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1. WSTĉP

Badanie wspóázaleĪnoĞci pomiĊdzy mechanizmem zawierania transakcji a páynnoĞcią, zmiennoĞcią cen czy wolumenem obrotów jest zagadnieniem wspóáczeĞnie
silnie rozwijanym. Wiedza na temat mikrostruktury rynku jest waĪna z praktycznego
punktu widzenia. Na proces ksztaátowania siĊ cen rynkowych i obrotów mają wpáyw
preferencje inwestorów, ich stosunek do ryzyka, czy swobodny dostĊp do informacji (por. Doman, 2011). W badaniach czĊsto przyjmuje siĊ zaáoĪenie, Īe inwestorzy
gieádowi obserwując zachowania innych uczestników rynku pozyskują informacje
na temat notowanej spóáki. Liczba skáadanych zleceĔ kupna i sprzedaĪy moĪe wiĊc
odzwierciedlaü reakcjĊ na pojawienie siĊ nowych sygnaáów informacyjnych. RozwaĪane w literaturze modele teoretyczne zachowaĔ inwestorów najczĊĞciej opisują
zmiany poziomu cen rynkowych jako nastĊpstwa napáywu nowych informacji, zmiany
wideáek spreadu bid-ask, zmian wolumenu, czy rodzaju i liczby skáadanych zleceĔ;
(por. Easley, Kiefer, O’Hara, 1996b; Easley, Hvidkjaer, O’Hara, 2002; O’Hara, 2003;
Acharya, Pedersen, 2005). Transakcje rynkowe zawierane są w kolejnych okresach
pomiĊdzy obojĊtnymi na ryzyko animatorami rynku, inwestorami dokonującymi
transakcji w wyniku napáywu na rynek nowej informacji oraz inwestorami, których
aktywnoĞü nie jest związana z napáywem sygnaáów informacyjnych.
WĞród polskojĊzycznej literatury zawierającej szeroki przegląd modeli mikrostruktury rynku naleĪy wymieniü monogra¿Ċ Doman (2011). Natomiast badania nad VPIN
i innymi miarami wskazującymi na moĪliwoĞü zawarcia transakcji wynikających
z napáywu informacji dla miĊdzybankowego kasowego rynku záotego prowadziáa
BieĔ-Barkowska (2010), BieĔ-Barkowska (2012) i BieĔ-Barkowska (2013).
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie jednej z metod okreĞlania
„zawartoĞci informacyjnej” transakcji zawieranych przez inwestorów na Gieádzie
Papierów WartoĞciowych w Warszawie. W opracowaniu przedstawiono konstrukcjĊ
miary VPIN (ang. volume-synchronized probability of informed trading) – prawdopodobieĔstwa zawarcia transakcji wynikających z napáywu nowych informacji. MiarĊ
tĊ opisali Easley, Lopez de Prado i O’Hara (2011) jako nową procedurĊ estymacji
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parametrów modelu EKOP opartą na porównaniu zmiennoĞci cen i wolumenu transakcji. Badacze w swojej metodologii przyjĊli zaáoĪenia o normalnoĞci rozkáadu stóp
zwrotu cen instrumentu ¿nansowego w algorytmie Bulk Volume Classi¿cation (BVC).
Zasadniczym celem artykuáu jest podjĊcie dyskusji nad wraĪliwoĞcią miary VPIN
na zmianĊ postaci rozkáadu stóp zwrotu w algorytmie BVC. W niniejszym artykule
rozwaĪono nastĊpujące postacie rozkáadów stóp zwrotu: rozkáad normalny, rozkáad
t-Studenta z zadaną arbitralnie liczbą stopni swobody oraz rozkáad t-Studenta z liczba
stopni swobody podlegającą estymacji.
Badanie empiryczne zostaáo przeprowadzone na przykáadzie cen akcji spóáki
KGHM Polska MiedĨ S.A. notowanej na Gieádzie Papierów WartoĞciowych w Warszawie. Dobór spóáki motywowany byá wyáącznie faktem duĪego zainteresowania
inwestorów wskazanym walorem gieádowym, a takĪe duĪą páynnoĞcią tych akcji.
W kolejnej czĊĞci pracy zawarto za literaturą de¿nicjĊ pojĊcia zawierania transakcji bĊdących skutkiem napáywu na rynek nowych informacji (ang. informed trading).
NastĊpnie opisana zostaáa parametryzacja modelu EKOP i miary PIN. W rozdziale
czwartym opisany zostaá algorytm Bulk Volume Classi¿cation. Piąta czeĞü artykuáu
zawiera opis miary VPIN wykorzystanej w badaniu empirycznym oraz dyskusjĊ nad
uzyskanymi wynikami empirycznymi.
2. INFORMED TRADING

