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ryZyko inWeStycJi a WyMiar FraktaLny

Wprowadzenie

W teorii inwestycji finansowych problemem, któremu przypisano ogromną 
wagę, jest kwestia oceny ryzyka. W zależności od sposobu rozumienia tego po-
jęcia oraz przyjętego modelu kształtowania się cen instrumentów finansowych 
można wyróżnić wiele miar mających na celu wskazanie inwestorowi, jakie rela-
cje zachodzą pomiędzy rozważanymi możliwościami inwestycyjnymi ze wzglę-
du na poziom ich ryzykowności. Począwszy od publikacji przełomowego artyku-
łu Harry’ego Markowitza pt. Portfolio Selection1, powszechnie akceptowanym 
oraz wykorzystywanym w kalkulacjach finansowych miernikiem było odchylenie 
standardowe stopy zwrotu. Z biegiem czasu okazało się jednak, że jego stosowa-
nie skutkuje na ogół zaniżeniem poziomu ponoszonego ryzyka. Choć opracowano 
wiele miar mających bardziej adekwatnie odzwierciedlać ryzykowność dokony-
wanych inwestycji, to jednak wydaje się, że żadna z nich nie znajduje tak szero-
kiego zastosowania jak wymiar fraktalny. Koncepcję wymiaru mogącego przybie-
rać także wartości niecałkowite stworzono na początku ubiegłego wieku, jednak 
została spopularyzowana dopiero w latach 70. XX wieku przez Benoit Mandel-
brota. Znalazła ona zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. hydrologii, geofizy-
ce czy kardiologii, nie wyłączając nauk ekonomicznych. Wymiar fraktalny został 
potraktowany jako miara zmienności stopy zwrotu, ponieważ opisuje on, w jaki 
sposób badany szereg czasowy wypełnia płaszczyznę. W literaturze przedmiotu 
można napotkać twierdzenie, że im większy wymiar fraktalny analizowanego wy-
kresu, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finan-
sowy2. Zdaniem autora powyższe stwierdzenie nie w pełni odpowiada prawdzie. 

1 H. Markowitz: Portfolio Selection. „The Journal of Finance” March 1952, Vol. 7, No. 1.
2 Por. M. Zwolankowska: Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji 

giełdowych. W: Modelowanie preferencji a ryzyko ’99. Cz. 1. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo 
AE w Katowicach, Katowice 1999.
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Z tego też względu celem niniejszego artykułu jest dostarczenie odpowiedzi na 
pytanie, jaka relacja zachodzi pomiędzy ryzykiem związanym z inwestowaniem 
w dany instrument finansowy a wymiarem fraktalnym wykresu skumulowanej lo-
garytmicznej stopy zwrotu z tego instrumentu3. W analizach wykorzystano meto-
dę segmentowo-wariacyjną szacowania wymiaru fraktalnego opracowaną przez 
Małgorzatę Zwolankowską.

1. Wymiar fraktalny jako miara ryzyka

Koncepcja wymiaru mogącego przyjmować także wartości niecałkowite po-
wstała na początku XX wieku. Zauważono bowiem, że wymiar topologiczny (wy-
noszący dla punktu – 0, prostej – 1, płaszczyzny – 2 itd.) nie zawiera dostatecz-
nej ilości informacji o skomplikowanych obiektach geometrycznych, takich jak 
np. wypełniająca całkowicie kwadrat krzywa Peano. Problem ten rozwiązywa-
ło (przynajmniej częściowo) wprowadzenie nowego określenia wymiaru przez 
Hausdorffa czy Minkowskiego i Bouliganda. Zdefiniowane przez nich wymia-
ry nazwano fraktalnymi, to jest mogącymi przyjmować wartości niecałkowite4. 
W niniejszym artykule wykorzystano wymiar pudełkowy (box dimension), bo-
wiem jest on prostszy do oszacowania w przypadku finansowych szeregów cza-
sowych niż wymiar Hausdorffa.

