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Skorowidz wybranych oznaczeń 

 – proces stochastyczny, standardowy ruch Browna 

 – cena (premia opcyjna) europejskiej opcji kupna akcji spółek w modelu Blacka-

Scholesa 

_  – cena (premia opcyjna) europejskiej opcji kupna na indeks giełdowy 

w modelu Mertona 

_  – cena (premia opcyjna) europejskiej opcji kupna na indeks giełdowy (model 

neuronowy) 

_  – cena (premia opcyjna) europejskiej opcji kupna na indeks giełdowy 

(wartość rzeczywista) 

 – minimalna cena opcji kupna, możliwa do osiągnięcia w okresie ważności opcji 

w modelu dyskretnym 

 – maksymalna cena opcji kupna, możliwa do osiągnięcia w okresie ważności opcji 

w modelu dyskretnym 

 – stopa dywidendy 

 – dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego 0,1  

	 – cena (premia opcyjna) europejskiej opcji sprzedaży akcji spółek w modelu 

Blacka-Scholesa 

_   –  cena (premia opcyjna) europejskiej opcji sprzedaży na indeks giełdowy 

w modelu Mertona 

_  – cena (premia opcyjna) europejskiej opcji sprzedaży na indeks giełdowy 

(model neuronowy) 

_  – cena (premia opcyjna) europejskiej opcji sprzedaży na indeks giełdowy 

(wartość rzeczywista) 

 – wolna od ryzyka stopa procentowa 

 – cena instrumentu bazowego, na który wystawiona jest opcja (np. akcja, indeks 

giełdowy) 
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 – maksymalna cena akcji, możliwa do osiągnięcia w okresie ważności opcji 

w modelu dyskretnym 

 – minimalna cena akcji, możliwa do osiągnięcia w okresie ważności opcji w modelu 

dyskretnym 

 – czas 

 – czas pozostający do wygaśnięcia opcji 

 – cena wykonania opcji 

 – zmienna losowa reprezentująca zakłócenie losowe 

 – zmienność cen instrumentu bazowego (akcji, indeksu) 

 – dryf procesu ceny akcji (stopa wzrostu). 
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1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

Niniejsza praca związana jest z modelami decyzyjnymi opartymi na sieciach 

neuronowych, a przeznaczonymi do inwestowania w instrumenty pochodne na indeks 

WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontraktów 

opcyjnych. 

Wszędzie gdzie pojawia się zagadnienie predykcji, klasyfikacji lub kontroli, 

sztuczne sieci neuronowe brane są pod uwagę jako alternatywa dla innych metod 

analitycznych. Są one nowoczesnymi systemami obliczeniowymi przetwarzającymi 

informacje, wzorującymi się na zjawiskach zachodzących w mózgu człowieka, 

zdolnymi do modelowania niezmiernie złożonych problemów. Sieci neuronowe bywają 

na ogół lepsze od innych metod analitycznych w przypadku danych chaotycznych, co 

ma miejsce w sytuacji znaczących wahań kursów na giełdzie. Takie zachowanie nie 

daje szans większości innych metod, natomiast sieci neuronowe na ogół radzą sobie 

dobrze z tego rodzaju sygnałami wejściowymi. 

Istnieje wiele zagadnień z dziedziny finansów, w których na szeroką skalę 

stosuje się sieci neuronowe: oszustwa związane z kartami kredytowymi, analiza 

wniosków o udzielenie pożyczki hipotecznej, klasyfikacja obligacji przedsiębiorstw, 

prognozowanie zachowania rynku akcji, prognozowanie upadłości banków, wycena 

nieruchomości, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw, wybór strategii sprzedaży, 

prognozowanie sprzedaży, podejmowanie decyzji na poziomie menedżerskim, analiza 

kondycji biur turystycznych, prognozowanie wskaźników ekonomicznych, 

przewidywanie przepływów gotówkowych, lokalizowanie podmiotów uchylających się 

od płacenia podatków czy wybór funduszu powierniczego i wiele innych. Liczne 

badania z tego obszaru przeprowadzono również w Katedrze Automatyki kierowanej 

przez prof. R. Tadeusiewicza [40, 41, 94, 137, 148, 149]. 



Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

 

9 

Z przeprowadzonych badań literaturowych (przedstawionych szerzej w rozdziale 

czwartym niniejszej pracy) wynika natomiast, że brak jest prac poruszających problem 

wyceny opcji na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

z wykorzystaniem sieci neuronowych. 

1.2. Geneza i cel pracy 

Wycena opcji jest niezwykle trudnym, ważnym i ryzykownym problemem. 

Składa się na to szereg czynników m. in. aktualna wartość instrumentu bazowego na 

który wystawiona jest opcja, zmienność instrumentu bazowego czy czas pozostający do 

wygaśnięcia opcji (wszystkie czynniki zostały szczegółowo zaprezentowane 

w rozdziale drugim niniejszej rozprawy). Pierwsze dwa czynniki w dużym stopniu 

uzależnione są od sytuacji jaka w danej chwili panuje na giełdzie, a co za tym idzie 

również od czynników zewnętrznych, takich jak ogólnoświatowa sytuacja na rynkach 

finansowych oraz sytuacja gospodarcza poszczególnych państw na świecie (Stanów 

Zjednoczonych czy krajów Unii Europejskiej). 

Należy również podkreślić, że rynek opcji na indeksy giełdowe jest stosunkowo 

młodym i silnie rozwijającym się rynkiem sięgającym swych początków lat 70-tych 

ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie rynek ten istnieje od 2003 roku. 

Mimo iż w ramach matematyki finansowej stworzono szereg modeli 

wspomagających decyzje inwestorów w zakresie kupna opcji, to jednak w przypadku 

niestabilnego rynku, z jakim mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku lat, modele te 

dają wątpliwe wyniki. Z drugiej strony jak wiadomo sieci neuronowe są 

wykorzystywane do podejmowania decyzji właśnie w sytuacjach trudnych do 

zamodelowania za pomocą zależności matematycznych. 

Powstające zatem pytanie, czy sieci neuronowe można wykorzystać do wyceny 

opcji na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, stało się 

bezpośrednią genezą badań przeprowadzonych w ramach prezentowanej pracy. 

Jakkolwiek pewne wykorzystanie sieci neuronowych do wyceny opcji na 

indeksy było proponowane dla giełd zagranicznych [3, 69, 77, 100], to jednak prace te 

(omówione szczegółowo w rozdziale czwartym) wykorzystywały całkowicie odmienne 

podejście do rozpatrywanego problemu. 
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Podstawowe różnice to: 

1. Indeks WIG20, w odróżnieniu od większości indeksów giełd zagranicznych, jest 

indeksem cenowym i w związku z tym zachodzi konieczność rozważenia innych 

parametrów wejściowych przy budowaniu modelu neuronowego niż to ma 

miejsce w sytuacji, gdy rozważany jest indeks wynikowy (np. DAX) jako 

instrument finansowy, na który zawierane są kontrakty opcyjne. 

2. Mimo zauważalnego wzrostu zainteresowania wśród inwestorów opcjami na 

indeks WIG20, rynek kontraktów opcyjnych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie jest wciąż rynkiem mało płynnym, co 

potencjalnemu inwestorowi może utrudniać prawidłową ich wycenę. 

3. Ostatnie, gwałtowne załamanie indeksów na giełdach finansowych (2008 rok) 

związane z kryzysem ogólnoświatowym, którego efekty obserwowaliśmy 

również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spowodowało, że 

wycena kontraktów opcyjnych za pomocą znanych modeli matematycznych 

może być trudniejszą ze względu na dużą zmienność implikowaną indeksu 

giełdowego, która istotnie wpływa na wycenę opcji. 

W chwili obecnej przez inwestorów do wyceny opcji na indeks WIG20 

stosowany jest, zmodyfikowany przez Mertona, model Blacka-Scholesa [22, 83, 186]. 

Niestety istotnym ograniczeniem tego modelu jest to, iż rzeczywiste rynki nie zawsze 

spełniają przyjęte w nim założenia. W związku z tym wyceny rynkowe mogą różnić się 

od tych wynikających z modelu. W szczególności, rozkład prawdopodobieństwa ceny 

akcji w przyszłości nie ma postaci rozkładu logarytmiczno-normalnego. Dlatego też 

powstało wiele prac, w których autorzy rozwijali modele zmniejszając ilość ograniczeń 

wynikających z modelu Blacka-Scholesa [107, 108, 126, 152]. Jednak i te modele nie są 

w stanie przewidzieć gwałtownych ruchów cen na rynkach kapitałowych wywołanych 

różnymi czynnikami. W takiej sytuacji teoretyczne wyceny modeli należy traktować 

bardzo ostrożnie. Kluczem do sukcesu może być zastosowanie zupełnie nowego 

podejścia do problemu wyceny opcji, a mianowicie sieci neuronowych. Pożądane zatem 

jest stworzenie takich modeli wyceny opcji na indeks WIG20, które brałyby pod uwagę 

również inne czynniki niż rozważane w dotychczas znanych modelach 

matematycznych, a mające istotny wpływ na popyt i podaż. Istniejące matematyczne 

modele wyceny opcji zostaną szczegółowo przedstawione w rozdziale trzecim. 
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Praca, ze względu na analizowany problem, ma charakter interdyscyplinarny. 

Poruszane są w niej przede wszystkim zagadnienia z obszaru sztucznej inteligencji, ale 

istotna jest również wiedza z zakresu matematyki finansowej oraz rynków finansowych. 

 

Celem pracy jest stworzenie narzędzia informatycznego opartego na sieciach 

neuronowych wspomagającego decyzje inwestorów. Dla realizacji tego celu konieczne 

jest zdefiniowanie następujących celów pośrednich: 

1. Zaproponowanie struktury neuronowego modelu decyzyjnego do wyceny 

kontraktów opcyjnych na indeks WIG20. 

2. Wybór środowiska do realizacji modeli neuronowych spośród rozwiązań 

dostępnych na rynku. 

