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Modelowanie rynków finansowych
z punktu widzenia małego inwestora

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza. Najczęściej modeluje się rynki
finansowe zakładając model rynku idealnego, znacznie odbiegającego od rzeczywistości,
w którym na przykład inwestorzy nie ponoszą żadnych kosztów, tj. kosztów transakcji,
kosztów prowizji, nie płacą podatków, itp., nie ma ograniczeń w dostępie do kredytów,
dostęp do informacji jest taki sam dla wszystkich inwestorów. Dzięki tym założeniom
nie ma konieczności stosowania skomplikowanego aparatu matematycznego do opisania
odpowiednich zjawisk ekonomicznych takich jak arbitraż, a lematy i twierdzenia doty-
czące takich modeli rynków finansowych są dowodzone w prosty i przejrzysty sposób.
Takie modele są dobrym punktem wyjścia do bardziej skomplikowanych modeli rynków
finansowych, którymi będziemy zajmować się podczas prowadzonych badań.

Istnienie miary martyngałowej w modelu rynku finansowego jest jednoznaczne z bra-
kiem możliwości arbitrażu w tym modelu, mówi o tym Pierwsze Fundamentalne Twierdze-
nie Matematyki Finansowej. Celem pracy będzie podanie twierdzeń dotyczących braku
możliwości arbitrażu w modelach z różnymi stopami procentowymi dla lokat i pożyczek
bankowych, w modelach z ograniczeniami dostępu do kredytów oraz ograniczeniami w do-
stępie do informacji.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach celem będzie po pierwsze podanie
warunków gwarantujących iż model z ww. niedoskonałościami (np. ograniczony dostęp do
informacji etc.) jest wolny od arbitrażu, oraz po drugie — pokazanie, iż kwestia dostępno-
ści do strategii arbitrażowych może być uzależniona od tego, do jakiej grupy inwestorów
dany inwestor należy, innymi słowy, czy dany inwestor podlega pewnym ograniczeniom
(jak np. różne stopy procentowe, ograniczony dostęp do informacji etc.), czy też jest od
nich wolny.

Powszechnie uważa się, iż tzw. duzi inwestorzy (tzn. z dużymi portfelami) lepiej prze-
widują i lepiej inwestują, a przez to więcej zarabiają na inwestycjach giełdowych. Celem,
jaki sobie stawiamy w zakresie tego zagadnienia, jest przetestowanie hipotezy, iż inwe-
storzy posiadający duże środki finansowe mogą zarabiać więcej od tzw. małego inwestora
również w sytuacji, gdy ich wiedza na temat stanu rynku — tego, w jakiej on jest fazie,
a co za tym idzie, kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych, nie różni się od tzw.
małego inwestora.

2. Zastosowana metoda badawcza. W pierwszej części projektu planowane jest
modelowanie rynków finansowych z punktu widzenia małego inwestora przez konstrukcję
odpowiednich modeli rynków, z których jeden obarczony jest danym rodzajem niedosko-
nałości, a drugi jest od tej niedoskonałości wolny, a poza tym są identyczne, przy czym
jeden z nich powinien być wolny od arbitrażu, a drugi dopuszczać strategię arbitrażową.

W drugiej części, aby odpowiedzieć na pytanie, czy wiedza o rynku wpływa znaczą-
co czy nie na efekty inwestowania na rynkach małych i dużych inwestorów, wykonane



zostaną symulacje komputerowe, oparte na modelowaniu agentowym z wykorzystaniem
oprogramowania NetLogo, stworzonego przez grupę prof. Uri Wilensky’ego z Northwe-
stern’s Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, i przeznaczonego
do modelowania agentowego.

3. Opis modelu. Graczy na rynku finansowym możemy podzielić na małych i dużych
inwestorów. Działanie małego inwestora na rynku nie zmienia cen aktywów, podczas gdy
działanie dużego gracza może wpłynąć na ceny instrumentów. Zauważmy, że założenie
o jednakowym oprocentowaniu lokat i pożyczek dobrze opisuje sytuację dużych inwesto-
rów. Zatem, gdy rozpatrujemy modele rynków finansowych z punktu widzenia małego
inwestora, powinniśmy rozważać różne stopy procentowe dla lokat i pożyczek.

Definicja. Modelem rynku składającego się z d ryzykownych aktywów, z różnymi
stopami procentowymi dla lokat i pożyczek, nazywamy paręM = (S,P), gdzie:
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• P jest podzbiorem zbioru wszystkich przewidywalnych procesów stochastycznych
Θ = {Θt}t=0,...,T = {(Θ+

t , Θ−
t , Θ1

t , . . . , Θd
t )}t=0,...,T , o wartościach w [0, +∞)2 × Rd.

Zakładamy, że proces {B+
t }t=0,1,...,T modeluje zmiany w czasie wartości jednej jednostki

pieniędzy złożonej na lokacie w banku w czaise t = 0, proces {B−
t }t=0,1,...,T modeluje

wartość pieniędzy, które muszą być zwrócone do banku w czasie t, jeśli jedna jednostka
pieniędzy została pożyczona w czasie t = 0. Zakładamy brak kosztów transakcji oraz to,
że proces {Si

t}t=0,1,...,T , dla i = 1, . . . , d, modeluje ceny aktywów (np. akcji).
Definicja. Niech dany będzie rynekM = (S,P) zdefiniowany na przestrzeni mierzal-

nej (Ω,F , P ) z filtracją {Ft}t=0,...,T .
Jeśli istnieje przewidywalny proces {Bt}t=0,...,T i miara probabilistyczna P ∗ na (Ω,FT )

taka, że
(1) P ∗ jest równoważna P ,
(2) B0 = 1 i dla każdego t ∈ {0, . . . , T − 1}
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(3) proces {(S1
t
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Bt
)}t=0,...,T jest P ∗-martyngałem,

wtedy mówimy, że para ({Bt}t=0,...,T , P ∗) jest parą martyngałową dla rynkuM = (S,P).
Twierdzenie. Jeśli istnieje para martyngałowa dla rynkuM = (S,P), to rynekM =

(S,P) jest wolny od arbitrażu.
4. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społe-

czeństwa. Połączenie teoretycznych modeli i symulacji komputerowych jest nie tylko
dużym wyzwaniem, ale także pokazuje rozwijający się w nauce trend cyfryzacji badań.
Obecnie komputery odgrywają coraz większą rolę w analizowaniu różnych modeli finanso-
wych. Stąd odkrycie nowych teorii przy użyciu symulacji komputerowych idzie z duchem
współczesnego rozwoju nauki.
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