Wymiarem fraktalnym pewnego obiektu geometrycznego Γ nazywa się gra-
nicę (jeśli istnieje):

,                                             (1)

gdzie: N(ε) – liczba kwadratów siatki kwadratowej o boku ε mających co najmniej 
jeden punkt wspólny z danym zbiorem Γ. W praktyce wymiar fraktalny szacuje 
się za pomocą metod badających, jak zachowuje się N(ε), gdy zmniejszamy dłu-
gość boku wybranej siatki kwadratowej. Należy do nich m.in. metoda segmento-
wo-wariacyjna. Opiera się ona na fakcie, że wzór 1 można zapisać następująco:
3 Argumenty przemawiające za wykorzystaniem raczej logarytmicznych stóp zwrotu niż cen 

można znaleźć m.in. w: B. Mandelbrot: The Variation of Certain Speculative Prices. „The Jour-
nal of Business” October 1963, Vol. 36, Iss. 4, s. 394 oraz M. Osborne: Brownian Motion in the 
Stock Market. „Operations Research” March-April 1959, Vol. 7, No. 2, s. 146-151.

4 Od łac. fractus – złamany. Warto w tym miejscu nadmienić, że choć wymiar fraktalny często 
bywa nazywany ułamkowym (z ang. fractional dimension), to jednak może on być wyrażony 
liczbą niewymierną (której przedstawienie w postaci ułamka jest niemożliwe). M.in. z tego 
względu Mandelbrot preferuje określenie wymiar fraktalny (fractal dimension).
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,                                          (2)

gdzie: |Γ(ε)| – pole kwadratów siatki kwadratowej o boku ε, które mają co 
najmniej jeden punkt wspólny ze zbiorem Γ. |Γ(ε)| oblicza się na podstawie da-
nych empirycznych jako:

,                            (3)

gdzie: N – liczba obserwacji w szeregu, hi – rozstęp szeregu w i-tym przedziale 
postaci 〈(i – 1)⋅ε, i ε〉, ε – długość przedziału, h′ – rozstęp szeregu w ostatnim prze-

dziale (jeżeli  należy przyjąć, że h′ = 0). Obliczenia wykonuje się 

dla , a następnie wykorzystuje regresję  względem 

 (z wyrazem wolnym) w celu otrzymania oszacowania wymiaru fraktalne-

go danego zbioru5. Ideę opisanej metody prezentuje także poniższy wykres.

Rys. 1. Przykładowy szereg skumulowanych logarytmicznych stóp zwrotu wraz z ilustracją idei 
metody segmentowo-wariacyjnej

5 M. Zwolankowska sugeruje, by ostatni etap obliczeń zastąpić nieco bardziej skomplikowaną 
procedurą oraz inaczej dobierać wartości ε (por. M. Zwolankowska: Metoda segmentowo-wa-
riacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego. „Przegląd Statystyczny” 2000, nr 1-2). 
Zdaniem autora nie jest to konieczne, bowiem otrzymane oszacowania nie są istotnie odmienne.
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Trzeba podkreślić, że powszechnie wykorzystywane miary ryzyka różnią 
się nie tylko metodyką obliczania, ale także odmiennym rozumieniem tego poję-
cia. Wymiar fraktalny należy zaliczyć do miar zmienności, bowiem jego wartość 
wskazuje, jak bardzo „postrzępiony” jest wykres skumulowanej logarytmicznej 
stopy zwrotu z instrumentu finansowego. Uznaje się także, że im hi jest większe, 
tym inwestycja w dany instrument finansowy jest bardziej ryzykowna. Im jed-
nak hi jest większe, tym większe jest pole kwadratów siatki kwadratowej, które 
mają co najmniej jeden punkt wspólny z wykresem badanego szeregu czasowego, 
a wzrost |Γ(ε)| skutkuje większym wymiarem fraktalnym. Rozumowanie to pro-
wadzi nieuchronnie do wniosku, że im większy wymiar fraktalny wykresu sku-
mulowanej logarytmicznej stopy zwrotu z danego instrumentu finansowego, tym 
większym poziomem ryzyka cechuje się inwestycja w ów instrument. Zdaniem 
autora niniejszego artykułu stwierdzenie to jest prawdziwe tylko w przypadku, 
gdy długość horyzontu inwestycyjnego maleje w granicy do zera. Tym samym 
uogólnianie opisywanej prawidłowości na horyzonty inwestycyjne o innej dłu-
gości uznano za nieuprawnione. W dalszej części artykułu zostanie przedstawio-
ny dowód, że powyższe stwierdzenie dla horyzontów inwestycyjnych o odmien-
nej długości jest nieprawdziwe.

