w układzie. 

W tabeli 5.3 przedstawione zostały wyniki obliczeń współczynnika asymetrii 

obydwoma metodami. 
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Tabela 5.3 Tabela zawiera współczynniki asymetrii obliczone dwoma metodami. 

Spółka 𝒇−𝟏 𝒒− 𝒒+ 𝜹𝟏 𝜹𝟐 (%) 

Eurocash 1min 1,49 1,44 -0,05 -3,41 
Eurocash 5min 1,48 1,45 -0,03 -2,05 
Eurocash 10min 1,45 1,50 0,05 3,39 
Eurocash 60min 1,43 1,47 0,04 2,76 

KGHM 1min 1,42 1,38 -0,04 -2,86 
KGHM 5min 1,49 1,38 -0,11 -7,67 
KGHM 10min 1,44 1,48 0,04 2,74 
KGHM 60min 1,43 1,40 -0,03 -2,12 

Orange 1min 1,42 1,49 0,07 4,81 
Orange 5min 1,48 1,49 0,01 0,67 
Orange 10min 1,50 1,47 -0,03 -2,02 
Orange 60min 1,47 1,45 -0,02 -1,37 

PGE 1min 1,45 1,39 -0,06 -4,23 
PGE 5min 1,45 1,46 0,01 0,69 
PGE 10min 1,48 1,42 -0,06 -4,14 
PGE 60min 1,24 1,39 0,15 11,41 

PKN 1min 1,50 1,41 -0,09 -6,19 
PKN 5min 1,47 1,44 -0,03 -2,06 
PKN 10min 1,46 1,46 0,00 0,00 
PKN 60min 1,42 1,39 -0,03 -2,14 

PKO 1min 1,46 1,38 -0,08 -5,63 
PKO 5min 1,47 1,40 -0,07 -4,88 
PKO 10min 1,44 1,49 0,05 3,41 
PKO 60min 1,44 1,34 -0,10 -7,19 

PZU 1min 1,46 1,47 0,01 0,68 
PZU 5min 1,45 1,43 -0,02 -1,39 
PZU 10min 1,46 1,44 -0,02 -1,38 
PZU 60min 1,35 1,40 0,05 3,64 

WIG 30 1min 1,51 1,48 -0,03 -2,01 
WIG 30 5min 1,48 1,46 -0,02 -1,36 
WIG 30 10min 1,46 1,41 -0,05 -3,48 

WIG 30 60min 1,41 1,41 0,00 0,00 

Z tych wyników nie wydaje się istnieć jakaś jednoznaczna prawidłowość między 

występowaniem asymetrii a rodzajem spółki i częstością próbkowania danych. 

Natomiast dla całego WIG 30 asymetria ta zanika w miarę przechodzenia do notowań 

o mniejszej częstości. Najprawdopodobniej różnice w znakach asymetrii rozkładów 

notowań dla poszczególnych spółek w próbkowaniu o niskiej częstości wygaszają się 

w średniej indeksu WIG 30, przez co, ten ostatni, takiej asymetrii nie wykazuje (patrz 

notowania godzinne dla WIG 30 w tabeli 5.3). 
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6. Podsumowanie 

W pracy tej przedstawiono z użyciem metod nieekstensywnej fizyki statystycznej 

analizę danych giełdowych wybranych spółek tworzących indeks WIG 30 z okresu 

27.03.2013 – 31.03.2015 oraz samego indeksu WIG 30 z okresu 23.09.2013 – 

31.03.2015. Spółki dobrano tak, aby każda była przedstawicielką innej branży a razem 

reprezentowały najważniejsze sektory polskiej gospodarki.  

Zwroty cen akcji badanych firm oraz indeksu badane były w różnych częstościach 

próbkowania danych, co 1min, 5min, 10min i 60min. Pozwoliło to na porównanie 

własności układu złożonego w różnych rozdzielczościach czasowych. 