3. Analiza dostępnych danych rzeczywistych oraz pozyskanie informacji 

o notowaniach z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

4. Przebadanie możliwości wykorzystania modeli neuronowych do wyceny opcji 

w  okresie stabilnego wzrostu na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. 

5. Przebadanie możliwości wykorzystania modeli neuronowych do wyceny opcji 

w okresie gwałtowanych wahań kursów na GPW w Warszawie. 

6. Porównanie efektywności modeli decyzyjnych opartych na sieciach 

neuronowych z innymi modelami matematyki finansowej. 

7. Zaproponowanie nowego narzędzia opartego na sieciach neuronowych 

wspomagającego decyzje inwestorów na rynku instrumentów pochodnych. 

 

W związku z powyższym tak sformułowane cele pośrednie doprowadziły do 

sprecyzowania następującej tezy pracy: 

 

Istnieje możliwość opracowania neuronowych modeli decyzyjnych służących do 

inwestowania w opcje na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie, przy czym zaproponowane modele mogą dawać lepsze wyniki niż 

inne znane metody predykcji w sytuacji gwałtownych wahań kursów na giełdzie. 
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1.3. Zawartość pracy 

Praca składa się z dziewięciu rozdziałów, Dodatków A i B, skorowidzu 

oznaczeń oraz bibliografii. 

Rozdział drugi poświęcony jest wybranym zagadnieniom teorii instrumentów 

pochodnych. Omówiono w nim podstawowe pojęcia dotyczące rynku finansowego oraz 

przedstawiono jego klasyfikację ze względu na rodzaje instrumentów finansowych na 

nim występujących. Następnie przeanalizowano jeden z segmentów rynku finansowego, 

jakim jest rynek instrumentów pochodnych. Przedstawiono rys historyczny rozwoju 

tego rynku zarówno w Polsce jak i na świecie oraz aktualnie obowiązującą klasyfikację 

instrumentów pochodnych. Bardzo istotny fragment rozdziału stanowi szczegółowa 

charakterystyka kontraktów opcyjnych, czynników kształtujących ich cenę oraz 

możliwości ich wykorzystania we współczesnym świecie. Pogłębiona analiza została 

uzupełniona krótkimi przykładami opracowanymi przez autorkę pracy, mającymi na 

celu lepsze zrozumienie mechanizmów obrotu opcjami na giełdzie. W końcowej części 

rozdziału przeanalizowano lata 2003-2010 na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie pod kątem obrotu kontraktami opcyjnymi. 

W rozdziale trzecim omówiono procesy stochastyczne, które umożliwiły 

stworzenie modeli wyceny kontraktów opcyjnych oraz innych instrumentów 

pochodnych. Następnie opisano znane modele matematyki finansowej, takie jak model 

ciągły Blacka-Scholesa oraz jego późniejsze modyfikacje. Szczególną uwagę zwrócono 

na model Mertona dotyczący wyceny europejskich opcji na indeksy giełdowe ze 

względu na fakt, że model ten został wykorzystany w badaniach eksperymentalnych 

prezentowanych w rozprawie. Przedstawiono również model dyskretny Coxa-Rossa-

Rubinsteina oraz modele alternatywne. Dodatkowo przeanalizowano ograniczenia 

w stosowaniu modeli znanych z literatury w szczególnych sytuacjach rynkowych, jakim 

są gwałtowne załamania kursów na giełdzie czy też w sytuacji silnego oddziaływania 

trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych. 

Rozdział czwarty zawiera podstawowe zagadnienia związane z budową 

oraz  zasadami funkcjonowania sztucznych sieci neuronowych. W rozdziale 

scharakteryzowano również dwie metody uczenia sieci neuronowych – z nauczycielem 

i bez nauczyciela. Następnie dokonano przeglądu pozycji literatury dotyczących 

wykorzystania modeli opartych na sieciach neuronowych do wyceny i prognozowania 
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wartości kontraktów opcyjnych na indeksy giełdowe. Wspomniano również 

o możliwościach zastosowania sieci neuronowych w innych obszarach ekonomii. 

W rozdziale piątym zaproponowano ogólną strukturę sieci neuronowej 

wykorzystaną następnie do wyceny opcji na indeks WIG20 Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Szczegółowo zaprezentowano zaproponowany przez 

autorkę wektor zmiennych wejściowych oraz algorytmy wyznaczania poszczególnych 

zmiennych wejściowych. Przedstawiono również miary błędów, które zostaną 

wykorzystane do weryfikacji poprawności zaproponowanych modeli wyceny 

kontraktów opcyjnych na indeks WIG20 GPW w Warszawie. 

Rozdział szósty rozpoczyna szczegółowa analiza danych uzyskanych na 

potrzeby pracy. Następnie zaprezentowano podejście eksperymentalne poszukiwania 

optymalnych struktur sieci neuronowych, które posłużą do wyceny opcji kupna 

i sprzedaży na indeks WIG20 GPW w Warszawie. Badania przeprowadzono dla 

jednokierunkowych sieci wielowarstwowych MLP oraz dla sieci o radialnych funkcjach 

bazowych RBF. Oceny poprawności modeli dokonano porównując otrzymane wyniki 

z rzeczywistymi notowaniami w okresie stabilnego wzrostu na giełdzie w Warszawie, 

tj. dla lat 2005-2007. Rozdział kończy podsumowanie badań oraz analiza otrzymanych 

wyników. 

W rozdziale siódmym omówiono zaproponowane przez autorkę modele 

neuronowe do wyceny opcji w okresie gwałtownych zmian na giełdzie w Warszawie. 

Przeprowadzono analizę porównawczą z rezultatami uzyskanymi z modelu Mertona. 

W szczególności przeanalizowano sytuacje, w których dochodzi do załamania kursów 

giełdowych, co jednoznacznie wpływa na zmienność implikowaną indeksu WIG20. Na 

koniec przedstawiono analizę uzyskanych rezultatów. 

W rozdziale ósmym zaprezentowano opis narzędzia informatycznego 

zaproponowanego przez autorkę, które może służyć inwestorom zainteresowanym 

wyceną opcji na WIG20. Narzędzie to oparte jest na modelach neuronowych 

przedstawionych w rozdziale szóstym i siódmym pracy. 

Rozdział dziewiąty stanowi podsumowanie zawierające omówienie wyników 

badań oraz wnioski końcowe. 

W Dodatku A opisano istotne elementy standardu opcji kupna i sprzedaży na 

Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20, natomiast w Dodatku B 

zamieszczono słownik najważniejszych pojęć występujących w pracy.  
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2. Wybrane zagadnienia teorii instrumentów 

pochodnych 

Rozdział ten stanowi wprowadzenie do teorii instrumentów pochodnych. Jako że 

jest to bardzo szeroki obszar ekonomii, w pracy poruszone zostaną tylko wybrane 

zagadnienia, niezbędne do zrozumienia rozważań przedstawionych w dalszych 

rozdziałach niniejszej rozprawy. W rozdziale zdefiniowane zostaną podstawowe pojęcia 

dotyczące rynku finansowego i instrumentów na nim występujących, w szczególności 

szerzej zostanie scharakteryzowany jeden z segmentów rynku finansowego, tj. rynek 

instrumentów pochodnych. Następnie omówiony zostanie rozwój rynków instrumentów 

pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii kontraktów opcyjnych na 

indeksy giełdowe w Polsce i na świecie. W dalszej części rozdziału przedstawiona 

zostanie charakterystyka opcji oraz czynników kształtujących jej cenę. 

Rozdział kończy krótki przegląd współczesnych zastosowań instrumentów 

pochodnych oraz analiza rynku kontraktów opcyjnych na indeks WIG20 Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie wykonana przez autorkę. 

2.1. Rynek finansowy – podstawowe pojęcia 

Rynek finansowy (ang. financial market) to jeden z podstawowych rynków 

funkcjonujących w każdej gospodarce. Jest to miejsce, gdzie spotykają się podmioty 

poszukujące pieniędzy oraz podmioty dysponujące nadwyżkami finansowymi. 

Sprawnie funkcjonujący rynek finansowy pozwala na najtańsze pozyskanie pieniędzy 

i najlepsze ich ulokowanie. Na rynku finansowym zawierane są transakcje finansowe, 

polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych. 
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Instrument finansowy (ang. financial instrument) można w uproszczeniu 

określić jako kontrakt pomiędzy dwoma stronami regulujący zależność finansową, 

w jakiej obie strony pozostają [80]. Szczegółowe zasady, tryb i warunki podejmowania 

i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prawa 

i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru 

w tym zakresie reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi [171]. 

Dokładna systematyzacja rynku finansowego jest stosunkowo trudna, a jego 

segmentacji można dokonać według co najmniej kilku ważnych kryteriów. Obszerny 

przegląd literatury wraz z opisem kryteriów klasyfikacji rynku finansowego można 

znaleźć w [166]. Zważywszy na to, iż celem badań autorki rozprawy jest analiza 

szczególnego rodzaju instrumentów pochodnych – opcji, przedstawiony zostanie 

najpopularniejszy podział rynku finansowego ze względu na rodzaje instrumentów 

finansowych na nim występujących (rys. 2.1). 

 
Rys. 2.1. Klasyfikacja rynku finansowego. Opracowanie własne na podstawie [166]. 

2.1.1. Rynek kapitałowy 

Rynek kapitałowy (ang. capital market) tworzą transakcje instrumentami 

finansowymi o charakterze wierzycielskim bądź własnościowym. Termin realizacji 

instrumentów finansowych rynku kapitałowego wynosi co najmniej 1 rok. 

Podstawowymi celami funkcjonowania rynku kapitałowego są: efektywna alokacja 
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kapitału między podmioty emitujące instrumenty tego rynku, właściwa wycena 

instrumentów tego rynku oraz uzyskanie dochodu przez inwestorów [80]. Do 

instrumentów rynku kapitałowego zalicza się: akcje, obligacje, certyfikaty 

inwestycyjne, listy zastawne, kwity depozytowe, prawa poboru, warranty 

subskrypcyjne. Definicje poszczególnych instrumentów przedstawiono w Dodatku B 

niniejszej pracy. 