2. Wymiar fraktalny a horyzont inwestycyjny

Załóżmy, że istnieje możliwość dokonania inwestycji w akcje jednej z dwóch 
spółek. Akcje pierwszej z nich (spółki A) cechują się wymiarem fraktalnym6 wy-
noszącym ΔA, zaś drugiej (spółki B) ΔB, przy czym ΔA > ΔB. Z dotychczasowych 
rozważań wynikałoby, że należy nabyć akcje drugiej spółki. Chcąc skonfronto-
wać powyższy wniosek z zachowaniem cen akcji, dokonano symulacji i gene-
rowano szeregi skumulowanych logarytmicznych stóp zwrotu dla trzech warto-
ści wymiaru fraktalnego: 1,1; 1,5; 1,9. W tym celu wykorzystano opisany przez 
Mandelbrota przybliżony ułamkowy ruch Browna pierwszego typu7. W każdym 
przypadku przyjęto, że dzienna logarytmiczna stopa zwrotu jest zmienną losową 
o nadziei matematycznej równej 0% oraz odchyleniu standardowym wynoszą-

6 Wymiar fraktalny jest oczywiście cechą przypisaną wykresom skumulowanych logarytmicznych 
stóp zwrotu z instrumentów finansowych, jednak w dalszej części opracowania w uproszczeniu 
będzie mowa o wymiarze fraktalnym danego instrumentu.

7 B. Mandelbrot: Computer Experiments with Fractional Gaussian Noises. Part 3. Mathematical 
Appendix. „Water Resources Research” February 1969, Vol. 5, No. 1. Przyjęto, że M = 10 000, 
zaś ε = 0,01. W wyniku symulacji uzyskano szeregi o 500 obserwacjach.
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cym 2,57%. Następnie sporządzono przykładowy wykres skumulowanych loga-
rytmicznych stóp zwrotu w ciągu jednej sesji giełdowej w odstępie minutowym.

Rys. 2. Przykładowe skumulowane logarytmiczne stopy zwrotu z akcji dla Δ(Γ) = 1,1, Δ(Γ) = 1,5  
oraz Δ(Γ) = 1,9

Zachowanie skumulowanych logarytmicznych stóp zwrotu przedstawione na 
wykresie jest zgodne ze spostrzeżeniami sformułowanymi uprzednio, a odnoszą-
cymi się do krótkiego okresu – najbardziej zmiennym okazał się szereg o wymia-
rze fraktalnym wynoszącym 1,9, zaś najmniej o wymiarze równym 1,1. Potwier-
dzenie tego wniosku można także znaleźć, wykorzystując przybliżoną zależność 
zachodzącą między przeciętnym rozstępem skumulowanej logarytmicznej stopy 
zwrotu obliczanym dla podokresów o różnej długości. W bardziej ogólnej wersji 
można ją przedstawić jako:

,                                                 (4)

gdzie: h
_

Tk
 – przeciętny rozstęp skumulowanej stopy zwrotu w okresie o długo-

ści Tk, Tk > 0, Δ(Γ) – wymiar fraktalny badanego szeregu czasowego8. Załóżmy, 
że w pewnym okresie o długości T2 przeciętne rozstępy skumulowanej logaryt-
micznej stopy zwrotu dla akcji spółki A (h

_
A
T2

) oraz akcji spółki B (h
_

B
T2

) są rów-

8 M. Zwolankowska: Wykorzystanie…, op. cit., s. 475. Autorka wyprowadziła wzór 4 przyjmując, 
że T1 = 1.
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ne oraz wynoszą h
_

A
T2

 = h
_

B
T2 

= h
_

T2

9. Wtedy  oraz . 

Stąd . Ponieważ T2 jest stałe, zatem gdy T1 → 0, to , 

bo ΔA – ΔB > 0. Rząd nieskończenie małej h
_

A
T1

 jest niższy niż rząd h
_

B
T1

 – zanika ona 
zdecydowanie wolniej, a zatem dla skracającego się horyzontu inwestycyjnego 
(T1 → 0) ryzyko związane z inwestowaniem w akcje spółki A jest większe niż ry-
zyko związane z inwestowaniem w akcje spółki B.