Charakter perzystencji danych był badany przy użyciu metody DFA – najpowszechniej 

stosowanej w literaturze ekonofizycznej. Analiza ta pokazała zróżnicowany charakter 

perzystencji (pamięci) unormowanych i wycentrowanych zwrotów cen akcji 

analizowanych spółek w zależności od częstości próbkowania danych. Zauważono, że 

charakter tej zależności jest ogólnie rosnący tj. wartość wykładnika 𝐻 rośnie wraz 

z odwrotnością częstości próbkowania danych, przy czym dynamika tej zależności jest 

najbardziej intensywna w zakresie dużych częstości (dane próbkowanie 1min do 5min). 

Niewątpliwie ciekawe byłoby przeanalizowanie tej zależności dla jeszcze większych 

częstości próbkowania danych (1s), niestety te dane nie były dostępne. Z rozważanych 

spółek KGHM, PZU oraz cały WIG 30 okazały się uwidaczniać perzystencję (dodatnią 

pamięć) w całym zakresie próbkowania danych, natomiast Eurocash, PGE i PKN Orlen 

przechodziły z antyperzystencji dla dużych częstości próbkowania po charakter 

całkowicie losowy (bez pamięci) dla częstości mniejszych. W przypadku KGHM, 

Orange PKO BP oraz WIG 30 widać szczególnie dużą perzystencję (𝐻~0,6) 
w asympnotyce małych 𝑓. 

Ze względu na niewielki błąd dopasowania prostej regresji w metodzie DFA (𝛿𝐻 =
± 0,005) uzyskane wyniki pokazały zróżnicowany charakter pamięci w zwrotach 

w zależności od rodzaju spółki i częstości próbkowania danych. Zależności te zostały 

opisane na serii wykresów rys. 4.1 – 4.8. 

W dalszej części pracy w rozdziale 5. sprawdzono istnienie pamięci w danych szeregu 

czasowego z punktu widzenia własności entropicznych układu złożonego, który 

wygenerował te dane. Dopasowano tu rozkład q-normalnego do rzeczywistych danych, 

w przyjętym zakresie próbkowania danych i ze zróżnicowaniem na główne komponenty 

indeksu WIG 30 związane z podstawowymi sektorami gospodarki (sektor handlowy, 

energetyczny, surowcowy, paliwowy, telekomunikacyjny, bankowy, ubezpieczeniowy). 

Zbadano także zależności parametru deformacji Tsallisa 𝑞 od częstości próbkowania 

danych 𝑓. Tym samym udowodniono przydatność stosowania nieekstensywnej entropii 

Tsallisa (q-entropii) do opisu układu złożonego, jakim jest giełda papierów 

wartościowych. Co warto zaznaczyć obliczenia zostały wykonane również niezależnie 

dla dodatnich i ujemnych zwrotów potwierdzając, że rozkład q-normalny może być 
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z powodzeniem stosowany zarówno do globalnego opisu wszystkich zwrotów każdej ze 

spółek z osobna dla każdej częstości próbkowania danych jak i z rozbiciem na zwroty 

o różnych znakach. W tym ostatnim przypadku pokazano ilościowo poziom asymetrii 

w tych rozkładach. Udowodniono istnienie asymetrii pomiędzy grubymi ogonami 

rozkładów dodatnich i ujemnych zwrotów na rynkach finansowych. Chociaż nie udało 

się znaleźć prostej zależności między stopniem asymetrii a częstością próbkowania 

danych dla każdej spółki oddzielnie, to uzasadniono, że w przypadku całego WIG 30 

asymetria ta zanika w miarę przechodzenia do analizy zwrotów godzinnych i rzadszych.  

Należy zaznaczyć, że w tej pracy pomiary wykładnika Hursta dokonywane zostały na 

podstawie analizy momentów drugiego rzędu (dwupunktowej funkcji autokorelacji). 