Argumenty przeczące istnieniu rynków w peáni efektywnych zwykle dotyczą
anomalii obserwowanych na rynkach ¿nansowych takich, jak efekty kalendarzowe,
zmienna w czasie korelacja stóp zwrotu, czy baĔki spekulacyjne. WspóáczeĞnie
dominuje przekonanie, Īe na Ğwiatowych rynkach ¿nansowych wystĊpuje asymetria
informacyjna pomiĊdzy inwestorami, która moĪe byü wykorzystywana do zdobywania przewagi (por. Doman, 2011). Dlatego ciągle podejmowane są badania nad
zachowaniem uczestników rynku i samym procesem dyskontowania informacji
w cenach rynkowych. BieĔ-Barkowska (2012) w swej pracy opisuje jeden z modeli
informacji (ang. information models), który umoĪliwia pomiar „zawartoĞci informacyjnej” procesu transakcyjnego. Scenariusz skáadanych zleceĔ kupna i sprzedaĪy stanowi odzwierciedlenie oczekiwaĔ inwestorów co do przyszáej wartoĞci
instrumentów ¿nansowych (por. Glosten, Milgrom, 1985; Easley, O’Hara, 1987).
Ponadto autorka wskazuje, Īe w modelach informacji wyodrĊbnia siĊ dwie grupy
inwestorów:
– zawierających transakcje w oparciu o napáywającą na rynek nową informacjĊ
(ang. informed traders, w dalszej czĊĞci pracy nazywanych inwestorami lepiej
poinformowanymi),
– inwestorów dokonujących transakcji niemających związku z napáywem sygnaáów
informacyjnych (ang. uninformed traders).
Model EKOP pochodzący od nazwisk autorów Easley, Kiefer, O’Hara oraz Paperman (1996a) jest najczĊĞciej przywoáywaną formalną parametryzacją sáuĪącą do opisu
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procesu transakcyjnego. Dla ustalenia porządku zakáada siĊ, Īe transakcje poszczególnych uczestników rynku zawierane są w kolejnych okresach i = 1,...,I.
PoniĪej zaprezentowano diagram przedstawiający zaáoĪenia modelu EKOP.
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Rysunek 1. Diagram modelu EKOP
ħródáo: BieĔ-Barkowska (2013).

Szczegóáowy opis zaáoĪeĔ modelu EKOP zostaá zaprezentowany przez Easley
i inni (2012b). Autorzy przez Ci oznaczyli cenĊ danego waloru gieádowego
w chwili i. Na początku kaĪdego okresu notowaĔ na rynku kapitaáowym moĪe wystąpiü przynajmniej jedno zdarzenie niosące waĪną dla notowanej spóáki informacjĊ.
PrawdopodobieĔstwo wystąpienia takiego zdarzenia oznaczono przez Į, a jego brak
przez 1 – Į. JeĞli pojawi siĊ korzystna dla spóáki informacja to inwestor posiadający
wiedzĊ o jej znaczeniu bĊdzie siĊ spodziewaá wzrostu ceny waloru rynkowego C i ,
natomiast przy wystąpieniu záego dla spóáki zdarzenia bĊdzie spodziewaá siĊ spadku
ceny C i . PrawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ niekorzystnej informacji oznaczono
przez ı, natomiast prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ dobrej informacji o spóáce
oznaczono przez 1 – ı. Zgodnie z zaáoĪeniami modelu EKOP transakcje kupna
i sprzedaĪy papierów wartoĞciowych odbywają siĊ zgodnie z niezaleĪnymi procesami
Poissona odpowiednio o wartoĞciach oczekiwanych ȜB i ȜS. Inwestorzy dokonujący
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transakcji w wyniku napáywu nowych informacji o spóáce, czy instrumencie ¿nansowym wystawiają zlecenia kupna (dla dobrej informacji), bądĨ sprzedaĪy (dla záej) ze
staáą intensywnoĞcią ȝ to jest Ğrednią liczbą transakcji w ciągu rozwaĪanego okresu.
Inwestorzy zawierający transakcje nie związane z napáywem sygnaáów informacyjnych dokonują kupna i sprzedaĪy papierów wartoĞciowych z intensywnoĞcią równą
odpowiednio ȜB = İ oraz ȜS = İ (por. Easley i inni, 2012b). Zgodnie z BieĔ-Barkowską (2013) w modelu EKOP, gdy inwestorzy lepiej poinformowani posiadają nowe,
niekorzystne dla spóáki informacje, to transakcje kupna inicjowane są jedynie przez
pozostaáych uczestników rynku. W modelu fakt ten odzwierciedlony zostaá poprzez
wprowadzenie parametru ȜB = İ. Natomiast transakcje sprzedaĪy inicjowane są przez
obie grupy inwestorów (parametr ȜS = İ + ȝ). Z drugiej strony, gdy na rynku pojawia siĊ jakaĞ dobra informacja to zlecenia kupna wystawiane są przez obie grupy
inwestorów (ȜB = İ + ȝ), a zlecenia sprzedaĪy (z intensywnoĞcią ȜS = İ) pochodzą
wyáącznie od inwestorów dokonujących transakcji nie związanych z napáywem sygnaáów informacyjnych. W modelu EKOP inwestorzy lepiej poinformowani wyceniają
aktualną wartoĞü danego waloru rynkowego na podstawie napáywających informacji.
JeĞli wskazują one na przewartoĞciowanie waloru spóáki, to inwestorzy spodziewają
siĊ spadku ceny, a jeĞli akcje są niedowartoĞciowane to wzrostu ich kursu.
W modelu EKOP mieszanka dwuwymiarowych rozkáadów Poissona transakcji
kupna i sprzedaĪy w okresie notowaĔ t okreĞlona jest poprzez cztery parametry
Į, ı, İ i ȝ. Easley i inni (2012b) wskazują, Īe parametr İ powinien byü interpretowany
jako normalny poziom liczby kupujących i sprzedających to jest zawierane transakcje
nie są związane z napáywem sygnaáów informacyjnych. PonadprzeciĊtna liczba transakcji kupna i sprzedaĪy interpretowana jest jako efekt dziaáania inwestorów lepiej
poinformowanych i w modelu EKOP odzwierciedlona zostaáa poprzez wprowadzenie
ȝ. Parametry Į i ı sáuĪą do okreĞlenia notowaĔ cen rynkowych, dla których pojawiáy
siĊ jakieĞ nowe informacje.
Wiedza na temat aktualnego stanu rynku oraz kondycji danej spóáki wpáywa na
przekonania inwestorów co do przyszáej zmiany kursu, co nastĊpnie ma odzwierciedlenie w poziomie wideáek bid-ask. Easley i inni (2012b) w swej pracy przez
P(i) = (Pn(i), Pb(i), Pg(i)) oznaczają ciąg prawdopodobieĔstw takich, Īe na rynku
w czasie i pojawiające siĊ zdarzenie: nie wnosi nowych informacji (n), przynosi záą
informacjĊ (b) lub dobrą informacjĊ (g). Warunkowa wzglĊdem wszelkich informacji
zaobserwowanych w przeszáoĞci Ȍi–1 wartoĞü oczekiwana ceny instrumentu ¿nansowego dana jest wzorem:
E[C i | \ i 1 ]

