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1. Wprowadzenie

Zgodnie z powszechnie przyj tym pogl dem, ceny akcji danej spó ki odzwier-
ciedlaj  opini  inwestorów na temat jej przysz ej sytuacji. Pogl dy te s  oparte na 
dost pnej informacji dotycz cej analizowanej spó ki. Nowa informacja nap ywa-
j ca na rynek powoduje rewizj  oczekiwa  inwestorów i staje si  g ównym ró-
d em zmian cen. 

Przyjmuje si , e ceny mog  tak e nie reagowa  na now  informacj , ponie-
wa  zwykle inwestorzy ró nie interpretuj  t  sam  informacj . Cz sto jedni in-
westorzy oceniaj  dan  informacj  jako dobr , podczas gdy inni interpretuj  j
zdecydowanie negatywnie. Mo na st d wysnu  wniosek, e zmiany cen s  u red-
nionymi skutkami nap ywu nowych informacji na rynek.

Tak jak ceny, równie  wielko  obrotów reaguje na nowe informacje nap y-
waj ce na rynek. Inaczej jednak ni  w przypadku cen zmiana oczekiwa  inwe-
storów prowadzi zawsze do wzrostu obrotów, bo zmiana wielko ci obrotów jest 
sum  reakcji inwestorów na nowe informacje.

Analiza cznego zachowania cen i wielko ci obrotów pozwala na lepsze po-
znanie mikrostruktury rynku akcji. Ma to tak e wp yw na badania m.in. nad opcjami 
i kontraktami futures.

  * Katedra Ekonomii i Ekonometrii Wydzia u Zarz dzania AGH, Kraków.
 ** Institute of Banking and Finance, University of Graz, Austria.
*** Zak ad Metod Ilo ciowych w Ekonomii, Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki, Kraków.
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Odpowied  na pytanie, czy znajomo  jednej zmiennej fi nansowej np. zmien-
no ci stóp zwrotu mo e poprawi  krótkoterminowe prognozy innych zmiennych 
fi nansowych jest wa na zarówno dla ekonometryka, jak i przede wszystkim 
uczestników rynku [1], [5], [6]. Dlatego w ostatnich latach ro nie ilo  prac po-
wi conych zale no ciom pomi dzy zmiennymi fi nansowymi a przede wszystkim 

stopami zwrotu, ich zmienno ci  i wielko ci  obrotów. 
Wi kszo  badaczy skupi a si  na analizie zale no ci równoczesnych (por. 

[9], [11], [13], [14], [15], [16], [18], [19], [20], [20], [21], [24], [25]). W literaturze 
przedmiotu ustalono wyst powanie na niektórych rynkach zale no ci równocze-
snych pomi dzy wielko ci  obrotów a zmienno ci  stóp zwrotu. W niektórych 
pracach jak np. w [9], [16] i [17] wskazano na zwi zki równoczesne pomi dzy
stopami zwrotu a wielko ci  obrotów. 

W pracy [12] zaj to si  zwi zkami dynamicznymi, przyczynowymi w sen-
sie Grangera. Z bada  empirycznych przedstawionych w tej pracy wynika istot-
na obustronna przyczynowo  pomi dzy stopami zwrotu i wielko ci  obrotów. 
W pracy o empirycznym charakterze Chordia et al. [4] podkre lili, e w wypadku 
akcji o wysokim wolumenie obrotów, obserwuje si  szybk  odpowied  rynku na 
nadchodz c  informacj . Poza wymienionymi pracami, koncentruj cymi si  na za-
le no ciach równoczesnych b d  dynamicznych na rynkach krajowych Lee i Rui 
[19] zaj li si  badaniem zwi zków dynamicznych pomi dzy zmiennymi fi nansowy-
mi z trzech najwi kszych na wiecie rynków akcji, to jest ameryka skiego, brytyj-
skiego i japo skiego. Autorzy stwierdzili dominuj c  rol  rynku ameryka skiego. 

