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1. A kutatás el®zményei, motiváció

A gazdaság egy mindennapjainkat átszöv® evolúciós struktúra, ami

általános szükségleteink minél hatékonyabb kielégítésére hivatott.

Mint minden evolúciós rendszerben, ebben is a hatékonyság növe-

lése az els®dleges motiváció. A termelés hatékonyságának növelé-

sére a specializáció a legalapvet®bb módszer, vagyis a termékek és

szolgáltatások el®állításában a feladatok típus szerinti megosztása.

Ezzel szemben a fogyasztási oldalon a különféle igények együtt je-

lentkeznek. Ez csak úgy egyeztethet® össze, ha van lehet®ség a ter-

mékek cseréjére. Következésképpen a hatékonyságra való törekvés

a kereskedés szükségességét vonta maga után, és emiatt a keres-

kedelem a gazdaság egyik legfontosabb szervez® elemévé vált. A

kereskedés viszont az áruk értékének összehasonlítását, vagyis az

árazás és az árformáció problémáját veti fel.

A közgazdaságtan -számos más társadalomtudományi területtel

együtt- egy olyan rendszert hivatott leírni, amiben a nagy számú

alkotóelemek er®sen kölcsönhatnak egymással. Ebben az esetben

az alkotóelemek a gazdaságban résztvev® egyének és intézmények,

míg a kölcsönhatás a közöttük létrejöv® kereskedésben valósul meg.

A kölcsönható alkotóelemek nagy száma és sokfélesége, valamint

a diszciplínák keveredése (evolúció, pszichológia, játékelmélet, há-

lózati struktúrák, technológia, stb.) következtében a gazdaság is

a komplex rendszerek körébe tartozik. Hagyományosan a közgaz-

daságtan külön foglalkozik az egyes alkotóelemek (mikroökonómia)

és a gazdaság egészét érint® globális hatások leírásával (makroöko-

nómia), ugyanakkor kevés hangsúlyt kap, hogy a mikroszkopikus

elemek és azok kölcsönhatásainak jellemz®i milyen hatással vannak

a kollektív viselkedésre, és milyen következményeket vonnak maguk

után a makroszkopikus szinten. Ennek megértéséhez a statisztikus

�zikából ismert leírásmód és módszerek jelent®s segítséget szolgál-
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tathatnak.

A téma aktualitását a számítástechnika fejl®dése is indokolja.

Mivel a komplex rendszerek esetében az analitikus megközelítések

hamar korlátokba ütköznek, a rendszer elemzésében fontos szere-

pet kapnak a modell szimulációk. Ezen felül a számítástechnika

jelent®sége az adatok gy¶jtésében és az eredmények kiértékelésé-

ben egyaránt megmutatkozik.

A gazdaság vizsgálatában a szemléletmód kib®vítésének szük-

ségességét valós meg�gyelések is alátámasztják. A hagyományos

közgazdasági elméletek szerint egy adott részvény ára a mögöt-

tes vállalat nyereségességéb®l egyértelm¶en meghatározható. Az

ár csak akkor változhat, amikor egy azt érint® új információ érke-

zik a piacra. A valóságban a részvények árai sokkal gyorsabban

változnak, mint ahogyan a releváns hírek érkeznek. Másfel®l az in-

gadozások mérteke sem összeegyeztethet® a klasszikus értékalapú

szemlélettel. A valóságban az ár a kerekedési struktúra keretein

belül létrejöv® egyes tranzakciók során gyakran megváltozik, és ez

nagy frekvenciákon nem elhanyagolható �uktuációkat eredményez.

A t®zsdei kereskedési adatokban meg�gyelhet® ún. tipikus jelen-

ségek (stylized facts) tovább er®sítik ezt a nézetet. Az ár megvál-

tozásai csak akkor tehetnek eleget a megjósolhatatlanság feltételé-

nek, ha azok egy véletlen bolyongási folyamattal írhatók le. Ennek

a következménye az ár di�úzív természete. Meg�gyelések alapján

az árdi�úzióra jellemz® legtipikusabb jelenségek közé tartozik (1)

a hozam (az ár logaritmusának megváltozása) id®sorozatok auto-

korreláció mentessége, (2) a hozameloszlások hatványfüggvénysze-

r¶en lecseng® szélei és (3) a hozam-id®sorozatok abszolút értéké-

nek (volatilitás) autokorrelációjában jelentkez® hosszú távú memó-

ria. Jelent®ségüket robosztus jelenlétük adja: a tipikus jelenségek

meg�gyelhet®k (1) a különböz® kibocsátók (2) különböz® típusú

(részvények, devizák, derivatívák, stb.) értékpapírjain, (3) a kü-
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lönböz® t®zsdéken, (4) a különböz® id®skálákon és (5) a különböz®