Pn i C i*  Pb i C i  Pg i C i ,

(1)

*
przy czym C i V C i  1  V C i oznacza wartoĞü oczekiwaną waloru gieádowego
wzglĊdem informacji dostĊpnych w chwili i-1.
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Zgodnie z Easley i inni (2012b) w modelu EKOP kurs bid stanowi warunkową wartoĞcią oczekiwaną ceny

Bid i

E[C i | \ i 1 ] 

PPb i
E[C i | \ i 1 ]  C i .
H  PPb i

(2)

Z drugiej strony kurs ask bĊdzie równy wartoĞci oczekiwanej ceny instrumentu pod
warunkiem, Īe inwestor lepiej poinformowany wstrzymuje siĊ z kupnem papierów
wartoĞciowych na rynku, to jest

Ask i

E[C i | \ i 1 ] 

PPg i
C i  E[C i | \ i 1 @ .
H  PPg i

(3)

Zgodnie z powyĪszymi równaniami kurs bid i ask bĊdzie równy wartoĞci oczekiwanej
ceny instrumentu, jeĞli Īadna z transakcji nie zostaáa zawarta w wyniku napáywu na
rynek nowej informacji (ȝ = 0). Gdy İ = 0 to kurs bid i ask równe są odpowiednio
cenie minimalnej i maksymalnej. JeĞli natomiast w danym momencie transakcji dokonują obie grupy inwestorów to Bild(i) < E[Ci|Ȍi–1]< Ask(i) (por. Easley i inni, 2012b).
JeĞli w dowolnym okresie i przez ¨(i) = Ask(i) – Bild(i) oznaczymy spread bid-ask to na mocy równaĔ (2) i (3) spread moĪemy zapisaü nastĊpująco:

'i

PPg i
H  PPg i

C i  E[C i | \ i 1 @ 

PPb i
E[C i | \ i 1 ]  C i .
H  PPb i

(4)

Gdy pojawienie siĊ dobrej lub záej informacji jest jednakowo prawdopodobne
(ı = 1 – ı) wartoĞü oczekiwana spreadu bĊdzie wyraĪaü siĊ wzorem:

'

DP
Ci  Ci .
DP  H

(5)

Pierwszy czynnik równania (5) w modelu EKOP nazwano miarą prawdopodobieĔstwa zawarcia transakcji wynikających z napáywu nowych informacji (ang. probability
of informed trading – PIN), to jest

PIN

DP
,
DP  H

(6)
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przy czym Įȝ + 2İ okreĞla wszystkie dostĊpne w danej chwili zlecenia, a Įȝ opisuje
rynkowe zlecenia inwestorów mających dostĊp do sygnaáów informacyjnych (por.
Easley i inni, 2012b).
3. ALGORYTM BULK VOLUME CLASSIFICATION