Powyższe wnioski są zgodne z rozpowszechnioną opinią, że im większy wy-
miar fraktalny, tym większy poziom ryzyka związany z inwestowaniem w dany 
instrument finansowy. Należy wszakże zauważyć, że to stwierdzenie dotyczy wy-
łącznie sytuacji, gdy horyzont inwestycyjny staje się coraz krótszy (a w granicy 
dotyczy właściwie chwilowych stóp zwrotu). Inwestorzy są jednak grupą hete-
rogeniczną i tylko część z nich wykorzystuje strategie polegające na otwieraniu 
i zamykaniu pozycji w trakcie jednej sesji lub nawet po kilku minutach. Podmio-
ty takie jak fundusze inwestycyjne czy emerytalne oraz znaczna część inwestorów 
indywidualnych utrzymują otwarte pozycje także w długim okresie, nierzadko 
liczonym w miesiącach lub latach. Wskazane jest zatem zbadanie, czy uprzed-
nio sformułowane wnioski odnoszą się również do inwestycji długoterminowych. 
W tym celu w pierwszej kolejności dokonano symulacji i otrzymano szeregi sku-
mulowanych logarytmicznych stóp zwrotu o opisanych uprzednio własnościach, 
z tym że teraz horyzont inwestycyjny określono na dwa lata. Ukazuje je poniższy 
wykres (rys. 3).

9 Jeżeli tylko ΔA ≠ ΔB to okres taki istnieje. Mamy bowiem h
_

A
T2

 ≈ cA T2

2 – ΔA oraz h
_

B
T2

 ≈ cB T2

2 – ΔB, cA, 

cB ∈ R+. Wówczas h
_

A
T2

 = h
_

B
T2

 gdy cA T2

2 – ΔA = cB T2

2 – ΔB, skąd . Z kolei w sytuacji, 
gdy ΔA = ΔB, można wyróżnić trzy przypadki:

1. cA = cB – wówczas h
_

A
Tk

 = h
_

B
Tk

 dla dowolnego Tk, Tk > 0.

2. cA > cB – wówczas h
_

A
Tk

 > h
_

B
Tk

 dla dowolnego Tk, Tk > 0.

3. cA < cB – wówczas h
_

A
Tk

 < h
_

B
Tk

 dla dowolnego Tk, Tk > 0.
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Rys. 3. Przykładowe skumulowane logarytmiczne stopy zwrotu z akcji dla Δ(Γ) = 1,1, Δ(Γ) = 1,5 
oraz Δ(Γ) = 1,9

Analizując wykres skumulowanych logarytmicznych stóp zwrotu na prze-
strzeni dwóch lat należy stwierdzić, że zdecydowanie najbardziej ryzykowne jest 
inwestowanie w akcje o wymiarze fraktalnym wynoszącym 1,1, zaś najmniej – 
w akcje o wymiarze równym 1,9. Okazuje się zatem, że instrumenty finansowe naj-
bardziej ryzykowne w krótkim okresie są aktywami najmniej ryzykownymi, gdy 
horyzont inwestora wydłuża się. Z kolei ryzyko związane z instrumentami najbez-
pieczniejszymi krótkookresowo gwałtownie wzrasta, jeżeli wziąć pod uwagę okres 
długi. Takie zachowanie jest zgodne z dotychczas poznanymi własnościami szere-
gów czasowych skumulowanych logarytmicznych stóp zwrotu związanymi z wy-
miarem fraktalnym ich wykresów. Wiadomo, że gdy Δ(Γ) < 1,5, to stopy zwrotu 
w kolejnych okresach są skorelowane dodatnio, zaś w przypadku, gdy Δ(Γ) > 1,5 
– ujemnie (korelacja jest tym silniejsza, im bardziej wartość Δ(Γ) odbiega od 1,5). 
W krótkim okresie trajektorie szeregów antypersystentnych (Δ(Γ) > 1,5) odchy-
lają się zdecydowanie od nadziei matematycznej, podczas gdy zachowanie szere-
gów persystentnych (Δ(Γ) < 1,5) cechuje się dużo mniejszą zmiennością. Z tego 
też względu można stwierdzić, że dla badanego horyzontu inwestycyjnego są one 
mniej ryzykowne niż szeregi antypersystentne. Z kolei w długim okresie zjawi-
sko samowzmacniania trendu występujące w odniesieniu do szeregów persystent-
nych skutkuje istotnym odchylaniem się ich trajektorii od wartości przeciętnej. 
W przypadku szeregów antypersystentnych częstsze odwracanie trendu sprawia, 



457ryzyko inwestycji a wymiar fraktalny

że ich trajektorie nie odbiegają istotnie od średniej10. Z tego powodu należy uznać, 
że w przypadku coraz dłuższego horyzontu inwestycyjnego to szeregi antypersy-
stentne cechują się mniejszym poziomem ryzyka. Poprawność powyższego rozu-
mowania można potwierdzić, wykorzystując wzór 4. Zakładając tak jak uprzed-
nio, że w pewnym okresie T2 przeciętne rozstępy skumulowanej logarytmicznej 
stopy zwrotu dla akcji spółki A oraz akcji spółki B są równe oraz wynoszą h

_
A
T2

 = h
_

B
T2

 

= h
_

T2
 otrzymuje się, że  oraz , skąd . 