id®tartományokban. Ezek olyan makroszkopikus kvalitatív tulaj-

donságok, amelyek függetlenek számos mikroszkopikus részletekt®l

(pl. a különböz® t®zsdék kereskedési struktúrája és szabályai je-

lent®sen eltérhetnek), így valószín¶síthet®, hogy eredetük alapvet®

mikroszkopikus mechanizmusokban keresend®k, például a kereske-

dés elemi folyamatában. A tipikus jelenségek eredete és pontos

okai még nem, illetve csak korlátozott mértékben ismertek, viszont

gyakorlati következményeik nagyon fontosak.

A fenti szemléletmódot tükröz®en, részben a jelenségek termé-

szete, részben pedig a �zikai megközelítés adekvát jellege új határ-

tudományi területet hívott életre, ami gazdaság�zika (econophy-

sics) néven vált ismertté.

Dolgozatom f® témája az elemi kereskedési folyamat leírása,

elemzése és az ár alakulására gyakorolt hatásának vizsgálata. Eh-

hez a legalkalmasabb hátteret a t®zsdei kereskedés biztosítja, ami

a megvalósult kereskedési formák közül a legidealizáltabb, és ahol

a feljegyzett kereskedési adatok nagy mennyiségben állnak ren-

delkezésre elektronikus formában. A legtöbb modern t®zsde egy

központi, folytonos, elektronikus, kett®s aukciós kereskedési rend-

szert valósít meg az úgynevezett ajánlati könyvek segítségével. Az

ajánlati könyv alapú kereskedés szabályai egyszer¶ek és jól de�-

niáltak, és a keresked® felek természetes érdekei által motiváltak,

így az ilyen jelleg¶ kereskedés megvalósulása és elterjedése robusz-

tus. A t®zsdei keresked®k döntései, együttes viselkedése az ajánlati

könyvbe érkez® ajánlatfolyammal vehet®k �gyelembe, ami egyér-

telm¶en meghatározza az árformációt és az ahhoz köthet® összes

gazdasági szempontból is fontos mennyiséget, mint például a pi-

aci hatást, a likviditást, a keresletet és a kínálatot, valamint az ár

di�úziós tulajdonságait, továbbá az ezek között lév® kapcsolatot.
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2. Célkit¶zések

Kutatásom célja egy, az elemi kereskedési folyamatok vizsgálatára

alkalmas leírásmód bevezetése, és ennek a formalizmusnak az al-

kalmazása egy egyszer¶ t®zsdei részvénykereskedési modell megal-

kotásában. A modellel szemben elvárás, hogy kizárólag mérhet®

paramétereket tartalmazzon, és azokon keresztül lehet®séget adjon

az alapvet® pénzügyi mennyiségek közötti kapcsolatok és a kereske-

dési folyamatot jellemz® skálázási tulajdonságok származtatására.

Munkám további célja a londoni t®zsdér®l (London Stock Exchange,

LSE) származó valós ajánlatfolyam adatokból rekonstruált ajánlati

könyvek alapján a tipikus tények eredetének mélyebb szint¶ meg-

értése a különböz® id®skálákon.

3. Vizsgálati módszerek

Kutatásomhoz egyaránt hozzátarozott valós adatok elemzése, mo-

dellalkotás és a modellek elméleti vizsgálata, valamint számítógépes

szimulációk készítése. Munkám jelent®s részét képezte egy C prog-

ramozási nyelv¶ könyvtár kifejlesztése, ami az ajánlati könyveken

alapuló kereskedési rendszerek vizsgálatához biztosít keretet. A

könyvtár támogatja (1) az ajánlati könyv alapú kereskedési rend-

szer szimulálását, (2) az ajánlati könyv alapú modellek implemetá-

lását, (3) az ajánlati folyam elméleti szempontból fontos leképzé-

seit, (4) az alapvet® származtatott mennyiségek elemzését egyedi,

összetett feltételrendszerek mellett, (5) az LSE adatok sz¶rését és

(6) az LSE ajánlati könyvek rekonstrukcióját. A nagy számításigé-

ny¶ szimulációkat Sun Gridware számítógép klaszteren futtattam.