2.1.2. Rynek pieniężny 

Rynek pieniężny (ang. money market), jako element rynku finansowego, jest 

konsekwencją rozwoju pieniądza, w szczególności występowania dwóch grup 

podmiotów, tj. posiadającej nadwyżki pieniądza, pragnącej go zainwestować oraz 

wykazującej zapotrzebowanie na środki pieniężne, niezbędne do realizowania 

określonych celów. Jest to rynek najbardziej płynnych aktywów finansowych 

(o terminie zapadalności do 1 roku), służący jednostkom gospodarczym do pokrycia 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy [38]. Wśród instrumentów rynku finansowego 

wyróżnia się: bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, weksle, czeki, 

depozyty międzybankowe. Definicje poszczególnych instrumentów przedstawiono 

w Dodatku B niniejszej pracy. 

2.1.3. Rynek walutowy 

Rynek walutowy (ang. foreign exchange market) tworzą transakcje walutowe 

polegające na sprzedaży wyrażonego w jednej walucie instrumentu finansowego za 

instrument finansowy wyrażony w innej walucie. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, 

walutami są oficjalne znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym na 

terytorium określonego kraju lub na terytorium kilku państw połączonych unią 

walutową [135]. 

2.1.4. Rynek instrumentów pochodnych 

W zaprezentowanym podziale rynku finansowego, rynek instrumentów 

pochodnych (ang. derivatives market) został wydzielony jako odrębny segment, ale ze 

względu na budowę oraz charakter instrumentów pochodnych może być on traktowany 



Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

 

17 

jako element rynku kapitałowego, pieniężnego lub walutowego. Rynek ten tworzą 

transakcje tzw. instrumentami pochodnymi, a do jego podstawowych celów zalicza się 

zabezpieczenie inwestorów przed ryzykiem oraz spekulacja w nadziei uzyskania 

ponadprzeciętnych dochodów. 

Instrumenty pochodne (ang. derivatives), zwane również derywatami, można 

określić jako kontrakty, których wartość zależy od innego instrumentu zwanego 

instrumentem bazowym lub podstawowym, na który pochodny instrument został 

wystawiony. W szczególności art. 3 pkt. 28a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi [171] definiuje instrument pochodny jako opcje, kontrakty terminowe, 

swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio 

lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp 

procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych. 

W myśl tak rozumianej definicji – opcje, dla których instrumentem bazowym 

jest indeks giełdowy, są instrumentami pochodnymi. To, co odróżnia je od pozostałych 

instrumentów pochodnych, to niesymetryczność w prawach i obowiązkach obu stron 

przystępujących do zawarcia kontraktu opcyjnego. Cecha ta zostanie szczegółowo 

opisana w dalszej części rozdziału (por. rozdział 2.4). Już teraz jednak warto 

wspomnieć, że za prawo do potencjalnie nieograniczonego zysku nabywca opcji będzie 

musiał zapłacić tzw. premię opcyjną, która w przypadku niepowodzenia inwestycji 

będzie jego stratą. 

2.2. Rys historyczny rozwoju rynku instrumentów 

pochodnych 

Początkiem istniejących w dzisiejszym świecie giełd instrumentów finansowych 

były średniowieczne jarmarki i targowiska, na których dokonywano transakcji 

towarami, złotem i wekslami bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi. Dokonujący 

zakupu miał możliwość oglądnięcia i samodzielnego dokonania oceny walorów 

oferowanych na sprzedaż. Dynamiczny rozwój handlu giełdowego oraz następująca 

powszechna standaryzacja towarów spowodowały, że obecność sprzedających oraz 

kupujących walory przestała być warunkiem koniecznym przeprowadzania transakcji 

handlowych. Negatywnym aspektem tego zjawiska było pojawienie się dużej ilości 
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oszustów i spekulantów, dlatego też w konsekwencji wdrożono szczegółową 

reglamentację wykonywania zawodu maklera, czyli wyspecjalizowanego agenta – 

pośrednika. Pierwsza regulacja prawna dotycząca zawodu maklera pochodzi z 1667 

roku, kiedy to Kupieckie Dyrektorium w Zurychu określiło jednoznacznie zasady 

działania maklerów wprowadzając m.in. obowiązek rejestracji, zakaz ujawniania 

transakcji klienta, konieczność pełnej informacji o ofertach oraz zakaz działalności na 

własny rachunek [156]. W Polsce z kolei pierwsze regulacje dotyczące pracy maklera 

pojawiły się w 1817 roku [71]. Postanowienia Księcia Namiestnika Królestwa 

z 12.04.1817 roku szczegółowo regulowały sposób mianowania i odwoływania oraz 

czynności i obowiązki maklera. W kolejnych latach przepisy dotyczące liczby 

maklerów, ich praw i obowiązków, wieku etc. zmieniały się wielokrotnie aż do 

01.09.1939 roku, kiedy w wyniku agresji Niemiec na Polskę zawieszono notowania na 

giełdzie, po 122 latach jej działalności. Maklerzy pojawili się ponownie w Warszawie 

dopiero po 52 latach, tj. 16.04.1991 roku, kiedy otwarto istniejącą obecnie Giełdę 

Papierów Wartościowych. 

Pierwsze zorganizowane i regulowane giełdy towarowe powstały w Europie 

w miastach portowych na przełomie XVI i XVII wieku. Jedną z nich była założona 

w 1608 roku giełda w Amsterdamie, na której już w latach 30-tych XVII wieku 

pojawiły się pierwsze kontrakty terminowe. Były to wówczas umowy między 

sprzedającym i kupującym określające ilość towaru, który powinien być dostarczony do 

odbiorcy w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia kontraktu [156]. 

Literatura [165] podaje również, że pierwsze transakcje terminowe zostały 

przeprowadzone w XVII wieku w Japonii, gdzie bogaci panowie feudalni potrzebując 

środków finansowych na swoje wystawne życie, często sprzedawali nie tylko ryż 

posiadany już w magazynach, ale również przyszłe zbiory. Sama idea kontraktów 

terminowych była znana jednak dużo wcześniej. Arystoteles 2400 lat temu w jednym ze 

swoich dzieł opisał historię Talesa, który posłużył się instrumentem analogicznym do 

opcji czy kontraktu futures na prawo do korzystania z prasy do wyciskania oliwek 

[37, 60]. 

W miarę upływu lat kontrakty terminowe zaczęły odgrywać coraz większą rolę 

w obrotach, co spowodowało, że większe giełdy towarowe stopniowo przekształcały się 

w giełdy terminowe. W 1848 roku została założona Chicago Board of Trade (CBOT), 

na której odbywał się handel kontraktami terminowymi na zboże. Otwarcie tej giełdy 
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było odpowiedzią na pogłębiający się chaos na amerykańskim rynku rolnym, 

spowodowanym problemami ze zrównoważeniem podaży i popytu, transportem oraz 

przechowywaniem towarów kontraktu [156]. 

Pierwsze kontrakty opcyjne pojawiły się w Europie i USA w XVIII wieku 

(szczegółowa definicja opcji została przedstawiona w rozdziale 2.4). Na początku XX 

wieku grupa firm w Stanach Zjednoczonych zawiązała Stowarzyszenie Brokerów 

i Maklerów Opcji Kupna i Opcji Sprzedaży (ang. Put and Call Brokers and Dealers 

Association), którego celem było kojarzenie kupujących i sprzedających kontrakty 

opcyjne [73]. 

Prawdziwy rozwój rynków terminowych nastąpił jednak dopiero w latach 

70-tych XX wieku, kiedy to na giełdzie w Chicago dopuszczono do obrotu kontrakty 

terminowe na instrumenty finansowe. Było to spowodowane rosnącą niestabilnością 

stóp procentowych i kursów walutowych wywołaną załamaniem się systemu z Bretton 

Woods oraz kryzysem naftowym. Wprowadzone kolejno kontrakty na waluty 

zagraniczne (szwajcarskiego franka oraz japońskiego jena), obligacje i bony skarbowe 

rządu Stanów Zjednoczonych, a w latach 80-tych XX wieku kontrakty na indeksy akcji, 

spowodowały lawinowy wzrost zainteresowania tym sektorem rynku finansowego. 

W 1973 roku Chicago Board of Trade CBOT, w celu zorganizowania obrotu 

kontraktami opcyjnymi wystawianymi na akcje, utworzyła nową giełdę Chicago Board 

Options Exchange CBOE. Również w tym samym roku rozpoczęła się historia opcji na 

indeksy giełdowe, a mianowicie giełda CBOE rozpoczęła obrót opcjami na indeks 

S&P100. W 2005 roku ponad 80% światowych obrotów opcjami na indeksy 

skoncentrowanych było na giełdzie CBOE w Chicago [164]. 

W Polsce jako pierwsza kontrakty terminowe do obrotu wprowadziła Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie w 1998 roku, kiedy to rozpoczęto notowania 

kontraktów terminowych na indeks WIG20. Również w tym samym roku Warszawska 

Giełda Towarowa wprowadziła do obrotu walutowe kontrakty terminowe futures m.in. 

na dolara, euro, euro/dolara oraz franka szwajcarskiego [60]. 

Pierwsze kontrakty opcyjne zanotowano we wrześniu 2003 roku. Obecnie na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są wyłącznie opcje na 

WIG20. W teorii, obok indeksów, rolę instrumentów bazowych w kontraktach 

opcyjnych mogą pełnić również akcje, waluty, kontrakty futures, obligacje etc. 

[81, 156]. 
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2.3. Klasyfikacja instrumentów pochodnych 

Instrumenty pochodne można klasyfikować według różnych kryteriów, jak 

rodzaj czy sposób dostawy instrumentu bazowego, sposób organizacji handlu 

instrumentami pochodnymi i wiele innych. 