Do estymacji parametrów modelu EKOP niezbĊdny jest podziaá ogóáu transakcji
na te, które zostaáy zainicjowane przez stronĊ kupującą i te inicjowane przez sprzedających. Taki podziaá moĪna uzyskaü poprzez zastosowanie jednej z technik klasy¿kacji transakcji opartych na zmiennoĞci cen i wolumenu. W literaturze Ğwiatowej
szeroko stosowana jest technika zwana „Algorytmem Lee-Ready’ego” od nazwisk jej
twórców (Lee, Ready, 1991) oraz inne algorytmy takie, jak „test tickowy” (ang. tick
test) oraz „test notowania” (ang. quotes test), czy algorytm Bulk Volume Classi¿cation (por. Easley i inni, 2013).
Test tickowy klasy¿kuje daną transakcjĊ na zainicjowaną przez kupującego
(sprzedającego), jeĞli cena bezpoĞrednio poprzedzającej transakcji byáa niĪsza (wyĪsza) od ceny w obecnej transakcji. JeĞli cena dwóch nastĊpujących po sobie notowaĔ
byáa taka sama, to kierunek transakcji wyznaczaáa ostatnio odnotowana zmiana ceny.
Zaprezentowana metoda jest bardzo prosta do wdroĪenia, poniewaĪ jedyną niezbĊdną
informacją jest sekwencja cen.
Test notowania okreĞla transakcjĊ jako zainicjowaną przez kupującego (sprzedającego), jeĞli aktualnie zawarta transakcja jest bliĪsza do ostatnio odnotowanej ceny
ask (bid). JeĞli aktualna cena jest równa Ğredniej mid (ang. midquote), wówczas do
ustalenia kierunku transakcji wykorzystywana jest wczeĞniej odnotowana zmiana cen.
Algorytm Lee-Ready’ego uwaĪany jest za bardziej trafny od jego poprzedników.
Kierunek transakcji ustala siĊ przy wykorzystaniu áącznie testu tickowego i testu notowaĔ. Gáówną wadą tej metody jest problem z klasy¿kacją transakcji zawieranych na
początku kaĪdego okresu notowaĔ.
Easley i inni (2012a) przedstawili probabilistyczną metodĊ klasy¿kacji transakcji
zwaną algorytmem Bulk Volume Classi¿cation (BVC). W zadanym okresie zmiennoĞü
cen i wolumenu zawiera informacjĊ na temat oczekiwaĔ inwestorów co do aktualnej
wartoĞci notowanych akcji. Badacze poprzez V okreĞlili sumĊ transakcji (ang. volume
bars nazywane w dalszej czĊĞci paczkami wolumenu transakcji) utworzoną w ten
sposób, Īe V zawiera dokáadną liczbĊ akcji bĊdących przedmiotem obrotu kolejno
nastĊpujących po sobie transakcji. W przypadku, gdy wolumen ostatniej transakcji
wchodzącej w skáad danej paczki byá wiĊkszy niĪ wymagany to „nadmiar” liczby
akcji stanowiá początek kolejnej paczki V. W ten sposób autorzy podzielili caáą próbĊ
na równe co do liczby akcji paczki wolumenu V. JeĞli ostatnia paczka nie byáa „peána”
to zostawaáa ona wyáączona z dalszych analiz. Paczki V oznaczmy kolejno przez Ĳ
= 1,..., n. W algorytmie BVC kaĪda paczka wolumenu (por. Easley i inni, 2012b)
okreĞlona zostaáa jako paczka kupna (ang. buy volume bucket) albo paczka sprze-
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daĪy (ang. sell volume bucket) wykorzystując zmianĊ ceny papieru wartoĞciowego
w obrĊbie z góry przyjĊtego interwaáu czasowego. Paczki kupna VĲB i sprzedaĪy VĲS
wyznacza siĊ nastĊpująco:
t W

VW B
i t

¦
W

i t

¦
W

1 1

V 'P

1 1

t W

VWS

Pi  Pi 1

Vi  Z

Vi  [1  Z

,

(7)

t

Pi  Pi 1

V 'P

@ V  VW B ,

(8)

t

gdzie: t(Ĳ) oznacza indeks ostatniego elementu w paczce wolumenu Ĳ, Z okreĞla
dystrybuantĊ przyjĊtego rozkáadu prawdopodobieĔstwa, ı¨Pt wskazuje odchylenie
standardowe zmian cen w obrĊbie paczki VĲ.
JeĞli ceny nastĊpujących po sobie elementów paczki są równe to opisana powyĪej procedura dzieli wolumen V na poáowĊ po równo na VĲB i VĲS. JeĞli natomiast
cena wzrasta, to wiĊksza czĊĞü wolumenu z paczki V uzupeánia paczkĊ kupna niĪ
sprzedaĪy, a róĪnica zaleĪy od wielkoĞci wzrostu tej ceny. ZauwaĪmy, Īe wskazany
powyĪej podziaá wolumenu transakcji ĞciĞle zaleĪy od przyjĊtego rozkáadu prawdopodobieĔstwa stóp zwrotu oraz od wielkoĞci wolumenu. Opisany w niniejszej pracy
podziaá transakcji zostaá nastĊpnie wykorzystywany do okreĞlenia nierównowagi
informacyjnej wystĊpującej na rynku. Dla paczki wolumenu Ĳ niech nierównowaga
bĊdzie równa OIĲ = | VĲB – VĲS |. WartoĞü oczekiwana E[OIĲ] nie zaleĪy od wielkoĞci
paczki V i sáuĪy do szacowania aktualnej nierównowagi informacyjnej wystĊpującej
wĞród inwestorów (por. Easley i inni, 2012b).
4. VPIN

Parametry strukturalne modelu EKOP Į, ı, İ i ȝ mogą byü estymowane w oparciu
o liczbĊ zleceĔ kupna i sprzedaĪy. Brak dostĊpu do tego typu historycznych danych
przysparza jednak wiele problemów zarówno badaczom jak i praktykom rynkowym.
Wynika on przede wszystkim z wielkoĞci kosztu dostĊpu do danych oraz ich kompletnoĞci. Z uwagi na ten fakt w niniejszej pracy zaprezentowano podejĞcie, które bazuje
na cenach i wolumenie transakcji to jest szeroko dostĊpnych danych rynkowych.
Zakáada siĊ, Īe kaĪda transakcja zawarta na kilku papierach wartoĞciowych traktowana jest jako kilka transakcji na pojedynczym papierze wartoĞciowym po tej samej
cenie równej cenie wyjĞciowej transakcji. Takie podejĞcie pozwala na wáączenie do
analizy takĪe wielkoĞci gieádowych transakcji.