A mérések kiértékeléshez és adatok kezeléséhez további C, MatLab,

R, awk, shell script programokat készítettem.
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4. A dolgozat tézispontjai

1. Bevezetek egy egyszer¶ sztochasztikus kereskedési modellt, me-

lyen keresztül megmutatom, hogy a kereskedés mechanizmu-

sában megjelen® három dimenzió, az id®, az ár és a részvény-

szám skálázási tulajdonságainak következtében a kereskedés

folyamata, valamint az ahhoz köthet® mennyiségek, mint pél-

dául a piaci hatás, a likviditás, a vételi és eladási ár közti

különbség, az árdi�úziós együttható stb. mind átskálázhatók

és megadhatók dimenzió nélküli formában. A dimenzióanalízis

becslést ad ezen mennyiségek skálázási tulajdonságára az aján-

latfolyam els®dleges paramétereinek függvényében [1, 2, 3].

2. A fenti modellen keresztül megmutatom, hogy hogyan térhe-

tünk át dimenzió nélküli mennyiségekre limitajánlat alapú ke-

reskedési folyamatok leírásánál, és ezzel egyúttal hogyan re-

dukálhatjuk a paraméter teret 3 dimenzióval. Megmutatható,

hogy a legegyszer¶bb kereskedési modellben is megjelenik két

dimenzió nélküli paraméter, a dimenzió nélküli árlépésköz és a

dimenzió nélküli átlagos ajánlati méret. A el®bbi hatása lénye-

gében abban teljesedik ki, hogy a legf®bb árformációs mennyi-

ségekben (piaci hatás, likviditás, a vételi és eladási ár közti

különbség, árdi�úziós együttható, stb.) megjelen® árdimenzi-

ókat triviális módón diszkretizálja. Ezzel szemben a dimenzió

nélküli átlagos ajánlati méret a kereskedés granularitását jel-

lemzi és nagysága jelent®sen befolyásolja az árdi�úzió jellem-

z®it [1, 2, 3].

3. A modell alkalmas annak demonstrálására, hogy a kereskedés

folyamata természetes egyszer¶sége ellenére az ár di�úziójá-

nak nem-triviális viselkedéséhez vezet. Számítógépes szimulá-

ció segítségével megmutatom, hogy a hozam id®sor autokorre-
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láció-mentessége (els® tipikus tulajdonság, a piaci hatékonyság

szükséges feltétele) nem teljesíthet® egy likvid piacon, ahol az

összes keresked® ügynök véletlenszer¶en, egymástól függetle-

nül hozza meg a döntését [1].

4. Elméleti és gyakorlati szempontból is kiemelten fontos a piaci

hatás jellemz®inek megértése, vagyis, hogy milyen kapcsolat

van a tranzakciókat eredményez® ajánlat mérete és az általa

okozott árváltozás között. Megmutatom, hogy szemben egyes

szakmai nézetekkel, a nagy árváltozásokért nem az ajánlatok

nagy mérete a felel®s. Valójában a véges árelmozdulások nagy-

sága független az azokat okozó ajánlatok méretét®l. A piaci

hatás ajánlatméret-függése a nem-zérus árváltozás valószín¶-

ségének ajánlatméret függésének következménye. A nem-nulla

árváltozások mérete els®dlegesen a pillanatnyi likviditás függ-

vénye, mérete majdnem mindig megegyezik az ajánlati könyv

adott pillanatbeli els® és második ajánlatot tartalmazó árszint

különbségével [4].

5. Habár az ár id®beli változását gyakran modellezik folytonos

di�úzív folyamatként, a limitajánlati könyv alapú kereskedési

rendszer egyértelm¶en rámutat, hogy az valójában diszkrét.

A hosszabb id®skálákon meg�gyelhet® tipikus jelenségek egy-

aránt függnek az elemi árváltozások id®sorainak jellemz®it®l,

valamint az árváltozások gyakoriságának ingadozásától. A

Londoni és a New York-i T®zsde adatai alapján mutatom meg,

hogy a szakirodalomban széles körben elfogadott magyarázat-

tal szemben az ármozgások nagyságának hosszabb id®skálákon

meg�gyelhet® vastag szél¶ eloszlása (2-ik tipikus tulajdonság)

és klaszterez®dése (3-ik tipikus tulajdonság) nem a kereskedési

aktivitás ingadozásának, vagy annak hosszú távú memóriájá-

nak a következménye. A tipikus tulajdonságok meg�gyelhet®k
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az elemi árváltozási skálán is és azok dominálják a jelensége-

ket hosszabb id®skálákon. Az eloszlások vastag széleit az elemi

árváltozások nagysága jobban befolyásolja, mint az adott id®-

intervallumban lév® árváltozások száma. A hosszabb id®skálás

volatilitásban is az elemi árváltozások nagyságának klasztere-

z®dése a domináns, és nem az árváltozások száma, vagy egyéb

kereskedési aktivitást jellemz® mennyiség hosszútávú memóri-

ája [5].
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