Ze względu na rodzaj instrumentu bazowego, instrumenty pochodne dzieli się na 

[48]: 

 towarowe, których instrumentem bazowym są metale szlachetne, ropa naftowa, 

produkty rolne, 

 finansowe, wystawione na waluty, akcje, obligacje, indeksy rynku. 

Ze względu na dostawę instrumentu bazowego, rozróżnia się instrumenty 

pochodne [44]: 

 rzeczywiste, charakteryzujące się tym, że jeśli są realizowane, to dochodzi do 

rzeczywistej dostawy instrumentu bazowego, 

 nierzeczywiste, które w przypadku realizacji transakcji nie są fizycznie 

dostarczane, a w ramach rozliczenia pieniężnego zostaje uiszczana różnica 

między ceną rynkową a ceną wcześniej ustaloną. 

Ze względu na prawa, obowiązki oraz ryzyko nałożone na strony transakcji, 

instrumenty pochodne dzieli się na [141]: 

 symetryczne (kontrakty terminowe typu forward i futures, swapy), 

 niesymetryczne (opcje). 

Ze względu na charakter zobowiązania, rozróżnia się instrumenty pochodne 

[48]: 

 warunkowe, w których jedna ze stron nabywa prawo, ale nie obowiązek 

realizacji umowy, 

 bezwarunkowe, zwane sztywnymi, które są bezwarunkowymi zobowiązaniami 

obu stron umowy. 
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Biorąc pod uwagę kryterium organizacji handlu, wyróżnia się instrumenty 

pochodne [124]: 

 giełdowe – notowane na giełdzie, czyli miejscu, gdzie regularnie, w określonym 

czasie i miejscu, zgodnie z określonym normami i zasadami zawierane są 

transakcje kupna – sprzedaży między stronami, 

 pozagiełdowe – charakteryzujące się tym, że nie ma ustalonego miejsca 

transakcji i odbywają się one między stronami najczęściej za pośrednictwem 

środków elektronicznych i telekomunikacyjnych. 

W ramach niniejszej pracy analizowane będą opcje na indeks giełdowy WIG20 

na Giełdzie Papierów Wartościowych, które, w aspekcie przedstawionych kryteriów, są 

przykładem instrumentów pochodnych: finansowych, nierzeczywistych, 

niesymetrycznych, warunkowych oraz giełdowych. 

Oprócz opcji, do podstawowych instrumentów pochodnych, którymi handluje 

się na rynku terminowym należą kontrakty terminowe forward i futures oraz swapy 

[18]. Dla porządku, przedstawiono poniżej ich definicje. 

Kontrakty terminowe forward zobowiązują obie strony do kupna i sprzedaży 

instrumentu bazowego po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. 

Kontrakty forward są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, w związku z tym nie są 

standaryzowane [73]. 

Kontrakty terminowe futures stanowią umowę zobowiązującą pomiędzy 

kupującym a sprzedającym, która dotyczy transferu ściśle określonych aktywów 

w danym momencie w przyszłości. Kontrakty futures stanowią przedmiot obrotu 

giełdowego [73]. 

Swapy są umowami terminowymi zawieranymi między stronami, które 

obejmują wymianę przepływów gotówkowych według wcześniej uzgodnionych zasad. 

Przepływy gotówkowe, których wymiana dotyczy, są zazwyczaj związane 

z instrumentami dłużnymi lub walutami obcymi [87]. 
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2.4. Charakterystyka opcji 

Znając zaprezentowaną w poprzednim rozdziale klasyfikację instrumentów 

pochodnych, poniżej podano szczegółową definicję opcji. 

Opcje (ang. option), zwane również kontraktami opcyjnymi (ang. option 

contracts), zaliczają się do instrumentów pochodnych (derywatów). Są terminowymi 

transakcjami warunkowymi, w których jedna ze stron nabywa prawo, a nie 

obowiązek, do kupna lub sprzedaży określonych instrumentów bazowych (np. indeksu, 

akcji, obligacji, waluty) po określonej cenie i w określonym czasie [73]. 

W kontrakcie opcyjnym występują dwie strony: wystawca kontraktu 

(sprzedawca) i nabywca kontraktu (właściciel). Nabywca kontraktu opcyjnego ma 

prawo realizacji umowy, natomiast wystawca opcji ma obowiązek zrealizowania 

kontraktu. W związku z tym, że tylko jedna ze stron nabywa prawo realizacji kontraktu, 

opcje nazywane są kontraktami niesymetrycznymi [141]. Niesymetryczność kontraktu 

opcyjnego w prawach i obowiązkach nabywcy i wystawcy to jego podstawowa, 

charakterystyczna cecha, wyróżniająca spośród bardzo popularnych w Polsce 

kontraktów terminowych futures, w których obowiązki wystawcy i nabywcy są takie 

same [83]. 

2.4.1. Podstawowe rodzaje opcji 

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje opcji – opcje kupna (ang. call option) 

i opcje sprzedaży (ang. put option). 

Nabywca opcji kupna ma prawo kupić określone aktywa (np. akcje) po 

określonej cenie, w określonym czasie. Z kolei wystawca opcji kupna ma obowiązek 

sprzedać określone aktywa po określonej cenie, w określonym czasie. 

Nabywca opcji sprzedaży ma prawo, ale nie obowiązek, sprzedać określone 

aktywa po określonej cenie, w określonym czasie. Z kolei wystawca opcji sprzedaży ma 

obowiązek kupić określone aktywa po określonej cenie, w określonym czasie. 

Cena, po jakiej nabywca kontraktu ma prawo, ale nie obowiązek, kupić lub 

sprzedać instrument bazowy (ang. underlying asset), nazywana jest ceną zakupu, 

premią lub premią opcyjną (ang. option premium). Nie jest ona zwracana nabywcy 

kontraktu nawet wówczas, gdy opcja nie zostanie wykonana. 
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Kurs wykonania (realizacji) opcji (ang. exercise price, strike price) to umowny 

kurs, po którym następuje rozliczenie kontraktu opcyjnego. 

Ze względu na termin wykonania (ang. expiration date), opcje dzielą się na 

opcje europejskie (ang. european option), które mogą zostać wykonane tylko 

i wyłącznie w dniu wygaśnięcia opcji oraz opcje amerykańskie (ang. american option), 

które mogą zostać wykonane w dowolnym terminie od momentu nabycia aż do terminu 

wygaśnięcia. 

W terminie wykonania (dla opcji europejskiej) i w całym okresie ważności opcji 

(w przypadku opcji amerykańskiej) podstawą do wykonania czy niewykonania opcji 

jest różnica pomiędzy ceną wykonania opcji, a bieżącą ceną instrumentu podstawowego 

na jaki opcja jest wystawiona. Możliwe są następujące scenariusze [80]: 

 opcja jest w cenie ITM (ang. in–the–money) – wówczas opłaca się zrealizować 

opcję (dla opcji kupna oznacza to, że cena wykonania jest niższa niż bieżąca 

cena rynkowa instrumentu pierwotnego, dla opcji sprzedaży oznacza to, że cena 

wykonania jest wyższa niż bieżąca cena rynkowa instrumentu pierwotnego), 

 opcja nie jest w cenie OTM (ang. out–the–money) – wówczas opcji nie opłaca 

się realizować (dla opcji kupna oznacza to, że cena wykonania jest wyższa niż 

bieżąca cena rynkowa instrumentu pierwotnego, dla opcji sprzedaży oznacza to, 

że cena wykonania jest niższa niż bieżąca cena rynkowa instrumentu 

pierwotnego), 

 opcja jest po cenie ATM (ang. at–the–money) – wówczas cena wykonania jest 

równa bieżącej cenie rynkowej instrumentu pierwotnego, którego ta opcja 

dotyczy. 

Rozliczenie kontraktu opcyjnego na indeks giełdowy następuje w gotówce. 

W przypadku wykonania opcji, nabywca opcji kupna na indeks otrzymuje sumę 

pieniężną proporcjonalną do różnicy między wartością indeksu, na który wystawiona 

jest opcja w momencie wykonania, a ceną wykonania. Z kolei nabywca opcji sprzedaży 

na indeks w przypadku wykonania otrzymuje sumę pieniężną proporcjonalną do 

różnicy między ceną wykonania, a wartością indeksu w momencie wykonania [80]. 

Wypłaty te następują w przypadku, gdy kwoty rozliczenia są dodatnie. W pozostałych 

przypadkach nabywca ponosi stratę zapłaconej premii opcyjnej. 
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2.4.2. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaliczana jest to tzw. rynków 

formalnych, czyli do zgromadzeń handlowych stale odbywających się w określonym 

czasie i w wyznaczonym miejscu, poddanych określonym regułom postępowania 

i nadzorowanych przez organizatorów rynku lub przez ograny władzy państwowej. Ich 

celem jest standaryzacja warunków zawierania transakcji, mających za przedmiot 

pieniądze (dewizy), papiery wartościowe bądź inne towary cechujące się 

zmiennością [18]. 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do 

publicznego obrotu opcji decyzją DSPE/414/02/03/2/2003 z dnia 30.05.2003 roku. 

W chwili obecnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są 

wyłącznie opcje na indeks WIG20 o europejskim stylu wykonania. W dniu 04.07.2007 

roku zawieszono wprowadzanie do obrotu kolejnych serii opcji oraz zawieszono obrót 

wszystkimi seriami opcji na akcje. 

Zgodnie z §59 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do [169]: 

 żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej 

cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo 

 żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po 

określonej cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), 

albo 

 żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony 

w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) rynkową 

instrumentu bazowego, a ceną (wartością) wykonania (opcja kupna 

z rozliczeniem pieniężnym), albo 

 żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony 

w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonania, a ceną 

(wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem 

pieniężnym). 
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Właściwości opcji oferowanych na danej giełdzie są jednoznacznie 

zdefiniowane. Spis reguł opisujących cechy charakterystyczne opcji określany jest 

standardem. Istnieje wiele rodzajów opcji i rynków, na których obraca się opcjami, 

dlatego też zdefiniowanych jest wiele standardów określających następujące parametry: 

instrument bazowy, styl wykonania opcji (europejski, amerykański), sposób notowań, 

wartość opcji, datę wygaśnięcia opcji, kurs wykonania, sposób rozliczenia opcji. 