W literaturze przedmiotu przewa aj  prace podaj ce wyniki bada  zale no -
ci równoczesnych i przyczynowych pomi dzy indeksami. Celem tego artyku u jest 
przedstawienie wyników bada  przyczynowo ci w sensie Grangera oraz zale no-
ci równoczesnych za pomoc  kopul pomi dzy zmiennymi fi nansowymi dla wy-

branych spó ek niemieckich, notowanych w indeksie DAX. Autorzy wybrali du e
spó ki, które przez d ugi czas nale a y do DAX. 

W badaniach wykazano istnienie zale no ci równoczesnych pomi dzy sto-
pami zwrotu, ich zmienno ci  i wielko ci  obrotów oraz podano wyniki bada
przyczynowo ci mi dzy tymi zmiennymi. 

Pozosta a cz  artyku u zawiera opis metodologii i danych (rozdzia y 2 i 3). 
W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki bada  empirycznych, a w rozdziale 
pi tym sformu owano wnioski.

2. Metodologia

Do badania zale no ci równoczesnych zastosowano teori  kopul. Przyczynowo ,
czyli zale no ci dynamiczne by y badane za pomoc  liniowych i nieliniowych testów 
przyczynowo ci. Najpierw przedstawimy krótko podstawowe poj cia z zakresu kopul.
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2.1. Kopule jako miary zale no ci

Korelacja jako miara zale no ci wykazuje istotne braki. Zmienne, dla których 
liczymy korelacj  musz  mie  sko czon  wariancj . W przeciwnym wypadku ko-
relacji liniowej nie da si  zdefi niowa . Ta okoliczno  rodzi problemy szczególnie 
wtedy, kiedy analizujemy zale no ci w tzw. grubych ogonach. Poza tym dobrze 
znany jest fakt, i  z niezale no ci dwóch zmiennych losowych wynika ich niesko-
relowanie. Implikacja odwrotna na ogó  nie jest prawdziwa. Tylko w wypadku 
rozk adu normalnego, niezale no  jest równowa na nieskorelowaniu. Liniowy 
wspó czynnik korelacji nie spe nia innego aksjomatu dobrze zdefi niowanej miary, 
a mianowicie nie jest niezmienniczy ze wzgl du na monotoniczne transforma-
cje jednej ze zmiennych, dla których obliczamy wspó czynnik korelacji. Poza tym 
wspó czynnik korelacji nie jest miar  odporn  zale no ci dwóch zmiennych loso-
wych. Oznacza to, e pojedyncza („odstaj ca”) obserwacja mo e mie  dowolnie 
du y wp yw na liniowy wspó czynnik korelacji.

Powa ne nieporozumienia mog  wynikn  przy stosowaniu liniowego wspó -
czynnika korelacji w procesie konstrukcji optymalnego portfela. Brak korelacji 
pomi dzy dwoma rynkami mo e sk ania  inwestorów do budowy portfela z akcji 
fi rm dzia aj cych na obu rynkach. Inwestor mo e s dzi , e w ten sposób zdy-
wersyfi kowa  portfel i w istotny sposób zmniejszy  swoje ryzyko. Tymczasem jak 
wynika z obserwacji, mimo ma ej korelacji lub nawet braku korelacji mi dzy ryn-
kami akcji, kryzysy na gie dach wybuchaj  zwykle równocze nie.

Lepsz  miar  zale no ci od korelacji bezwarunkowej jest korelacja warunko-
wa. Powszechnie wiadomo, e korelacje warunkowe wyliczane przy ró nych wa-
runkach ró ni  si  istotnie. Dane empiryczne potwierdzaj , e korelacje warun-
kowe wyliczone przy warunku du ych zmian cen lub wielko ci obrotów s  wy sze
ni  przy warunku ma ych ruchów cen lub wielko ci obrotów.