Gdy T2 jest stałe, a T3 → ∞, to . Widać zatem, że akcje spółki A przy 

wydłużającym się horyzoncie inwestycyjnym są zdecydowanie mniej ryzykowne 

niż akcje spółki B, bo średni rozstęp skumulowanej logarytmicznej stopy zwrotu 

wzrasta w przypadku spółki B na tyle szybko, że . Powyższe konkluzje 

są spójne z wnioskami Mandelbrota. Mianowicie wykazał on, że dla ułamkowego 

ruchu Browna odchylenie standardowe przeciętnego przyrostu procesu na odcin-

ku o długości s wynosi , gdzie BH(t)11 – ułam-

kowy ruch Browna o współczynniku samopodobieństwa H12, CH – stała (równa 
wariancji przyrostu procesu dla s = 1)13. Ponieważ dla ułamkowego ruchu Browna 

Δ(H) = 2 – H to można zapisać równoważnie, że . Stosunek 
odchyleń standardowych przeciętnych przyrostów procesów dla dwóch ułamko-
wych ruchów Browna o odmiennych współczynnikach samopodobieństwa (a za-
tem i odmiennych wymiarach fraktalnych, Δ(HA) > Δ(HB) czyli HA < HB) jest rów-

ny . Gdy teraz s → 0, to , zaś dla 

10 Nie należy mylić opisywanej prawidłowości ze zjawiskiem powracania do średniej występującym 
np. w modelu Vasička.

11 Dla H = 1/2 subskrypt H na ogół pomija się.
12 Ułamkowy ruch Browna jest właściwie procesem samoafinicznym, jednak przyjęło się wykładnik 

Hursta H nazywać współczynnikiem samopodobieństwa. 
13 B. Mandelbrot: Computer Experiments with Fractional Gaussian Noises. Part 1. Averages and 

Variances. „Water Resources Research” February 1969, Vol. 5, No. 1.
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s → ∞ zachodzi . Sytuacja ta została przedstawiona na 

poniższych wykresach.

Rys. 4. Odchylenie standardowe przeciętnego przyrostu ułamkowego ruchu Browna dla Δ(H) = 1,1; 
1,3; 1,5; 1,7; 1,9 (CH = 1)

Rys. 5. Stosunek odchylenia standardowego przeciętnego przyrostu ułamkowego ruchu Browna do 
odchylenia standardowego przeciętnego przyrostu standardowego ruchu Browna dla Δ(H) = 
1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,9 (CH = 1).
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Widać zatem, że uprzednio sformułowane wnioski dotyczące szerszej klasy 
procesów są spójne z konkluzjami właściwymi dla przypadku szczególnego, to 
jest ułamkowego ruchu Browna.

Rozważania przedstawione w niniejszym punkcie uprawniają do stwierdze-
nia, że dotychczasowy pogląd na relację występującą pomiędzy poziomem ry-
zyka związanym z danym instrumentem finansowym a wymiarem fraktalnym 
szeregu skumulowanych logarytmicznych stóp zwrotu z tego instrumentu odpo-
wiada prawdzie tylko wówczas, gdy rozpatruje się krótki horyzont inwestycyjny. 
W okresie długim prawdziwa jest relacja odwrotna, to jest instrumenty cechują-
ce się niższym wymiarem fraktalnym są bardziej ryzykowne niż te o wymiarze 
wyższym.

3. Wyniki badań

W niniejszym punkcie zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowa-
dzonych w celu skonfrontowania wniosków dotyczących kształtowania się stóp 
zwrotu sformułowanych uprzednio z zachowaniami obserwowanymi w rzeczywi-
stości. Analizom poddano wartości wybranych indeksów giełdowych oraz ceny 
akcji spółek notowanych na GPW SA w Warszawie. W badaniach wykorzysta-
no kwotowania z okresu 3.10.1994-17.10.2012 (to jest począwszy od momentu, 
kiedy sesje giełdowe odbywały się pięć dni w tygodniu) udostępniane przez ser-
wis stooq.pl (ceny akcji) bądź serwis GPW SA (wartości indeksów giełdowych). 
W przypadku akcji uwzględniono wszelkie pożytki z instrumentu (wynikające 
m.in. z wypłaty dywidend, odcięcia praw poboru itd.). Wszelkie obliczenia wy-
konano za pomocą programu MS EXCEL, stosując logarytmiczne skumulowane 
stopy zwrotu w odniesieniu do cen zamknięcia.