138

Marcin NieduĪak, Mateusz PipieĔ

Easley i inni (2008) pokazali, Īe wartoĞü oczekiwana nierównowagi informacyjnej
1 n
wystĊpującej na rynku wyraĪa siĊ wzorem ¦ | VW B  VWS || DP , natomiast oczekinW 1
wana liczba ogóáu transakcji jest równa:
1 n
¦ VWB  VWS
nW 1

V

D 1  G H  P  H  DG P  H  H  1  D H  H

DP  H .

Czynnik Į(1 – į)(İ + ȝ + İ) odzwierciedla wolumen paczki, w której pojawiáa
siĊ jakaĞ korzystna dla notowanej spóáki informacja. Czynnik Įį(ȝ + İ + İ) okreĞla
wolumen, gdy pojawiáa siĊ záa informacja, a czynnik (1 – Į)(İ + İ) wolumen transakcji nie związanych z napáywem Īadnych sygnaáów informacyjnych (por. Easley
i inni, 2012b).
Easley i inni (2011) wskazali, Īe podziaá transakcji w obrĊbie okresu notowaĔ na
wolumen kupna i sprzedaĪy, to jest VĲB + VĲS = V dla kaĪdego Ĳ sáuĪy do wyliczenia
miary Volume-synchronized probability of informed trading – VPIN nastĊpująco:
n

VPIN

DP
DP  H

DP
V

|

n

IOW ¦ | VW
¦
W
W
1

nV

B

 VWS |

1

nV

.

(9)

Miara VPIN zaleĪy od wielkoĞci przyjĊtego wolumenu V, nierównowagi informacyjnej wystĊpującej w kaĪdej paczce V oraz liczby paczek wolumenu – n.
5. WYNIKI EMPIRYCZNE

W niniejszej pracy uĪyto notowaĔ ze 101 dni transakcyjnych akcji spóáki KGHM
Polska MiedĨ S.A. w okresie od 2 stycznia 2013 roku do 31 maja 2013 roku obejmujących áącznie 171 187 obserwacji. Na rysunku 2 przedstawiono przebieg zmiennoĞci
ceny zamkniĊcia akcji KGHM Polska MiedĨ S.A.
Wykorzystana w badaniu baza danych zawieraáa notowania transakcyjne wystĊpujące w nierównomiernych odstĊpach czasowych. W celu zredukowania liczby
obserwacji i uáatwienia okreĞlenia „zawartoĞci informacyjnej” transakcji zawieranych na rynku surowe dane poddano wstĊpnemu przeksztaáceniu. Próba zawieraáa
wyáącznie notowania zaobserwowane pomiĊdzy godziną 9:00 a 17:35. NastĊpnie caáą
próbĊ podzielono na piĊciominutowe odstĊpy czasu (czyli 103 piĊciominutowe okresy
w ciągu jednej sesji). Za cenĊ w kaĪdym piĊciominutowym podokresie przyjĊto odpowiednio Ğrednią arytmetyczną cen transakcji zaobserwowanych w ciągu wskazanych
piĊciu minut, a za wolumen – sumĊ wolumenu tych transakcji. W tabeli 1 zaprezento-
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wano podstawowe statystyki opisowe zmiennych uzyskanych po wykonaniu opisanej
powyĪej agregacji surowych danych.
ϭϵϱǌų
ϭϴϱǌų
ϭϳϱǌų
ϭϲϱǌų
ϭϱϱǌų
ϭϰϱǌų
2013-05-29

2013-05-22

2013-05-15

2013-05-08

2013-04-29

2013-04-22

2013-04-12

2013-04-05

2013-03-27

2013-03-20

2013-03-13

2013-03-06

2013-02-27

2013-02-20

2013-02-13

2013-02-06

2013-01-30

2013-01-23

2013-01-16

2013-01-09

2013-01-02

ϭϯϱǌų

Rysunek 2. Kurs zamkniĊcia akcji KGHM Polska MiedĨ S.A. w okresie od 02.01.2013 do 31.05.2013
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z http://www.gpwinfostrefa.pl.

Tabela 1.
Statystyki opisowe przyrostu cen akcji KGHM Polska MiedĨ S.A., odchylenia standardowego
oraz wolumen transakcji w obrĊbie piĊciominutowych okresów czasu
Zmienna

ĝrednia

Mediana

WartoĞü
minimalna

WartoĞü
maksymalna

Odchylenie
standardowe

Przyrost Ğredniej ceny

-0,0044

0

-4,3464

4,5335

0,2719

0,09

0,07

0,00

2,59

0,08

27

-45

-367810

401860

17904

Odchylenie
Przyrost wolumenu
ħródáo: opracowanie wáasne.