W literaturze zagranicznej efekt ten nazywa si  „correlation breakdown”. 
Z tego w a nie powodu nawet warunkowy wspó czynnik korelacji liniowej nie 
odzwierciedla w sposób w a ciwy stopnia rzeczywistej zale no ci. Powodem jest 
to, e nawet w wypadku rozk adu normalnego wspó czynnik korelacji jest wy szy
w fazie turbulencji na gie dzie ni  w fazie stabilizacji. 

Reasumuj c, chocia  wspó czynnik korelacji warunkowej dostarcza wi cej
informacji ni  wspó czynnik korelacji bezwarunkowej, to jednak musi by  in-
terpretowany z du  ostro no ci . Wyniki oblicze  mog  bowiem dawa  b dne
wskazówki inwestorom. 

G ównym powodem b dnych wskaza  wspó czynnika korelacji jest to, e nie 
uwzgl dnia on struktury zale no ci pomi dzy zmiennymi losowymi, w szczegól-
no ci zale no ci w tzw. prawym oraz lewym ogonie rozk adów. Dlatego coraz cz -
ciej s  wykorzystywane do pomiaru zale no ci mi dzy zmiennymi fi nansowymi 
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kopule. Kopula jest wielowymiarow  dystrybuant  z jednostajnymi na przedzia-
le [0,1] rozk adami brzegowymi. cis  defi nicj  kopuli mo na znale  np. w [2], 
[7], [8], [10], [22], [23]. Tam te  s  opisane wszelkie w asno ci kopuli.

Ograniczymy si  tylko do podania podstawowego twierdzenia w teorii kopul 
sformu owanego przez Sklara:

Twierdzenie 1. Niech H b dzie czn  dystrybuant  z rozk adami brzegowymi 
F1 i F2. Wtedy istnieje kopula C taka, e dla wszystkich x1 i x2  w R

)(),(),( 221121 xFxFCxxH . (1)

Je li F1 i F2 s  ci g e, to kopula C jest jedyna; w przeciwnym wypadku, C jest 
jednoznacznie wyznaczona na brzegach RanF1 × RanF2 . I na odwrót, je li C jest 
kopul  oraz F1  i F2  s  dystrybuantami brzegowymi, to funkcja H zdefi niowana 
wy ej jest czn  dystrybuant  z brzegami F1 oraz F2.

Charakteryzacja 1. Niech H b dzie dystrybuant  o brzegach F1 i F2 oraz niech 
C b dzie kopul . Wtedy dla wszystkich (u1, u2) z [0,1]2 zachodzi

)(),(),( 2
1

21
1

121 uFuFHuuC ,

gdzie: Fi
–1 jest odpowiednim kwantylem.

W literaturze wymienia si  trzy specjalne typy kopul. Kopul ∏(u1, u2) = u1,u2  na-
zywa si  kopul  niezale no ci. Funkcje W(u1, u2) = max (u1 + u2 – 1, 0)  i M(u1, u2) =
= min (u1,u2) s  nazywane ograniczeniami Frécheta-Hoeffdinga. Reprezentuj
one odpowiednio doskona  ujemn  i doskona  dodatni  zale no . Zatem dla 
ka dej kopuli C zachodzi podwójna nierówno  okre lona za pomoc  twierdzenia:

Twierdzenie 2. Niech C b dzie kopul . Wówczas dla wszystkich u1, u2 z prze-
dzia u [0,1] zachodzi:

),(),(),( 212121 uuMuuCuuW .

Za pomoc  kopul mo na modelowa  zale no ci w ogonach rozk adów. Za-
le no ci w prawym i lewym ogonie s  mierzone za pomoc  wska ników poda-
nych ni ej.

Defi nicja 2. Je li istnieje dla dwuwymiarowej kopuli C granica 

U
u u

uuCu

1

),(21
lim

1
,
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to C wykazuje zale no  w prawym (górnym) ogonie, gdy U ∈ (0,1] i niezale -
no , gdy U = 0.
Je li dwuwymiarowa kopula C spe nia warunek

L
u u

uuC ),(
lim

0
,

to dla L ∈ (0,1] ma miejsce w lewym (dolnym) ogonie zale no  dwóch zmien-
nych losowych, za  dla L = 0 zmienne losowe s  niezale ne w lewym ogonie.