W pierwszej kolejności oszacowano wymiar fraktalny dla 15 indeksów gieł-
dowych (w tym 11 indeksów sektorowych). Wyniki zestawiono w tabeli 114.

14 Należy zauważyć, że w odniesieniu do badanych indeksów i spółek dostępna liczba obserwacji 
różni się znacząco. Oszacowania otrzymane w oparciu o większą liczbę obserwacji należy uznać za 
bardziej wiarygodne. Tym niemniej zdecydowano się na porównywanie oszacowań wymiaru frak-
talnego uzyskanych na podstawie prób o odmiennych liczebnościach ze względu na bardzo dobre 
dopasowanie wykorzystywanych linii regresji (współczynnik determinacji w każdym przypadku 
był większy niż 0,99). Ponadto dokonano regresji otrzymanych oszacowań względem liczebności 
próby. Zmienna reprezentująca liczbę obserwacji okazała się nieistotna statystycznie (dla poziomu 
istotności wynoszącego 1%), wyjaśniając jedynie 6,61% wariancji zmiennej niezależnej.
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Tabela 1

Oszacowany wymiar fraktalny dla wybranych indeksów giełdowych
Nazwa Liczba obserwacji Wymiar fraktalny

WIG 4519 1,4233
WIG20 4519 1,4671
MWIG40 3712 1,4036
SWIG80 4460 1,3717
WIG_BANKI 3711 1,4513
WIG_BUDOW 3711 1,3939
WIG_CHEMIA 1024 1,3772
WIG_DEWEL 1342 1,3104
WIG_ENERG 703 1,4682
WIG_INFO 3711 1,4881
WIG_MEDIA 1958 1,4657
WIG_PALIWA 1707 1,4552
WIG_SPOZYW 3711 1,4159
WIG_SUROWC 411 1,4556
WIG_TELKOM 3711 1,4793

W pierwszej grupie indeksów (WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80) najwyż-
szym wymiarem fraktalnym cechuje się indeks WIG20, zaś najniższym SWIG80. 
Jest to wynik zgodny z przewidywaniami, bowiem w długim okresie za najmniej 
ryzykowne uznaje się inwestowanie w akcje dużych i stabilnych spółek, zaś za naj-
bardziej ryzykowne nabywanie akcji spółek małych i rozwijających się. W grupie 
indeksów sektorowych za najbardziej ryzykowny długookresowo należy uznać 
indeks WIG-deweloperzy (wymiar oszacowano na 1,3104), zaś za najmniej ry-
zykowny indeks WIG-informatyka (1,4881). Ze względu na otrzymanie istotnie 
odmiennych oszacowań wymiaru fraktalnego dla wspomnianych indeksów sek-
torowych postanowiono zbadać także, jak kształtuje się wymiar fraktalny szere-
gów czasowych skumulowanych logarytmicznych stóp zwrotu z akcji poszcze-
gólnych spółek wchodzących w ich skład. Ponadto podobnej analizie poddano 
akcje spółek tworzących indeks WIG20. Otrzymane wyniki zestawiono w tabe-
lach 2, 3, 4, 5.
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Tabela 2

Oszacowany wymiar fraktalny dla spółek tworzących indeks WIG20
Nazwa Liczba obserwacji Wymiar fraktalny Udział w indeksie*
ACP 3609 1,4242 1,757%
BHW 3837 1,4976 1,943%
BRE 4517 1,4669 2,649%
BRS 4087 1,3886 0,336%
GTC 2126 1,3713 0,820%
JSW 324 1,4769 2,106%
KER 1229 1,4474 2,077%
KGH 3831 1,4745 13,992%
LTS 1850 1,4016 1,157%
LWB 837 1,4198 2,668%
PEO 3592 1,4572 10,316%
PGE 741 1,4937 8,216%
PGN 1775 1,5444 4,071%
PKN 3236 1,4721 8,269%
PKO 1995 1,4495 15,797%
PZU 615 1,5117 13,361%
SNS 1968 1,3112 1,709%
TPE 581 1,4333 3,154%
TPS 3492 1,5388 4,881%
TVN 1977 1,4207 0,721%