Standard opcji notowanych na GPW w Warszawie został przedstawiony 

w Dodatku A niniejszej rozprawy. Należy wspomnieć, że premia opcyjna, którą 

nabywca opcji płaci wystawcy opcji to kurs opcji po którym zawarto transakcję 

przemnożony przez mnożnik w instrumencie wynoszący 10 zł za punkt indeksowy dla 

opcji na indeks WIG20. W przypadku wykonania opcji w terminie wygaśnięcia 

inwestor otrzymuje kwotę rozliczenia: 

 dla opcji kupna – różnicę pomiędzy kursem rozliczeniowym (tj. wartością 

indeksu WIG20 w terminie wygaśnięcia), a kursem wykonania opcji 

przemnożoną przez 10 zł, 

 dla opcji sprzedaży – różnicę pomiędzy kursem wykonania opcji, a kursem 

rozliczeniowym (tj. wartością indeksu WIG20 w terminie wygaśnięcia) 

przemnożoną przez 10 zł. 

Dla pełniejszego zrozumienia zagadnień związanych z obrotem kontraktami 

opcyjnymi, dotychczasowe rozważania zostaną zobrazowane krótkimi przykładami 

opracowanymi przez autorkę. 

2.4.3. Opcje kupna na indeks WIG20 

Załóżmy, że przedmiotem transakcji są opcje kupna na WIG20 wygasające we 

wrześniu 2010 roku, których kurs wykonania wynosi 2600 punktów. Kurs opcji po 

którym zawarto transakcję wynosi 100 punktów. Przeanalizujemy, jak będzie wyglądała 

sytuacja nabywcy i wystawcy opcji, w zależności od wartości instrumentu bazowego 

(indeksu WIG20) w dniu wygaśnięcia opcji (tab. 2.1). 

Asymetryczność praw nabywcy i wystawcy opcji kupna znajduje 

odzwierciedlenie w potencjalnych zyskach obydwu stron transakcji. Strata nabywcy 

opcji kupna ograniczona jest do wysokości zapłaconej premii opcyjnej wynoszącej 
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1000 zł (kurs opcji 100 pkt. w dniu zawarcia transakcji przemnożony przez mnożnik 

10 zł). W sytuacji, gdy WIG20 notowany jest poniżej 2600 pkt., nabywca opcji kupna 

decyduje się nie wykonywać opcji i zamyka pozycję stratą 1000 zł (scenariusz 1). 

Natomiast jego potencjalne zyski są praktycznie nieograniczone. W sytuacji, gdy 

WIG20 wynosi 3000 pkt., łączny zysk nabywcy opcji wyniesie 3000 zł (scenariusz 2). 

 

Tabela 2.1. Dochód nabywcy i wystawcy opcji kupna – kurs wykonania 2600 pkt., kurs opcji 100 pkt., 

premia opcyjna 1000 zł (100 pkt. x mnożnik 10 zł)*. 

Wartość 

WIG20 

 

NABYWCA OPCJI (posiadacz) 

 

 

WYSTAWCA OPCJI (sprzedawca) 

 

 

Ma prawo kupić WIG20 po 2600 pkt. 

 

 

Prawo do otrzymania kwoty rozliczenia, 

gdy WIG20 wzrośnie powyżej kursu 

wykonania opcji. 

 

Nabywca opcji płaci wystawcy 

premię opcyjną. 

 

 

Ma obowiązek dostarczyć WIG20 po 

2600 pkt. 

 

Zobowiązanie do wypłaty nabywcy opcji 

kwoty rozliczenia, gdy WIG20 wzrośnie 

powyżej kursu wykonania opcji. 

 

Wystawca opcji otrzymuje od nabywcy 

premię opcyjną. 

 

Scenariusz 1: 

2400 pkt., opcja 

NIE ZOSTAJE 

wykonana 

 

WIG20 poniżej 2600 pkt., 

strata 1000 zł z zapłaconej premii 

opcyjnej (100 pkt. x 10 zł)*. 

 

 

WIG20 poniżej 2600 pkt., 

zysk 1000 zł z otrzymanej premii 

opcyjnej (100 pkt. x 10 zł)*. 

 

Scenariusz 2: 

3000 pkt., opcja 

ZOSTAJE 

wykonana 

 

WIG20 powyżej 2600 pkt., 

zysk z wykonania opcji 

(3000 pkt. – 2600 pkt.) x 10 zł = 4000 zł 

pomniejszony o zapłaconą premię opcyjną 

1000 zł, łączny zysk 3000 zł. 

 

 

WIG20 powyżej 2600 pkt., 

strata z wykonania opcji 

(3000 pkt. – 2600 pkt.) x 10 zł = 4000 zł 

pomniejszona o otrzymaną premię 

opcyjną 1000 zł, łączna strata 3000 zł. 

 

* mnożnik – 10 zł za punkt indeksowy zapisany jest w standardzie opcji na WIG20 (patrz Dodatek A). 
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Sytuacja wystawcy opcji kupna jest odmienna. Jego zysk limituje otrzymana 

premia opcyjna w wysokości 1000 zł (scenariusz 1). Z kolei straty mogą być 

nieograniczone. W sytuacji, gdy WIG20 wynosi 3000 pkt., wystawca opcji zamyka 

pozycję stratą w wysokości 3000 zł (scenariusz 2). Nie ma możliwości wycofania się 

z transakcji. 

Porównanie wielkości potencjalnych strat z wystawienia i nabycia opcji kupna 

pokazuje, że z tego punktu widzenia ryzyko wystawcy opcji jest większe. 

2.4.4. Opcje sprzedaży na indeks WIG20 

Załóżmy teraz, że przedmiotem transakcji są opcje sprzedaży na WIG20 

wygasające we wrześniu 2010 roku, których kurs wykonania wynosi 2700 punktów. 

Kurs opcji po którym zawarto transakcję wynosi 50 punktów. Przeanalizujemy, jak 

będzie wyglądała sytuacja nabywcy i wystawcy opcji, w zależności od wartości 

instrumentu bazowego (indeksu WIG20) w dniu wygaśnięcia (tab. 2.2). Będzie ona 

odmienna od zaprezentowanej w rozdziale 2.4.3. 

W sytuacji gdy WIG20 będzie notowany powyżej założonego w umowie kursu 

2700 pkt., nabywca opcji sprzedaży poniesie stratę w wysokości zapłaconej premii 

opcyjnej, tj. 500 zł (scenariusz 2). Jeżeli jednak WIG20 będzie notowany poniżej 

ustalonego w umowie kursu, nabywca opcji sprzedaży osiągnie zysk. W teorii zysk ten 

może być nieograniczony, zależny od notowań WIG20. Im niższe notowanie indeksu 

w dniu wygaśnięcia opcji sprzedaży, tym zysk nabywcy będzie wyższy. 

Wystawca opcji sprzedaży znów ponosi większo ryzyko. W rozpatrywanym 

przypadku (tab. 2.2) jego zysk może wynieść co najwyżej 500 zł (scenariusz 2). 

Sytuacja taka będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy WIG20 w dniu wygaśnięcia opcji 

sprzedaży będzie notowany powyżej założonego kursu. Jeśli jednak WIG20 będzie 

notowany poniżej 2700 pkt., wystawca opcji sprzedaży poniesie stratę (scenariusz 1). 

Im niższy będzie kurs WIG20, tym strata wystawcy opcji sprzedaży będzie większa. 
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Tabela 2.2. Dochód nabywcy i wystawcy opcji sprzedaży – kurs wykonania 2700 pkt., kurs opcji 50 pkt., 

premia opcyjna 500 zł (50 pkt. x mnożnik 10 zł)*. 

Wartość 

WIG20 

 

NABYWCA OPCJI (posiadacz) 

 

 

WYSTAWCA OPCJI (sprzedawca) 

 

 

Ma prawo sprzedać WIG20 po 2700 pkt. 

 

Prawo do otrzymania kwoty rozliczenia, 

gdy WIG20 spadnie poniżej kursu 

wykonania opcji. 

 

Nabywca opcji płaci wystawcy 

premię opcyjną. 

 

 

Ma obowiązek kupić WIG20 po 2700 pkt. 

 

Zobowiązanie do wypłaty nabywcy opcji 

kwoty rozliczenia, gdy WIG20 spadnie 

poniżej kursu wykonania opcji. 

 

Wystawca opcji otrzymuje od nabywcy 

premię opcyjną. 

 

Scenariusz 1: 

2400 pkt., opcja 

ZOSTAJE 

wykonana 

 

WIG20 poniżej 2700 pkt., 

zysk z wykonania opcji 

(2700 pkt. – 2400 pkt.) x 10 zł = 3000 zł 

pomniejszony o zapłaconą premię opcyjną 

500 zł, łączny zysk 2500 zł. 

 

 

WIG20 poniżej 2700 pkt., 

strata z wykonania opcji 

(2700 pkt. – 2400 pkt.) x 10 zł = 3000 zł 

pomniejszona o otrzymaną premię 

opcyjną 500 zł, łączna strata 2500 zł. 

 

Scenariusz 2: 

3000 pkt., opcja 

NIE ZOSTAJE 

wykonana 

 

WIG20 powyżej 2700 pkt., 

strata 500 zł z zapłaconej 

premii opcyjnej (50 pkt. x 10 zł)*. 

 

 

WIG20 powyżej 2700 pkt., 

zysk 500 zł z otrzymanej 

premii opcyjnej (50 pkt. x 10 zł)*. 

. 

* mnożnik – 10 zł za punkt indeksowy (patrz Dodatek A). 