Podstawow  klas  kopul stanowi  tzw. kopule eliptyczne, do których nale  kopu-
la Gaussa oraz t-kopula (zmienne losowe maj  dwuwymiarowe rozk ady Gaussa 
i t-Studenta). S  one u ywane do modelowania zale no ci, gdy wyst puje syme-
tria zale no ci w ogonach rozk adów. Bardziej przydatne s  (stosowane w tym 
artykule) tzw. kopule Archimedesa uwzgl dniaj ce ewentualny brak symetrii za-
le no ci w ogonach. Osobn  klas  stanowi kopula Placketta. Kopule Archimedesa 
bazuj  na poj ciu funkcji pseudoodwrotnej:

Defi nicja 3. Niech b dzie dana funkcja ci g a i silnie malej ca z przedzia u

[0, 1] do [0, ∞], taka, e (1) = 0. Funkcj  pseudoodwrotn  do nazywamy
funkcj [–1] : [0, ∞] [0,1] dan  przez

.)0(0

)0(0),(1
]1[

t

tt
 (2)

Twierdzenie 3. Niech b dzie funkcj  pseudoodwrotn . Niech
C : [0,1]2 [0,1] b dzie funkcj  dan  przez 

)()(),( 21
]1[

21 uuuuC .  (3)

C jest kopul  wtedy i tylko wtedy, gdy  jest wypuk a.

Funkcja  jest nazywana generatorem kopuli. Je li (1) = ∞ (ma to miejsce gdy 
[–1] = –1), to funkcja   jest nazywana cis ym generatorem, a kopula cis  kopul .

Poza zsymmertyzowan  kopul  Joe-Claytona [23] wszystkie kopule zasto-
sowane w tym artykule s  kopulami jednoparametrycznymi. Wi cej szczegó ów
dotycz cych kopul wykorzystanych w obliczeniach (defi nicje, zakres parametrów, 
wspó czynniki zale no ci w ogonach) mo na znale  w Nelsen [22]. 
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2.2. Przyczynowo  w sensie Grangera

Do analizy zwi zków dynamicznych pomi dzy zmiennymi fi nansowymi wy-
korzystujemy poj cie przyczynowo ci. Poj cie to wywodzi si  z fi lozofi i i jest 
obecnie u ywane w: fi zyce, naukach in ynierskich, biologii i medycynie, psycho-
logii, religii, kosmologii oraz statystyce, ekonometrii i socjologii. Dla potrzeb tych 
ostatnich dziedzin cis  defi nicj  i testy przyczynowo ci sformu owa  Granger 
[12]. Jego defi nicja pozwala sprawdza  hipotez , e jedna zmienna jest przyczy-
n  drugiej. 

Mówimy, e zmienna Y jest przyczyn  (ang. Granger cause) w sensie Gran-
gera zmiennej X (co zapisujemy Y CG. X), gdy znajomo  przesz ych warto ci
Y mo e poprawi  krótkoterminowe prognozy bie cej i przysz ych warto ci X,
pod warunkiem, e wszystkie inne informacje pozostaj  niezmienione (ceteris
paribus).

Testy przyczynowo ci u yte w pracy oparte s  na wektorowym modelu auto-
regresji. W modelu tym zak ada si  stacjonarno  zmiennych. 

Dlatego na wst pie bada  przetestowano stacjonarno  stóp zwrotu, zmien-
no ci stóp zwrotu i wielko ci obrotów. Zastosowano test ADF, a tak e sprawdzono 
istnienie trendu liniowego i nieliniowego w szeregach czasowych wymienionych 
zmiennych [3]. 

Test ADF wykaza , e szeregi stóp zwrotu i wielko ci obrotów wybranych do 
badania spó ek s  stacjonarne.