* stan na dzień 17.10.2012 r.
Tabela 3

Oszacowany wymiar fraktalny dla spółek tworzących indeks WIG-deweloperzy
Nazwa Liczba obserwacji Wymiar fraktalny Udział w indeksie*

08N 3846 1,4252 0,359%
BBD 3850 1,3608 3,274%
CPD 295 1,3601 0,888%
DOM 1502 1,3493 4,609%
ECH 4143 1,4523 23,458%
EDI 459 1,3935 0,158%
GNT 3155 1,3735 1,126%
GTC 2126 1,3713 40,778%
INP 308 1,3250 0,720%
JHM 295 1,2471 0,183%
JWC 1351 1,3038 1,568%
LCC 1333 1,3715 5,698%
OPG 2868 1,3351 0,458%
PLZ 1474 1,3728 5,448%
PND 3399 1,4121 4,514%
RNK 575 1,4331 2,619%
ROB 479 1,4516 1,227%
RON 1189 1,3068 0,956%
TUP 3029 1,3887 0,409%
VTG 141 1,3268 0,332%
WIK 3554 1,3902 0,425%
WXF 1411 1,2977 0,791%

* stan na dzień 17.10.2012 r.
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Tabela 4
Oszacowany wymiar fraktalny dla spółek tworzących indeks WIG-informatyka

Nazwa Liczba obserwacji Wymiar fraktalny Udział w indeksie*
ABS 1164 1,4234 3,088%
ACP 3609 1,4242 55,435%
ACS 1272 1,4776 5,395%
ASE 608 1,4594 2,790%
ASI 93 1,3759 0,557%

ATM 2014 1,3277 4,022%
CDR 4478 1,4628 6,138%
CIA 1223 1,3356 3,048%
CMP 1943 1,4089 4,490%
CMR 3412 1,4546 6,821%
CTC 3493 1,3856 0,992%
IMX 1371 1,3498 0,392%
MCL 3417 1,4330 0,402%
NTT 1386 1,3607 0,258%
PCG 1753 1,4819 0,459%
QSM 1518 1,4830 1,870%
SGN 4254 1,4485 3,017%
TLX 2784 1,5724 0,105%
WAS 2774 1,4556 0,723%

* stan na dzień 17.10.2012 r.
Tabela 5

Oszacowany wymiar fraktalny dla wybranych indeksów giełdowych

Miara

Wymiar fraktalny

Indeks

WIG20 WIG_DEWEL WIG_INFO

Dla indeksu

Δ(Γ) 1,4671 1,3104 1,4881

Dla komponentów indeksu

Średnia 1,4501 1,3658 1,4274

Mediana 1,4534 1,3714 1,4330

σ 0,0553 0,0512 0,0596

Q 0,0303 0,0319 0,0402

Dla komponentów indeksu z uwzględnieniem wag

Średnia 1,4720 1,3906 1,4266

Mediana 1,4712 1,3701 1,4239

σ 0,0399 0,0409 0,0339

Q 0,0217 0,0342 0,0107
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Wymiary fraktalne oszacowane na podstawie wartości indeksu oraz przecięt-
ne wymiary fraktalne dla spółek tworzących indeks (z zastosowaniem przypisa-
nych im wag bądź przy założeniu identycznego wpływu na poziom indeksu) skła-
niają do sformułowania odmiennych wniosków dla każdego z badanych indeksów. 
W przypadku indeksu WIG20 wartości oszacowanych wymiarów fraktalnych są 
zbliżone. Świadczy to o tym, że inwestowanie w akcje losowo wybranej spółki 
wchodzącej w skład indeksu jest tak samo ryzykowne, jak inwestowanie w port-
fel, który reprezentuje indeks. W odniesieniu do indeksów WIG-informatyka oraz 
WIG-deweloperzy konkluzje są zdecydowanie odmienne. Inwestowanie w akcje 
przeciętnej spółki informatycznej jest w długim okresie bardziej ryzykowne niż 
inwestowanie w portfel, który reprezentuje indeks WIG-informatyka. Skłania to 
do stwierdzenia, że w przypadku długiego horyzontu inwestycyjnego nabywanie 
akcji kilku spółek informatycznych jest bezpieczniejsze niż akcji pojedynczych 
spółek. Strategia ta zapewnia zatem dywersyfikację ryzyka (mimo że spółki te po-
chodzą z tego samego sektora). Odwrotna sytuacja zachodzi w przypadku indeksu 
WIG-deweloperzy. Inwestowanie w portfel akcji spółek deweloperskich jest bar-
dziej ryzykowne (w długim okresie) niż w akcje losowo wybranej spółki z tego 
sektora. A zatem nabywanie akcji kilku spółek deweloperskich nie tylko nie po-
woduje dywersyfikacji ryzyka, lecz prowadzi nawet do wzrostu jego poziomu. 
Wydaje się, że istotną rolę dla istnienia opisanych relacji odgrywa fakt, że kondy-
cja spółek deweloperskich jest silnie uzależniona od koniunktury gospodarczej, 
której stan w podobny sposób wpływa na sytuację każdej z nich. Z kolei ceny ak-
cji spółek informatycznych nie są w długim okresie tak silnie powiązane, na co 
może oddziaływać ogromne znaczenie innowacji w tym sektorze.