Kolejnym krokiem byá podziaá zagregowanej próby na pakiety wolumenu V.
Za V przyjĊto dokáadnie 10 000 transakcji na pojedynczej akcji. NastĊpnie stosując
algorytm BVC kaĪdą taką paczkĊ podzielono na paczki wolumenu kupna i sprzedaĪy. Ta metoda oczywiĞcie pomija czĊĞü notowaĔ, natomiast podtrzymuje wartoĞü
informacyjną nierównowagi informacyjnej wystĊpującej w danym momencie na
rynku. W niniejszej pracy zastosowano algorytm BVC oddzielnie dla róĪnych postaci
rozkáadu stóp zwrotu cen instrumentu, a mianowicie dla rozkáadu normalnego oraz
dla rozkáadu t-Studenta. Dla drugiego rozkáadu przyjĊto liczbĊ stopni swobody na
poziomie 0,25 zgodnie z propozycją Easley, Lopez de Prado i O’Hara (2013) oraz
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jako alternatywĊ liczbĊ stopni swobody podlegającą estymacji. Dla kaĪdego piĊciominutowego okresu liczbĊ stopni swobody oszacowano wykorzystując formuáĊ
X 
, gdzie ȣ oznacza liczbĊ stopni swobody
kurtozy rozkáadu t-Studenta K 
X 4
rozkáadu t-Studenta, a K kurtozĊ. EstymacjĊ liczby stopni swobody przeprowadzono
na podstawie obliczeĔ kurtozy próbkowej. JeĪeli kurtoza z próby byáa równa 3 to
arbitralnie przyjĊto 100 stopni swobody. Natomiast za kaĪdą oszacowaną liczbĊ stopni
swobody mniejszą niĪ 4 przyjĊto 4 stopnie swobody. ZasadnoĞü zaáoĪeĔ co do liczby
stopni swobody nie bĊdzie stanowiü przedmiotu dyskusji w prezentowanych artykule.
Zagadnienia te bĊdą rozwijane w ramach kontynuacji badaĔ.
Opisany powyĪej podziaá wolumenu transakcji zostaá wykorzystany do oszacowania miary VPIN. PoniewaĪ wybór sposobu klasy¿kacji wolumenu ma istotny wpáyw
na estymacjĊ miary VPIN w zaprezentowanym badaniu podjĊto próbĊ okreĞlenia
wraĪliwoĞci zmian wartoĞci miary VPIN uzyskanych przy zaáoĪeniu róĪnych rozkáadów stóp zwrotu cen w algorytmie BVC. Ostatecznie kaĪda miara VPIN uzyskana
zostaáa na mocy wzoru (9) dla piĊtnastu nastĊpujących po sobie wolumenów VĲB i VĲS
okreĞlających stopieĔ nierównowagi transakcyjnej wystĊpującej na rynku.
Opisany powyĪej proces przeksztaácania surowych danych zostaá powtórzony
oddzielnie dla rozkáadu normalnego, rozkáadu t-Studenta z 0,25 stopni swobody oraz
rozkáadu t-Studenta dla zmiennej liczby stopni swobody obliczonej z kurtozy próbkowej. Zasadniczym celem takiego podejĞcia byáa próba odpowiedzi na pytanie jak
miara VPIN zaleĪy od rodzaju arbitralnie przyjĊtego rozkáadu prawdopodobieĔstwa
w algorytmie BVC. W tabeli 2 zaprezentowano podstawowe statystki opisowe miary
VPIN dla trzech rozwaĪanych rozkáadów.
Tabela 2.
WartoĞci statystyk opisowych miary VPIN w zaleĪnoĞci od przyjĊtego rozkáadu stóp zwrotu cen akcji
KGHM Polska MiedĨ S.A.
Rozkáad

ĝrednia

Mediana

WartoĞü
WartoĞü
Odchylenie Wspóáczynnik Wspóáczynnik
minimalna maksymalna standardowe zmiennoĞci
ekscesu

Normalny

0,682691 0,680310 0,137730

1

0,159832

23,41213

-0,363133

t-Student
z estymowaną liczbą
stopni
swobody

0,671002 0,666233 0,135287

1

0,162676

24,24372

-0,417305

0,999733

0,196307

39,54610

-0,354539

t-Student
z 0,25 stopni 0,496400 0,464566 0,097450
swobody

ħródáo: opracowanie wáasne.
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Nietrudno zauwaĪyü, Īe przyjĊcie warunkowego rozkáadu t-Studenta z 0,25
stopniami swobody daje zdecydowanie odmienne wartoĞci: Ğredniej, mediany oraz
odchylenia standardowego VPIN niĪ dwa pozostaáe rozkáady. ĝrednie prawdopodobieĔstwo zawarcia transakcji przez inwestora lepiej poinformowanego w przypadku
rozkáadu t-Studenta z 0,25 stopniami swobody byáo równie 49,64% i okoáo o jedną
piątą niĪsze niĪ Ğrednie prawdopodobieĔstwo przy pozostaáych rozkáadach. Analogicznie byáo w przypadku mediany. WartoĞci uzyskane dla rozkáadu normalnego
i rozkáadu t-Studenta ze zmienną liczbą stopni swobody nieznacznie siĊ róĪniáy,
przy czym w przypadku drugiego rozkáadu zarówno Ğrednia, mediana jak i wartoĞü
minimalna przyjmowaáa nieco niĪsze wartoĞci. Odchylenie standardowe miary VPIN
byáo najniĪsze przy przyjĊciu rozkáadu normalnego, co oznacza wiĊkszą stabilnoĞü
w zadanym okresie. Fakt ten potwierdza równieĪ najniĪszy wspóáczynnik zmiennoĞci
dla tego rozkáadu. Zwróümy uwagĊ, Īe w rozwaĪanym okresie dla kaĪdego przyjĊtego rozkáadu wystąpiáa co najmniej jedna obserwacja dla której prawdopodobieĔstwo
zawarcia transakcji wynikającej z napáywu nowej informacji byáo praktycznie pewne.
Nie wystąpiáa natomiast sytuacja w której Īadna transakcja zawarta na rynku nie
byáaby związana z napáywem sygnaáów informacyjnych.
Na rysunku 3 przedstawiono przebieg zmiennoĞci miary VPIN w okresie od
2 stycznia do 31 maja 2013 roku oszacowanej przy wykorzystaniu algorytmu BVC
z rozkáadem normalnym oraz wariantami rozkáadu t-Studenta.