W celu przetestowania przyczynowo ci wyestymowano za pomoc  MNK pa-
rametry modelu VAR o postaci:

t

k

j
jtj

k

j
jtjt xbyay

1
,0

1
,00 ,  (4)

t

k

j
jtj

k

j
jtjt ybxax

1
,1

1
,11

.  (5)

Dla ka dej spó ki parametry opó nie  by y szacowane za pomoc  kryteriów 
automatycznych AIC, BIC oraz testów ilorazu wiarygodno ci. Sprawdzano te  au-
tokorelacj  reszt. 

Sprawdzano hipotez  zerow , e b0,j (b1,j), gdzie j = 1,…, k s  wszystkie równe 
zero. Je li hipoteza zerowa musia a by  odrzucona na typowym poziomie istot-
no ci, to przyjmowano istnienie istotnej statystycznie przyczynowo ci od X (Y)
do Y (X).

Aby przetestowa  hipotez  zerow  stosowano test F:

k

kN

SSE

SSESSE
F

120 ,  (6)
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gdzie: SSE0 – to suma kwadratów reszt modelu z restrykcjami, tzn. gdy b0,1 = 
             =b0,2 = … = b0,k = 0 (b1,1 = b1,2 = … = b1,k = 0), 

               SSE – suma kwadratów reszt modelu bez restrykcji, 

     N – liczba obserwacji. 

Statystyka (6) ma – przy za o eniu prawdziwo ci hipotezy zerowej – rozk ad
F-Snedecora Fishera o k stopniach swobody w liczniku oraz N –2k – 1 stopniach 
swobody w mianowniku.

3. Dane

Zbiór danych obejmuje szeregi czasowe stóp zwrotu wyliczone na podsta-
wie cen zamkni cia i wielko ci obrotów wybranych spó ek niemieckich, wcho-
dz cych w sk ad indeksu DAX charakteryzuj cego gie d  frankfurck . DAX 
opisuje zachowanie 30 najwi kszych spó ek niemieckich ze wzgl du na warto
ksi gow  i kapitalizacj  rynkow . W pracy skoncentrowano si  na spó kach 
z DAX, poniewa  handel nimi jest najbardziej intensywny. To pozwoli o unik-
n  niedostatków z powodu ma ej p ynno ci, które mog yby wp yn  na wyniki 
oblicze .

Dane uzyskano z bazy danych Reutersa. Dane te sprawdzono i skorygowano, 
uwzgl dniaj c dywidendy i podzia y akcji (splity).

 W analizie zosta y wykorzystane ci g e (logarytmiczne) stopy zwrotu. Jako 
wielko  obrotów przyj to liczb  akcji, które zmieni y w a ciciela. W obliczeniach 
wykorzystano logarytmy tak zdefi niowanych obrotów. Jako aproksymacj  zmien-
no ci stóp zwrotu – przyj to ich modu y (inna mo liwo  to przyj cie w tym cha-
rakterze kwadratów stóp zwrotu – wyniki w obu wypadkach s  jednak bardzo 
podobne).

Inaczej ni  w przypadku stóp zwrotu, wielko  obrotów charakteryzuje 
zmienn  w czasie redni . Dlatego najpierw usuni to trend z szeregu czasowego 
wielko ci obrotów.

4. Wyniki bada  empirycznych

W tabeli 1 zamieszczamy podstawowe statystyki opisowe analizowanych sze-
regów czasowych (przez kurtoz  oznaczamy nadwy k  kurtozy ponad 3, bo tyle 
wynosi kurtoza standaryzowanego rozk adu normalnego).
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Tabela 1

Statystyki opisowe szeregów czasowych wybranych spó ek z DAX

rednia
Media-

na
Odch.
Stand.

Kurtoza
Sko -
no

Min. Maks.