2.5. Charakterystyka czynników kształtujących cenę opcji 

Określenie premii opcyjnej, jaką nabywca opcji zapłaci wystawcy opcji, czyli 

ceny opcji nie jest zadaniem łatwym, ponieważ o jej wysokości decyduje szereg 

czynników takich jak [22, 107]: 

 aktualna wartość instrumentu bazowego, 

 cena wykonania, 
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 zmienność instrumentu bazowego, 

 czas pozostający do wygaśnięcia opcji, 

 wolna od ryzyka stopa procentowa, 

 stopa dywidendy. 

2.5.1. Wartość instrumentu bazowego 

Wartość instrumentu bazowego (np. indeksu WIG20) jest jednym 

z najważniejszych czynników decydujących o wycenie opcji. Wykonanie opcji kupna 

powoduje, że na rachunek nabywcy opcji wpływa kwota równa różnicy między 

wartością instrumentu bazowego i kursem wykonania (patrz rozdział 2.4.3). Oznacza to, 

że jeśli rosną notowania instrumentu bazowego, zwiększa się też premia opcyjna. 

Z kolei nabywca opcji sprzedaży wykonując ją otrzyma różnicę między ceną wykonania 

i wartością instrumentu bazowego (patrz rozdział 2.4.4). Zatem w tej sytuacji spadek 

notowań instrumentu bazowego zwiększa premię opcyjną. 

2.5.2. Cena wykonania 

Z zależnością między kursem wykonania opcji i wartością instrumentu 

bazowego związane są następujące pojęcia: wartość wewnętrzna opcji (ang. intrisic 

value) oraz wartość czasowa opcji (ang. time value). Cenę rynkową opcji (premię 

opcyjną) można przedstawić jako sumę tych dwóch składowych [83]. Wartość 

wewnętrzna opcji to kwota jaką nabywca opcji otrzymałby z tytułu jej wykonania, 

natomiast wartość czasowa opcji wynika z możliwości zmiany kursu instrumentu 

bazowego (np. indeksu WIG20), korzystnej dla wystawcy opcji. 

2.5.3. Zmienność instrumentu bazowego 

Zmienność instrumentu bazowego można zdefiniować jako miarę niepewności 

odnośnie zachowania badanego instrumentu (np. indeksu WIG20) w przyszłości. Im 

większa zmienność, tym większa niepewność. Można zatem wnioskować, że przy 

pozostałych czynnikach niezmienionych, wzrastająca zmienność będzie zwiększać cenę 

opcji. Do najbardziej popularnych metod wyznaczania zmienności instrumentów 
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bazowych zalicza się zmienność historyczną (ang. historical volatility) i zmienność 

implikowaną (ang. implied volatility). Zmienność historyczna jest miarą statystyczną, 

wyliczaną na podstawie notowań z przeszłości. Zmienność implikowana jest również 

miarą statystyczną, ale wyliczaną na podstawie obecnej ceny opcji. Wielkość ta 

pokazuje, jakie są oczekiwania rynku odnośnie zmienności instrumentu bazowego. Na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wykorzystuje się zmienność 

implikowaną, a jej wartość jest codziennie publikowana przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych. Szczegółowy algorytm podany jest również na stronie 

internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [186]. 

2.5.4. Czas pozostający do wygaśnięcia opcji 

Czas pozostający do terminu wygaśnięcia opcji wpływa zarówno na wartość 

opcji kupna, jak i opcji sprzedaży. Im dłuższy okres do terminu wygaśnięcia opcji, tym 

większa szansa, że posiadacz opcji osiągnie dochód. Dłuższy okres do terminu 

wygaśnięcia opcji oznacza większą wartość czasową opcji (kupna i sprzedaży) [150]. 

Zatem im dłuższy czas do wygaśnięcia opcji tym ich wartość, przy pozostałych 

czynnikach niezmienionych, zarówno dla opcji kupna i sprzedaży, jest najczęściej 

większa. 

2.5.5. Wolna od ryzyka stopa procentowa 

Wolna od ryzyka stopa procentowa jest to stopa zwrotu z instrumentów 

finansowych z zerowym ryzykiem. Informuje o tym, jaki jest minimalny zysk, który 

można uzyskać poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe bez ryzyka 

niewykonania zobowiązań. Zarówno zwrot pierwotnego kapitału i płatności odsetek są 

całkowicie pewne. Każda inna inwestycja powinna przynieść większy zwrot niż 

inwestowanie w instrumenty finansowe o stopie zwrotu równej stopie wolnej od ryzyka. 

Stopa wolna od ryzyka może być określona jako stopa zwrotu z inwestycji 

w papiery wartościowe emitowane przez rząd danego państwa, najczęściej w obligacje 

lub bony skarbowe, ponieważ państwo w założeniu nie może być niewypłacalne. Dla 

instrumentów finansowych krótkoterminowych za stopę wolną od ryzyka przyjmuje się 

najczęściej stopę zwrotu 13-tygodniowych bonów skarbowych, dla inwestycji 
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krótkoterminowych (do 5 lat) – stopę zwrotu 52-tygodniowych bonów skarbowych, 

natomiast dla długoterminowych – stopę zwrotu z długoterminowych obligacji 

emitowanych przez skarb państwa [130, 144]. 

Wpływ wolnej od ryzyka stopy procentowej na ceny opcji jest bardzo złożony 

i niejednoznaczny. Zakładając, że pozostałe wskaźniki wpływające na cenę opcji 

pozostają niezmienione, przyjmuje się, że cena opcji kupna rośnie wraz ze wzrostem 

wolnej od ryzyka stopy procentowej, natomiast cena opcji sprzedaży obniża się. 

2.5.6. Stopa dywidendy 

Dywidendę definiuje się jako część zysku przedsiębiorstwa wykazanego 

w sprawozdaniu finansowym, przeznaczonego decyzją walnego zgromadzenia do 

wypłaty akcjonariuszom. Warunkiem wypłaty dywidendy przez przedsiębiorstwo jest 

nie tylko wypracowanie zysku w danym roku obrotowym (potwierdzone 

sprawozdaniem finansowym), ale również podjęcie odpowiedniej uchwały o wypłacie 

części zysku akcjonariuszom [19]. 

Dywidendy są czynnikiem wpływającym na opcje wystawiane na akcje, czyli 

instrumenty na podstawie których może być wypłacana dywidenda. Następstwem 

wypłaty dywidendy jest spadek cen akcji w dniu ustalenia prawa do wypłaty 

dywidendy. Wynika to z technicznego zabiegu obniżenia ceny akcji o wartość 

dywidendy [150]. 

Wypłata dywidendy sprawia, że wartość akcji spada, co korzystnie wpływa na 

sytuację nabywcy opcji sprzedaży (cena opcji rośnie), natomiast negatywnie odbija się 

na sytuacji nabywcy opcji kupna (cena opcji spada). 

2.5.7. Typ opcji 

W literaturze [46, 123] wyróżnia się również typ opcji (europejski, amerykański) 

jako czynnik wpływający na premię opcji. Przyjęto, że skoro właściciel opcji 

amerykańskiej ma więcej możliwości jej realizacji, to cena opcji typu amerykańskiego 

jest większa od ceny opcji typu europejskiego, przy założeniu, że cena wykonania 

i  termin wygaśnięcia dla obu typów opcji jest jednakowy. W ramach rozprawy 

analizowane będą opcje typu europejskiego notowane na GPW w Warszawie. 



Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

 

32 

2.6. Przegląd współczesnych zastosowań instrumentów 

pochodnych 

Rynek instrumentów pochodnych powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze 

strony producentów i pośredników narażonych na ryzyko związane z fluktuacją cen. 

Zawieranie kontraktów terminowych i opcyjnych daje bowiem producentom 

i odbiorcom możliwość zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami cen 

w przyszłości (spadkami dla pierwszych, wzrostami dla drugich). Jest to kluczowy 

aspekt stosowania instrumentów pochodnych w strategiach zabezpieczających, 

umożliwiający podmiotom gospodarczym efektywne zarządzanie ryzykiem. Tworzenie 

procedur ochronnych przed ryzykiem zmiany ceny (ang. hedging) było pierwotnym 

motywem udziału w transakcjach terminowych na rynkach surowcowych 

i w podobnym celu zostało przeniesione na rynek walutowy i giełdę papierów 

wartościowych. Nowoczesne instrumenty pochodne pojawiły się w związku z obrotem 

płodami rolnymi i surowcami naturalnymi, który w pewnej mierze miał charakter 

sezonowy, co w naturalny sposób powodowało znaczne wahania kursu w ciągu roku. 

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym z wahaniami kursu zaczęto 

zawierać kontrakty, w których dostawca i odbiorca umawiali się na realizację umowy 

w przyszłości po ustalonej wcześniej cenie, co wedle współczesnego nazewnictwa 

stanowiło odpowiednik kontraktów terminowych forward [37, 39, 101]. 

Równocześnie dla niektórych uczestników rynku instrumenty pochodne stały się 

narzędziem spekulacji (ang. trading). Są one nabywane i sprzedawane przez podmioty, 

które nie zamierzają dokonać żadnej operacji na instrumencie bazowym, ale prognozują 

pewne zmiany jego ceny i chcą zarobić na trafności swoich prognoz poprzez inwestycję 

w instrumenty pochodne. Działalność taka jest na rynku bardzo potrzebna, ponieważ 

duży wolumen transakcji generowanych w celach spekulacyjnych, zapewnia rynkowi 

niezbędną płynność i powoduje, że podmioty zamierzające zabezpieczyć swoje 

„rzeczywiste” transakcje instrumentami pochodnymi łatwiej znajdują partnerów do 

takich transakcji [37, 103]. 

Kolejnym motywem angażowania się w kontrakty terminowe i opcyjne jest 

okazja do arbitrażu (ang. arbitrage), czyli jednoczesne wykonywanie operacji na dwóch 

rynkach (jeśli ceny instrumentów pochodnych na tych rynkach są odmienne), albo 

jednocześnie na instrumencie pochodnym i instrumencie bazowym. Transakcje 
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arbitrażowe przyczyniają się do eliminacji różnic na poszczególnych rynkach, 

wpływając dzięki temu na wzrost efektywności rynku jako całości [164]. 