Rysunek 3. Przebieg zmiennoĞci miary VPIN cen akcji KGHM Polska MiedĨ S.A. dla dwóch
wariantów rozkáadu t-Studenta oraz rozkáadu normalnego.
Czarna linia na wykresie oznacza miarĊ VPIN uzyskaną przy zaáoĪeniu normalnego rozkáadu stóp
zwrotu, szara ciągáa linia oznacza VPIN indukowany na podstawie rozkáadu t-Studenta z estymowaną
liczbą stopni swobody, zaĞ szara przerywana linia prezentuje przebieg zmiennoĞci VPIN dla rozkáadu
t-Studenta z liczbą stopni swobody Ȟ=0,25 zgodnie z jedną z propozycji Easley, Lopez de Prado,
O’Hara (2013).
ħródáo: opracowanie wáasne.
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WartoĞci miary VPIN przy zaáoĪeniu rozkáadu normalnego jako rozkáadu stóp zwrotu
cen akcji cechują siĊ duĪą zmiennoĞcią w caáym analizowanym okresie. PrawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ transakcji dokonywanych przez inwestorów lepiej poinformowanych najczĊĞciej oscyluje pomiĊdzy 0,5 a 0,9. Oznacza to, Īe wiĊkszoĞü
transakcji rynkowych zawierana byáa w wyniku napáywu nowych informacji. Podając
analizie krótsze okresy czasu moĪna wskazaü kilka wyraĨnych trendów malejących
(na przykáad pomiĊdzy 180 i 220 miarą VPIN to jest mniej wiĊcej od 1 do 8 marca
2013 roku, czyli okresu krótkiej stabilizacji kursu akcji po uprzednim ich silnym
spadku), czy znacznie rosnących (od 230 do 260 wartoĞci VPIN, czyli od 11 do
18 marca 2013 roku w którym to akcje KGHM Polska MiedĨ S.A. silnie traciáy na
wartoĞci). Tendencje rozwojowe miary VPIN w wyznaczonym okresie odzwierciedlają
odpowiednio wzrost bądĨ spadek liczby transakcji zawieranych przez inwestorów
w wyniku napáywu sygnaáów informacyjnych. Zdecydowane odbicie siĊ od trendu
miary VPIN (okoáo 35% wartoĞci bezpoĞrednio sąsiadujących) miaáo miejsce dla
389 wartoĞci VPIN (dokáadnie 12 kwietnia 2013 roku) co najprawdopodobniej byáo
odzwierciedleniem bardzo silnego w tym dniu spadku cen akcji oraz rozpoczynającej
siĊ stabilizacji kursu.
WartoĞci miary VPIN przy zaáoĪeniu rozkáadu t-Studenta z szacowaną liczbą
stopni swobody cechuje siĊ równieĪ duĪą zmiennoĞcią w analizowanym okresie
podobnie, jak przy rozkáadzie normalnym z tą róĪnicą Īe wartoĞci miary oscylują
jednak mniej wiĊcej w przedziale od 0,5 do 0,8. Oznacza to, Īe w badanym okresie na
rynku zdecydowanie przewaĪaáy transakcje wynikające z napáywu nowych informacji.
Podobnie jak uprzednio opierając siĊ o wartoĞci VPIN moĪna wskazaü kilka podokresów zdecydowanego wzrostu (spadku) liczby transakcji zawieranych przez inwestorów lepiej poinformowanych. Analogicznie jak dla rozkáadu normalnego od 180 do
220 oszacowanej wartoĞci VPIN miaá miejsce wyraĨny spadek wartoĞci VPIN, czyli
stopniowego wycofywania siĊ z rynku przez inwestorów lepiej poinformowanych.
MoĪna równieĪ wskazaü okresy, w których liczba tych inwestorów w porównaniu do
pozostaáych uczestników rynku zmieniaáa siĊ gwaátownie z okresu na okres (okoáo
100 wartoĞci VPIN raz miara byáa bliska 0,1, aby nastĊpnie przyjąü wartoĞci okoáo
0,8).
WartoĞci miary VPIN dla rozkáadu t-Studenta z liczbą stopni swobody równą
0,25 cechują siĊ wiĊkszą stabilnoĞcią. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z czĊstymi silnymi skokami wartoĞci VPIN zarówno dodatnimi jak i ujemnymi.
W kilku przypadkach prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ transakcji wynikających
z napáywu nowych informacji byáo praktycznie pewne. Miara VPIN przyjmowaáa
wartoĞci z przedziaáu od 0,1 do 1,0 co oznacza duĪe zróĪnicowanie liczby transakcji
zawieranych przez inwestorów lepiej poinformowanych w poszczególnych okresach
czasu. PrzyjĊcie tak niskiej liczby stopni swobody w rozkáadzie t-Studenta spowodowaáo wygaszenie poszczególnych skoków miary VPIN w kolejnych okresach oraz
pojawienie siĊ bardzo wyraĨnych trendów. Kosztem jest jednak nieregularny przebieg
zmiennoĞci miary VPIN i zdecydowany wzrost rozpiĊtoĞci przyjmowanego prawdo-
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podobieĔstwa zawarcia transakcji przez inwestorów lepiej poinformowanych. Zgodnie
z powyĪszym przyjĊcie rozkáadu t-Studenta z 0,25 stopniami swobody w algorytmie
BVC powoduje uzyskanie zdecydowanie odmiennych wartoĞci miary VPIN (niĪsze
i bardziej zróĪnicowane w caáym badanym okresie), niĪ w dwóch pozostaáych rozkáadach stóp zwrotu cen akcji.
6. PODSUMOWANIE