A
ll

ia
n

z

log-ret 0,0001 0,0000 0,0218 5,4545 -0,0563 -0,1514 0,1341

volatility 0,0152 0,0107 0,0157 11,6276 2,7156 0,0000 0,1514

log-vol 13,6488 13,5891 1,2122 -1,1139 -0,0427 10,1610 16,6142

B
ay

er

log-ret 0,0003 0,0001 0,0202 26,1326 0,8808 -0,1941 0,3301

volatility 0,0138 0,0099 0,0147 74,2251 5,1509 0,0000 0,3301

log-vol 14,6876 14,6721 0,7022 0,8666 -0,0223 9,2103 17,4025

B
M

W

log-ret 0,0003 0,0003 0,0207 3,3603 0,0320 -0,1207 0,1283

volatility 0,0146 0,0102 0,0146 6,8710 2,1379 0,0000 0,1283

log-vol 14,2456 14,2888 0,6683 0,4594 -0,1983 11,7702 17,1775

C
om

m
er

z
B

an
k

log-ret 0,0001 0,0003 0,0209 5,3840 0,1108 -0,1330 0,1544

volatility 0,0143 0,0098 0,0152 10,7485 2,6118 0,0000 0,1544

log-vol 14,4183 14,4013 0,8284 -0,2819 0,1022 11,7727 17,3802

L
in

d
e

log-ret 0,0002 0,0000 0,0178 3,8224 0,0720 -0,1433 0,1105

volatility 0,0127 0,0088 0,0125 8,7889 2,2106 0,0000 0,1433

log-vol 12,3178 12,4872 1,1228 0,2178 -0,5152 6,9651 15,3947

L
u

ft
h

an
sa log-ret 0,0002 0,0000 0,0217 4,6205 -0,0017 -0,1641 0,1568

volatility 0,0154 0,0110 0,0153 11,1309 2,4296 0,0000 0,1641

log-vol 14,1369 14,2632 1,0149 0,0830 -0,5541 9,6777 16,5599

Si
em

en
s log-ret 0,0004 0,0005 0,0217 3,9632 0,0990 -0,1244 0,1616

volatility 0,0151 0,0101 0,0156 7,8654 2,2478 0,0000 0,1616

log-vol 15,1150 15,1500 0,5890 0,1984 -0,0564 12,8347 17,4302

T
h

ys
se

n log-ret -0,0001 -0,0005 0,0213 5,9333 0,0830 -0,1845 0,1446

volatility 0,0147 0,0100 0,0154 12,9390 2,6987 0,0000 0,1845

log-vol 13,3044 13,1567 1,1411 -0,3674 0,1680 9,5644 17,0418
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4.1. Wyniki badania zale no ci równoczesnych 
za pomoc  kopul

Jako przyk ad zastosowania kopul, zbadano struktur  zale no ci pomi dzy
logarytmem wolumenu i zmienno ci  reprezentowan  przez warto ci bezwzgl d-
ne stóp zwrotu. Wykorzystano klasyczne kopule eliptyczne, kopule Archimedesa 
(wraz z ich wersjami obróconymi – rotated), kopule Placketta i symetryzowan
Joe-Claytona. Reszty z modeli VAR poddano modelowaniu za pomoc  jednego 
z modeli ARCH, GARCH, GJR, EGARCH. Potwierdzenie wyja nienia warunkowej 
wariancji modelowanych szeregów sprawdzono testem ARCH Engla oraz testem 
Ljunga-Boxa zastosowanym do kwadratów reszt. Otrzymane reszty zestandary-
zowano. Parametry kopuli by y szacowane semiparametryczn  metod  najwi k-
szej wiarygodno ci (CML – Canonical Maximum Likelihood). Idea metody po-
lega na przekszta ceniu danych (w naszym wypadku zestandaryzowanych reszt 
z modeli typu GARCH) z wykorzystaniem dystrybuanty empirycznej, a nast pnie
znalezieniu:

T

t

tt
CML uuc

1
21 );ˆ,ˆ(lnmaxargˆ ,

gdzie:
21

21
21

),(
),(

uu

uuC
uuc  jest g sto ci  szacowanej kopuli.