Prócz analizy relacji zachodzących pomiędzy oszacowaniami wymiaru frak-
talnego dla poszczególnych indeksów i spółek, celem przeprowadzonych badań 
było potwierdzenie konkluzji sformułowanych w poprzednim punkcie, które opi-
sywały związki pomiędzy wymiarem fraktalnym, poziomem ryzyka a długością 
horyzontu inwestycyjnego. Akcje większości badanych spółek mają zbliżone wy-
miary fraktalne, zatem odróżnienie odmiennych typów zachowań ich cen byłoby 
raczej trudne. Z tego też powodu postanowiono zaprezentować, jak kształtowały 
się skumulowane logarytmiczne stopy zwrotu z akcji spółek o najwyższym i naj-
niższym oszacowanym wymiarze fraktalnym w grupie akcji o najwyższej płyn-
ności, to jest wchodzących w skład indeksu WIG20. Największe oszacowanie 
wymiaru fraktalnego uzyskano dla akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa SA (1,5444), zaś najmniejsze dla walorów spółki Synthos SA (1,3112). 
Zachowanie skumulowanych logarytmicznych stóp zwrotu z akcji tych podmio-
tów obrazują wykresy na rys. 6 i 7.
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Rys. 6. Skumulowane logarytmiczne stopy zwrotu z akcji PGNiG SA oraz Synthos SA w okresie 
11.10.2012-12.10.2012

Rys. 7. Skumulowane logarytmiczne stopy zwrotu z akcji PGNiG SA oraz Synthos SA w okresie 
26.09.2005-17.10.2012

Dane empiryczne dostarczają potwierdzenia dla konkluzji zawartych w po-
przednim punkcie. Analiza przebiegu poszczególnych sesji giełdowych skłania 
do przyjęcia stwierdzenia, że w krótkim okresie większą zmiennością cechują się 
akcje spółek o wyższym wymiarze fraktalnym. Z kolei badanie, jak kształtują się 
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ceny na przestrzeni kilku lat prowadzi do wniosku, że większym ryzykiem w dłu-
gim okresie obarczone są akcje spółek o niższym wymiarze fraktalnym.

podsumowanie

Rozważania oraz wyniki badań przedstawione w niniejszym opracowaniu 
skłaniają do weryfikacji dotychczasowego poglądu na relację pomiędzy wymia-
rem fraktalnym a poziomem ryzyka związanym z inwestowaniem w instrumen-
ty finansowe. Do stwierdzenia głoszącego, iż instrumentom o wyższym wymia-
rze fraktalnym przypisany jest większy poziom ryzyka należy dołączyć warunek, 
że jest ono prawdziwe jedynie w sytuacji, gdy długość horyzontu inwestycyjne-
go maleje do zera. W artykule wyprowadzono także zależność pomiędzy wymia-
rem fraktalnym a poziomem ryzyka dla okresu długiego. W tym przypadku za 
bardziej ryzykowne należy uznać instrumenty cechujące się niższym wymiarem 
fraktalnym. Stwierdzenia powyższe znalazły potwierdzenie w wynikach badań 
przeprowadzonych przez autora, dotyczących wybranych indeksów giełdowych 
oraz spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.
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FractaL diMenSion aS a MeaSUre oF inVeStMent riSk

Summary

This article deals with problem of investment risk assessment by exploiting fractal 
dimension. In the first part of the article author presents the idea of treating fractal dimen-
sion of logarithmic cumulated returns as a risk measure. The relationship between fractal 
dimension and the riskiness of investment in case of its horizon tending to infinity is in-
troduced. In the last part of the article results of empirical analysis confirming conclusions 
described are presented.