Mimo oczywistych zalet wynikających z wykorzystywania instrumentów 

pochodnych, w Polsce rynek ten wciąż znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, 

a  praktyki związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych dla celów 

zarządzania ryzykiem są rzadkością. Jeśli jednak przedsiębiorcy zdecydują się już 

z nich skorzystać, to powołując się na badania ankietowe przeprowadzone wśród 

przedsiębiorstw polskich [164], najczęściej wykorzystywanymi rodzajami finansowych 

instrumentów pochodnych są walutowe instrumenty pochodne, instrumenty pochodne 

na indeksy kursów akcji oraz instrumenty pochodne na ceny towarów i usług. 

Zdecydowana większość przedsiębiorców wykorzystuje je w celu zabezpieczenia 

transakcji podstawowej lub zabezpieczenia strategicznego przed zmianą cen. 

Wśród istotnych barier stosowania instrumentów pochodnych wskazano 

wysokie koszty transakcyjne związane z ich stosowaniem (30% respondentów), 

trudności natury kalkulacyjnej (25%), księgowej (12%) i prawnej (8%) [164]. Autorka 

niniejszej rozprawy szczególną uwagę zwróciła na problem natury kalkulacyjnej oraz na 

związany z tym aspekt wyceny instrumentów pochodnych, na który wskazał co czwarty 

ankietowany. 

2.7. Obrót opcjami na GPW w Warszawie do 2010 roku 

Na koniec 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

notowane były kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe. Był to kolejny rok 

wzrostów na rynku instrumentów pochodnych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. Wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł niemal 

15 mln szt., co stanowi 6-procentowy wzrost w stosunku do 2009 roku. Wartość obrotu 

wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniosła 681,8 mld zł, co stanowi 

23-procentowy wzrost w stosunku do 2009 roku. Na koniec grudnia 2010 roku liczba 

zarejestrowanych NIK-ów (czyli indywidualnych numerów każdego inwestora) 

wynosiła 68.672. Liczba Otwartych Pozycji (LOP) na koniec roku wyniosła 181,4 tys. 

sztuk i była o 26% wyższa niż na koniec 2009 roku [185]. 

Dla zapewnienia płynności obrotu instrumentami pochodnymi, handel nimi 

wspomagany jest przez animatorów rynku. W przypadku opcji, kursem odniesienia jest 
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kurs teoretyczny wyznaczany ze zmodyfikowanego modelu wyceny Blacka-Scholesa 

[170, 185]. Ze względu na niesymetryczność w prawach oraz obowiązkach kupującego 

i sprzedającego opcje, depozyty zabezpieczające są wnoszone tylko przez jedną ze stron 

– wystawców opcji. Nabywcy opcji nie wnoszą depozytów zabezpieczających. 

Analiza lat 2003-2010 wskazuje, że zainteresowanie opcjami wśród inwestorów 

wzrasta z każdym rokiem. W czwartym kwartale 2010 roku wolumen osiągnął prawie 

200 tys. sztuk (rys. 2.2). Wartość obrotów w 2010 roku spadła w porównaniu z latami 

2007-2009 (rys. 2.3), ale zarówno liczba transakcji (rys. 2.4) jak i liczba otwartych 

pozycji na koniec roku (rys. 2.5) były rekordowo najwyższe. 

 

 
Rys. 2.2. Wolumen obrotu kontraktami opcyjnymi na indeks WIG20 w latach 2003-2010. 

Opracowanie własne na podstawie [178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185]. 

 

 
Rys. 2.3. Wartość obrotu kontraktami opcyjnymi na indeks WIG20 w mln PLN w latach 2003-2010. 

Opracowanie własne na podstawie [178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185]. 
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Rys. 2.4. Liczba transakcji kontraktami opcyjnymi na indeks WIG20 w latach 2003-2010. 

Opracowanie własne na podstawie [178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185]. 

 

 
Rys. 2.5. Liczba otwartych pozycji kontraktów opcyjnych na indeks WIG20 w latach 2003-2010. 

Opracowanie własne na podstawie [178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185]. 

 

Na koniec 2010 roku w obrocie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

znajdowało się 106 serii opcji na indeks WIG20. Wolumen obrotu opcjami wyniósł 

prawie 700 tys. sztuk (rys. 2.6), co stanowi wynik o 60% wyższy w porównaniu 

z rokiem poprzednim [185]. Liczba otwartych pozycji na koniec 2010 roku podwoiła 

się, osiągając swoje historyczne maksimum 15 grudnia, kiedy to otwartych było 91,3 

tys. pozycji. Średni miesięczny wolumen obrotu wyniósł 56,3 tys. opcji. 
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Rys. 2.6. Rynek opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – dane statystyczne. 

Opracowanie własne na podstawie [185]. 

*Wartość obrotu według kursu zamknięcia instrumentu bazowego. 

 

Prezentowane dane statystyczne jednoznacznie potwierdzają, że zainteresowanie 

rynkiem opcji na GPW wzrasta z roku na rok. Ogólnoświatowy kryzys z 2008 roku 

nieznacznie ostudził preferencje inwestorów, jednak nie spowodował znaczącego 

zmniejszenia zainteresowania rynkiem instrumentów pochodnych w Polsce. 

 

Przedstawione w niniejszym rozdziale rozważania wskazują, że precyzyjne 

określenie premii opcyjnej, jaką nabywca opcji kupna lub sprzedaży płaci wystawcy 

opcji kupna lub sprzedaży za prawo do realizacji tego kontraktu opcyjnego, nie jest 

zagadnieniem łatwym. Ponieważ każdy z wymienionych w rozdziale 2.5 czynników 

wpływa na oszacowanie premii opcyjnej, znalezienie jednoznacznej zależności na 

rzeczywistym rynku może sprawić trudność, w szczególności gdy nie są spełnione 

warunki ograniczające zakładane w znanych z literatury oraz wykorzystywanych 

dotychczas w praktyce modelach. 

W kolejnym rozdziale przedstawione zostaną znane modele wyceny 

instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów opcyjnych, w tym również 

stosowane do wyceny opcji na indeks WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. 
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3. Przegląd modeli wyceny opcji 

W rozdziale tym dokonano przeglądu modeli stochastycznych mających 

zastosowanie na rynku papierów wartościowych. W pierwszej jego części 

przeanalizowano najistotniejsze procesy stochastyczne wykorzystywane w modelach 

finansowych. Następnie przedstawiono model ciągły Blacka-Scholesa oraz jego 

późniejsze modyfikacje. Jeden z nich, model Mertona dotyczący wyceny europejskich 

opcji na indeksy giełdowe, został wykorzystany w badaniach eksperymentalnych 

prezentowanych w kolejnych rozdziałach niniejszej rozprawy. Zwrócono również 

uwagę na istotny problem ograniczeń w stosowaniu modelu Blacka-Scholesa 

w szczególnych sytuacjach rynkowych, jak to ma miejsce w przypadku gwałtownych 

załamań kursów na giełdzie czy też oddziaływania na giełdę trudnych do przewidzenia 

czynników zewnętrznych. Na koniec rozdziału scharakteryzowano model dyskretny 

Coxa-Rossa-Rubinsteina oraz modele alternatywne. 

 

Zdefiniowanie zagadnienia wyceny instrumentów pochodnych jest jednym 

z  ważniejszych osiągnięć współczesnych finansów. Jest również jednym 

z  najważniejszych problemów teoretycznych matematyki finansowej oraz 

empirycznych w zakresie ekonometrii finansowej. Dynamiczny rozwój rynków 

finansowych, któremu nieodłącznie od ponad trzydziestu lat towarzyszy rosnące 

zainteresowanie derywatami wśród potencjalnych inwestorów, w tym również opcjami, 

spowodował, że ciągle podejmowane są próby przeprowadzania badań zarówno 

w zakresie teorii, jak i praktycznej konstrukcji metod wyceny [73, 74, 122, 138]. 

W szczególności wiele prac poświęconych zostało problemowi wyceny opcji [2, 26, 51, 

52, 56]. Opracowane w ciągu ostatnich trzydziestu lat różne modele matematyczne 

w  istotny sposób upraszczają skomplikowaną rzeczywistość rynku. Dlatego też 

wyprowadzone wzory opisujące wartość opcji należy traktować jako przybliżone. 
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Stosując je w praktyce należy mieć na uwadze poczynione założenia upraszczające, aby 

odpowiednio modyfikować wyniki otrzymane przy ich pomocy. 

3.1. Procesy stochastyczne wykorzystywane w modelach 

finansowych 

Metody matematyczne oparte na rachunku prawdopodobieństwa i teorii 

procesów stochastycznych dały możliwość stworzenia techniki wyceny opcji i innych 

instrumentów pochodnych. Najważniejszym założeniem, pozwalającym na szacowanie 

cen opcji przy pomocy metod matematycznych, jest przypadkowość zmian cen akcji. 

3.1.1. Standardowy ruch Browna 

W przypadku procesów ciągłych na szczególną uwagę zasługują procesy 

dyfuzji, których nazwa wywodzi się z fizyki i oznacza zjawisko samorzutnego 

mieszania się różnych substancji we wszystkich stanach skupienia. Zjawisko zostało 

nazwane ruchem Browna od nazwiska brytyjskiego biologa Roberta Browna, który 

w 1827 roku obserwując pyłki kwiatowe w zawiesinie wodnej dostrzegł, że znajdują się 

one w nieustannym i chaotycznym ruchu [13, 47, 139]. 

Standardowy ruch Browna  (ang. Brownian motion), stanowiący jeden 

z ważniejszych modeli teoretycznych rachunku prawdopodobieństwa, definiowany jest 

jako [85, 140, 156]: 

 

→ 0 (3.1)

gdzie: 

0  – warunek początkowy, 

 – czas, 

 – zakłócenie losowe opisane procesem stochastycznym z czasem ciągłym, 

złożonym z niezależnych zmiennych losowych i o jednakowym rozkładzie normalnym 

0,  zwanym białym szumem. 