Wyniki estymacji parametrów przedstawia poni sza tabela (górny indeks 
przy parametrach oznacza zajmowane miejsce w rankingu 4 najlepszych kopul, 
wzgl dem kryterium informacyjnego Akaike).

Tabela 2

 Wyniki estymacji i ranking czterech „najlepszych” kopul

Spó ka Plackett
Zsymertyzowany

Joe-Clayton
Gumbel

Obrócony
Clayton

Allianz 3,6265 1 0,3839 0,0097 4 1,3750 2 0,6776 3

Bayer 3,2705 1 0,3770 0,0027 3 1,3509 4 0,6535 2

BMW 3,1052 1 0,3462 0,0025 3 1,3216 4 0,5931 2

Commerz Bank 3,4610 1 0,3957 0,0010 3 1,3724 4 0,6852 2

Linde 2,8668 1 0,3232 0,0016 3 1,2964 4 0,5507 2

Lufthansa 3,3763 1 0,3722 0,0038 4 1,3525 2 0,6427 3

Siemens 3,4839 1 0,3772 0,0162 3 1,3689 2 3,4839 4

Thyssen 3,3992 1 0,3858 0,0042 2 1,3630 4 0,6715 3
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Ka da (z wyj tkiem kopuli Placketta, której wspó czynniki zale no ci w ogo-
nach s  równe zero) charakteryzuje si  zale no ci  w górnym ogonie. Tabela 3 
prezentuje warto ci wspó czynników zale no ci w ogonach. 

Tabela 3

 Zale no ci zmiennych fi nansowych w ogonach rozk adów

Spó ka

Zsymertyzowany
Joe-Clayton

Gumbel
Obrócony

Clayton

L U L U L U

Allianz 0,0097 0,3839 0,0000 0,3445 0,0000 0,3595

Bayer 0,0027 0,3770 0,0000 0,3296 0,0000 0,3462

BMW 0,0025 0,3462 0,0000 0,3104 0,0000 0,3108

Commerz Bank 0,0010 0,3957 0,0000 0,3429 0,0000 0,3636

Linde 0,0016 0,3232 0,0000 0,2931 0,0000 0,2841

Lufthansa 0,0038 0,3722 0,0000 0,3305 0,0000 0,3401

Siemens 0,0162 0,3772 0,0000 0,3408 0,0000 0,3549

Thyssen 0,0042 0,3858 0,0000 0,3372 0,0000 0,3562

Dla ka dej ze spó ek najlepiej dopasowana okaza a si  kopula Placketta, jed-
nak wykresy potwierdzaj  wyst powania zale no ci w górnym ogonie. W tej sytu-
acji ka da z kopul oznaczona indeksem „2” wydaje si  bardziej adekwatna. 
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Rys. 1. Wykresy reszt dla spó ki Allianz
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Jako ilustracj  przedstawiamy wykresy dotycz ce spó ki Allianz. Rysunek 1 
przestawia wykresy zestandaryzowanych reszt z modelu GJR (lewy) oraz reszt po 
przekszta ceniu do rozk adu jednostajnego z wykorzystaniem dystrybuanty em-
pirycznej (prawy). Rysunek 2 przedstawia kontury funkcji g sto ci kopuli Gum-
bela z parametrem 1,375.

4.2 . Wyniki testów przyczynowo ci w sensie Grangera

Za pomoc  rozszerzonego testu Dickeya-Fullera przeprowadzono badanie 
wyst powania pierwiastków jednostkowych. Okaza o si , e nie wyst puje inte-
gracja w szeregach, czyli s  one typu I(0). 

W nast pnym kroku dla ka dej pary (stopy zwrotu R, log-wolumenu V i zmien-
no ci |R|) oszacowano parametry wektorowych modeli autoregresyjnych VAR. 

Wybór rz du opó nienia modeli by  oparty na testach ilorazu wiarygodno-
ci oraz kryteriach informacyjnych. Wybrano opó nienia, które gwarantowa y

brak autokorelacji reszt (do testowania autokorelacji wykorzystano test Ljunga-
-Boxa).