Natomiast efekty grubych ogonów, które były rozważane w rozdziale 5. mogą mieć 

swoje źródło w pamięci krótkiej jak i długiej, ale wynikającej z niezerowych wartości 

momentów wyższego rzędu, których analiza DFA nie obejmuje. Nawet, więc wartości 

𝐻 bliskie 0,5 nie muszą wcale oznaczać braku pamięci w układzie. Znajduje to 

potwierdzenie w analizie porównawczej istnienia grubych ogonów w rozkładach 

prawdopodobieństwa zwrotów wszystkich omawianych spółek w rozdziale 5. 

w konfrontacji z wartościami wykładnika 𝐻 w rozdziale 4.  

Uzyskane wyniki bezsprzecznie świadczą o zróżnicowanym charakterze pamięci 

w danych finansowych. Możliwe uogólnienia niniejszej pracy mogą pójść dalej w kilku 

kierunkach. Po pierwsze można by podobnie przeanalizować dane super wysokiej 

częstości (sekundowe i gęstsze), do których nie było jak na razie dostępu. Po drugie 

podobną analizę można przeprowadzić dla innych spółek również spoza obszaru WIG 

a także dla rynku FOREX, czyli rynku wymiany pieniądza. Bardziej uszczegółowiona 

analiza zależności wykładnika 𝐻 od częstości próbkowania z rozdziału 4. mogłaby 

skupić się na analizie multifraktalnych własności tych danych w zależności od częstości 

próbkowania. Warto również przyjrzeć się jak znalezione w niniejszym opracowaniu 

wyniki zmieniają się wraz z rozwojem giełdy (z czasem). W tym celu można by 

przeprowadzić analizy podobne jak w tej pracy w przesuwanym w sposób ciągły lub 

dyskretny oknie czasowym obejmującym statystycznie wystarczającą ilość danych. 

Taka analiza byłaby szczególnie ciekawa gdyby zawierała okresy spokojne, jak 

i bardziej dynamiczne (krachy), nawiązując przez to do uzależnienia stopnia 

nieekstensywności giełdy jako układu złożonego w funkcji bliskości (bądź oddalenia) 

układu złożonego od zjawiska krytycznego, którym w przypadku giełdy jest właśnie 

krach lub inny gwałtowny spadek indeksu. 

Te problemy, jak i wiele innych, winny stać się podstawą lub częścią kolejnych prac, 

które mogą, a nawet powinny, powstać w przyszłości. 
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Dodatki 

1. Kod źródłowy oprogramowania MATLAB do analizy danych metodą DFA. 

 

 Plik DFA.m 

 

function output1=DFA(DATA,win_length,order) 

       

       N=length(DATA);    

       n=floor(N/win_length); 

       N1=n*win_length; 

       y=zeros(N1,1); 

       Yn=zeros(N1,1); 

        

       fitcoef=zeros(n,order+1); 

            mean1=mean(DATA(1:N1)); 

       for i=1:N1 

                 

                y(i)=sum(DATA(1:i)-mean1); 

            end 

            y=y'; 

            for j=1:n 

                fitcoef(j,:)=polyfit(1:win_length,y(((j-1)*win_length+1):j*win_length),order); 

            end 

             

            for j=1:n 

                Yn(((j-1)*win_length+1):j*win_length)=polyval(fitcoef(j,:),1:win_length); 

            end 

             

            sum1=sum((y'-Yn).^2)/N1; 

            sum1=sqrt(sum1); 

            output1=sum1; 
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 Plik DFA_main.m 

 

function [D,Alpha1,n,F_n]=DFA_main(DATA) 

i=1:39 

% zmienne S za wzoru (48) dla uzyskania n = 39 pudełek, tu S = 1.1 

n=((1.1.^i).*8); 

n=floor(n) 

N1=length(n) 

F_n=zeros(N1,1); 

 k=1; 

  

 for i=1:N1 

     F_n(i)=DFA(DATA,n(i),1); 

     disp(i) 

 end 

 

 n=n'; 

 plot(log(n),log(F_n)); 

xlabel('n') 

ylabel('F(n)') 

 A=polyfit(log(n(1:end)),log(F_n(1:end)),1); 

Alpha1=A(1); 

 D=3-A(1); 

return 