W niniejszej pracy omówiono procedurĊ estymacji parametrów modelu EKOP
zaproponowaną przez Easley i inni (2011). Badanie aktywnoĞci inwestorów zawierających transakcje wynikające z napáywu nowych informacji na Gieádzie Papierów
WartoĞciowych w Warszawie oparto o analizĊ zmian wartoĞci miary VPIN. W artykule zastosowano metodĊ klasy¿kacji wolumenu zaproponowaną przez Easley i inni
(2012a) zwaną Bulk Volume Classi¿cation oddzielnie dla trzech postaci rozkáadu stóp
zwrotu: rozkáadu normalnego, rozkáadu t-Studenta z liczbą stopni swobody Ȟ=0,25
oraz rozkáadu t-Studenta z liczbą stopni swobody uzyskaną z kurtozy próbkowej.
WartoĞci miary VPIN przy przyjĊciu rozkáadu normalnego i rozkáadu t-Studenta
z szacowaną liczbą stopni swobody byáy do siebie zbliĪone. Arbitralne przyjĊcie
niskiej liczby stopni swobody dla rozkáadu t-Studenta nieco obniĪa wartoĞci VPIN
w porównaniu do pozostaáych typów rozkáadu. Ponadto przebieg zmiennoĞci VPIN
w przypadku wszystkich zaprezentowanych rozkáadów cechuje duĪe podobieĔstwo
w kaĪdym kolejnym podokresie.
Przedmiotem kolejnych badaĔ autorów bĊdzie analiza wraĪliwoĞü miary VPIN na
zmianĊ podstawowych zaáoĪeĔ modelu EKOP i algorytmu BVC innych niĪ opisane
w niniejszym opracowaniu. Ponadto autorzy bĊdą kontynuowaü rozwaĪania na temat
wpáywu informacji na obserwowane na rynku stopy zwrotu notowanych papierów
wartoĞciowych oraz wolumen transakcji.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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EKONOMETRYCZNA ANALIZA PRAWDOPODOBIEēSTWA ZAWARCIA TRANSAKCJI
WYNIKAJĄCYCH Z NAPàYWU INFORMACJI – WPàYW ZAàOĩEē CO DO ROZKàADU
STÓP ZWROTU NA ZMIENNOĝû MIARY VPIN
Streszczenie
Niniejsze opracowanie stanowi próbĊ syntetycznego przybliĪenia Àuktuacji intencji i oczekiwaĔ
inwestorów dokonujących transakcji wynikających z napáywu nowej informacji na rynek (ang. informed
trading). Na podstawie zmiennoĞci wolumenu i cen akcji KGHM Polska MiedĨ Spóáki Akcyjnej notowanej na Gieádzie Papierów WartoĞciowych w Warszawie oszacowano miarĊ prawdopodobieĔstwa zawarcia transakcji wynikających z napáywu nowych informacji – VPIN (volume-synchronized probability
of informed trading). Otrzymane wyniki badania mogą stanowiü podstawĊ do analityczno-empirycznej
wery¿kacji, jak pojawiająca siĊ na rynku informacja wpáywa na zachowania inwestorów.
Sáowa kluczowe: nowa informacja, mikrostruktura rynku, model EKOP, prawdopodobieĔstwo
zawarcia transakcji wynikających z napáywu nowych informacji
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF PROBABILITY OF INFORMED TRADING -THE IMPACT
OF DISTRIBUTION OF MARKET PRICE RETURN ON VPIN CHANGE
Abstract
This article is as an attempt to introduce Àuctuation of expectations of investors who make transactions resulting from the inÀux of new information on the market(informed trading). The Volume-synchronized probability of informed trading was estimated on the basis of price variation of KGHM Polska
MiedĨ S.A. shares listed on the Warsaw Stock Market. The results of this analysis might serve as an
analytical and empirical basis for further veri¿cation on how new information affects investors’ behavior.
Keywords: new information, market microstructure, EKOP model, volume synchronized probability
of informed trading