Tabela 4 przedstawia warto ci F testu dotycz cego braku liniowej przyczyno-
wo ci w sensie Grangera. Jak wynika z tej tabeli nie ma zwi zku przyczynowego 
pomi dzy stopami zwrotu a wielko ci  obrotów. Wyniki empiryczne wskazuj  na 
mo liwy przyczynowy zwi zek pomi dzy stopami zwrotu a ich zmienno ci .

Je eli przyj  zmienno  jako miar  ryzyka, to wynik ten potwierdza tez , e
stopy zwrotu (przeci tne stopy zwrotu) zale  (dodatnio) od wielko ci ryzyka.

Bardzo prawdopodobny jest te  zwiazek przyczynowy od zmienno ci stóp 
zwrotu do wielko ci obrotów, ale nie na odwrót.
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Rys. 2. Kontury funkcji g sto ci kopuli Gumbela dla spó ki Allianz
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Tabela 4

 Warto ci krytyczne testu F wraz z istotno ci  (1%-**, 5%-*)

Zale -
no

Allianz Bayer BMW
Comm.

Bank
Linde Lufth. Siemens Thyssen

R  V
1,717

**
1,081 1,006 0,492 1,574 0,888 1,285 0,223

V  R 0,936 1,260 0,820 0,639 1,664 0,472 1,103 1,460

R  |R| 
3,101

**
5,971

**
2,967 2,870

**
3,361

**
3,325

**
3,110

**
3,249

**

|R|  R 
1,655

*
2,193 2,236

**
1,507

*
2,199

**
1,994

**
1,486 4,185

**

|R|  V 
2,043

**
2,297

**
1,675

*
2,282

**
2,496

**
1,854

*
1,893

**
3,647

**

V  |R| 
1,210 1,006 1,184 1,931

*
0,684 1,541 1,460 2,888

**

5. Wnioski

Badanie zwi zków równoczesnych i przyczynowych pomi dzy stopami zwro-
tu, ich zmienno ci  i wielko ci  obrotów jest wa nym zarówno teoretycznie, jak 
i praktycznie kierunkiem bada  nad rynkami kapita owymi.

Z naszych bada  wynika, e struktur  zale no ci równoczesnych dobrze od-
daj  kopule. Pozwalaj  one bada  zale no ci pomi dzy zmiennymi fi nansowymi 
nie tylko globalnie – dla pe nego zakresu zmienno ci tych zmiennych, ale i lokal-
nie – w lewym i prawym ogonie rozk adów prawdopodobie stwa tych zmiennych. 
Jest to istotna zaleta kopul, gdy  z punktu widzenia inwestora szczególnie wa ne
s  w a nie zale no ci dla warto ci ekstremalnych. Ustalenie zale no ci lokalnych 
w ogonach rozk adów dostarcza inwestorowi po ytecznej informacji. Korzystaj c
z niej inwestor mo e z jednej strony (obserwuj c zale no ci w lewym ogonie) pró-
bowa  uchroni  si  przed znacznymi stratami. Z drugiej strony, znaj c struktur
zale no ci w prawym ogonie, inwestor mo e si  przekona  do inwestycji mog cej
mu przynie  istotne korzy ci.

Badania potwierdzi y przydatno  liniowych testów przyczynowo ci do te-
stowania zwi zków dynamicznych pomi dzy stopami zwrotu, ich zmienno ci
i wielko ci  obrotów.

Z testów tych wynika brak istotnych statystycznie zwi zków przyczynowych 
pomi dzy stopami zwrotu, a wielko ciami obrotów. 
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Takie zwi zki mog  mie  miejsce pomi dzy stopami zwrotu a ich zmienno-
ci . Badania wykaza y istotn  statystycznie przyczynowo  od zmienno ci stóp 

zwrotu do wielko ci obrotów. Wynik ten oznacza, e podwy szona zmienno
obrotów mo e by  symptomem nadchodz cej wzmo onej aktywno ci handlowej 
inwestorów.
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