W przypadku, gdy zmienna losowa  jest ciągiem niezależnych zmiennych 

losowych o jednakowym rozkładzie normalnym o średniej 0 i wariancji 1, natomiast 
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	oznacza czas mierzony w jednakowych dyskretnych odstępach, to wtedy równanie 

(3.1) opisuje błądzenie losowe (ang. random walk). 

W postaci całkowej standardowy ruch Browna definiuje się [156]: 

 

 (3.2)

 

lub równoważnie w postaci różniczkowej, zadając warunek początkowy 0  

oraz kolejne jego przyrosty . Podstawowe własności procesu ruchu Browna są 

opisane w [156]. 

Do ekonomii procesy stochastyczne zostały wprowadzone w 1900 roku, kiedy to 

w Paryżu ukazała się rozprawa Louisa Bachelier „Teoria spekulacji” [13]. Autor przyjął 

w niej założenie, że fluktuacje cen na rynku można opisywać procesami 

stochastycznymi, nazwanymi później procesami Markowa, w których zmiany cen są od 

siebie niezależne. Bachelier jako pierwszy zaproponował teoretyczny model procesu 

cen akcji z paryskiej giełdy [156]. 

Matematyczny opis ruchów Browna stworzyli, niezależnie od siebie, Albert 

Einstein [47] oraz Marian Smoluchowski [139]. Obaj zauważyli, że przypadkowe 

błądzenie pyłków jest wywołane bombardowaniem ich przez cząsteczki wody, które są 

dużo mniejsze, jest ich wiele i poruszają się bardzo szybko. Różnice w prędkości ruchu 

i ilości uderzających cząsteczek z poszczególnych stron są właśnie przyczyną ruchów 

drobin pyłku w cieczy. W późniejszym okresie ruchami Browna zajmował się również 

Norbert Wiener [162]. Z jego prac wynika, że w modelowaniu stochastycznym 

procesów finansowych sam proces ruchu Browna jest mało użyteczny, natomiast 

przydatne są procesy stochastyczne będące pewnymi jego modyfikacjami – funkcjonały 

ruchu Browna, tzn.  [156]. 

3.1.2. Arytmetyczny ruch Browna 

Do modelowania wielkości ekonomicznych wykorzystywany jest arytmetyczny 

ruch Browna, stanowiący modyfikację standardowego ruchu Browna. Modelowane 

wielkości mogą przyjmować zarówno wartości dodatnie jak i ujemne, a ich przyrosty 

mają rozkłady normalne o liniowym wzroście wariancji w czasie. 
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Przyjęto następujące oznaczenia: 

 – zmienność procesu ceny akcji, 

 – dryf procesu ceny akcji, nazywany również stopą wzrostu. 

Błądzenie losowe z uogólnionym dryfem  oraz zmienną wariancją 

 zdefiniowano jako [156]: 

 

1 , , 1  (3.3)

gdzie: 

0 , 

 – ciąg niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie normalnym 

0,1 . 

Aproksymując (3.3) otrzymano modyfikację standardowego ruchu Browna 

w postaci następującego równania różniczkowego: 

 

, ,  (3.4)

gdzie: 

0  – warunek początkowy. 

Założono, że współczynnik przesunięcia (dryfu) ,  oraz współczynnik zmienności 

,  są stałymi, tj. . oraz . Wtedy z równania (3.4) otrzymuje 

się proces stochastyczny zwany arytmetycznym ruchem Browna: 

 

 (3.5)

 

gdzie: 

 może przyjmować wartości dodatnie i ujemne. 

W omawianym procesie stochastycznym modelowane wielkości mogą 

przyjmować wartości dodatnie i ujemne co oznacza, że arytmetycznego ruchu Browna 

nie można stosować do modelowania cen akcji czy indeksów giełdowych, bowiem 

wielkości te nie mogą przyjmować wartości ujemnych. Zamiast niego właściwym 

modelem dla wielkości ekonomicznych może być geometryczny ruch Browna. 
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3.1.3. Geometryczny ruch Browna 

Geometryczny ruch Browna jest odpowiednim modelem dla wielkości 

ekonomicznych rosnących wykładniczo, średnio w stosunku  oraz o zmienności 

proporcjonalnej do poziomu zmiennej  [156]: 

 

 (3.6)

 

Model ten implikuje, że dla dowolnego momentu przyszłego ceny mają rozkład 

logarytmiczno-normalny, a stopy zwrotu – rozkład normalny. 

Po raz pierwszy geometryczny ruch Browna został wykorzystany przez 

Osborne’a [119] i Samuelsona [132] do modelowania ewolucji cen papierów 

wartościowych. Również w modelu Blacka-Scholesa wykorzystywany jest 

geometryczny ruch Browna. 

3.1.4. Lemat Itȏ 

Inną popularną klasą modeli szeroko wykorzystywaną do modelowania 

wielkości ekonomicznych są modele gaussowskie. Teoria całek stochastycznych 

względem ruchu Browna została stworzona przez japońskiego matematyka Kiyosi Itȏ 

w latach 50-tych XX wieku. Szczegółowy opis teorii można znaleźć w podręcznikach 

do matematyki finansowej [81, 156]. 

3.2. Model Blacka-Scholesa i jego modyfikacje 

3.2.1. Szacowanie wartości opcji przed 1973 rokiem 

Przed 1973 rokiem problematykę szacowania wartości opcji poruszono 

w pracach [12, 17, 27, 29, 132, 133, 143]. Modele wyceny opcji przedstawione w tych 

publikacjach opierały się na założeniu, że cena opcji zależy od oczekiwanej ceny akcji 

oraz stosunku inwestora do ryzyka. Wspólnym elementem było również założenie, że 

ceny akcji mają rozkład logarytmiczno-normalny, a ich dynamikę opisuje geometryczny 

ruch Browna. Różnice w wymienionych modelach dotyczyły podejścia do szacowania 
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stopy oddającej oczekiwane tempo wzrostu cen akcji oraz stopy względem której 

dyskontowano wypłatę opcji, jak również w założeniach dotyczących stosunku 

inwestora do ryzyka na rynku opcji. 

3.2.2. Klasyczny model Blacka-Scholesa 

W 1973 roku Fisher Black i Myron Scholes [22] zaproponowali model wyceny 

opcji, który, po wprowadzeniu różnych modyfikacji, stosowany jest do dziś przez 

większość uczestników rynków kapitałowych. Zmodyfikowany model Blacka-Scholesa 

jest również wykorzystywany do wyceny opcji na indeks WIG20 Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Twórcy słynnego wzoru na cenę europejskiej opcji 

kupna na akcje zostali uhonorowani przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk 

w 1997 roku nagrodą Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. 

Klasyczny model Blacka-Scholesa [22] przedstawiający wzór na cenę 

europejskiej opcji kupna na akcje opierał się na założeniach: 

 wolna od ryzyka stopa procentowa  jest znana i stała w czasie (np. 

oprocentowanie bonów skarbowych lub obligacji), 

 proces kształtowania się cen akcji jest geometrycznym ruchem Browna, ceny 

akcji w przyszłości zachowują się zgodnie z modelem logarytmiczno-

normalnym, 

 akcje nie przynoszą dywidend (podczas okresu ważności opcji), a koszty 

przechowywania akcji są równe zeru, 

 nie ma kosztów transakcji (rynek jest idealny), podatków, aktywa są doskonale 

podzielne, akcje można kupić i natychmiast sprzedać nic nie tracąc, 

 rynek jest efektywny, tzn. nie istnieją możliwości wolnego od ryzyka arbitrażu 

(wartość każdego portfela o zerowym ryzyku rośnie według stopy 	 ), 

 uczestnicy rynku mogą nabywać nieskończoną ilość instrumentów finansowych, 

mogą udzielać i zaciągać pożyczki po tej samej, wolnej od ryzyka stopie 

procentowej, 

 krótkiej sprzedaży akcji można dokonywać bez ograniczeń (brak kary, liczba 

akcji w portfelu może być ujemna), 
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 współczynnik zmienności akcji  jest znany i stały w czasie (własności procesu 

stochastycznego nie zmieniają się). 

Wykorzystując teorię arbitrażu cenowego Black i Scholes udowodnili, że można 

zbudować portfel złożony z opcji i akcji, dla którego stopa zwrotu równa się wolnej od 

ryzyka stopie procentowej. W swojej pracy przedstawili równanie różniczkowe, które 

pokazało zależność ceny opcji od współczynnika zmienności cen akcji, ceny bieżącej 

akcji i wolnej od ryzyka stopy procentowej. Ponadto wykazali, że oczekiwana cena 

akcji, oczekiwana stopa wzrostu cen akcji oraz stopa dyskontowa nie mają wpływu na 

cenę opcji. 

W modelu Blacka-Scholesa ceny europejskich opcji kupna i sprzedaży akcji 

spółek nie wypłacających dywidendy przy podanych wcześniej założeniach 

definiowane są następująco: 

 

 (3.7)

 

	  (3.8)

 

gdzie: 

 – cena (premia) europejskiej opcji kupna akcji spółek, 

	 – cena (premia) europejskiej opcji sprzedaży akcji spółek, 

 – cena instrumentu bazowego na który wystawiona jest opcja, 

 – cena wykonania opcji, 

 – dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego 0,1 , 

 – wolna od ryzyka stopa procentowa, 

 – czas pozostający do wygaśnięcia opcji, 

 – zmienność cen instrumentu bazowego, 

oraz: 

2

√
 (3.9)
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2

√
√  (3.10)

 

Uogólniając zapisano, że zarówno cena europejskiej opcji kupna jak i sprzedaży 

akcji spółek jest funkcją: 

 

, , , ,  (3.11)

 

, , , ,  (3.12)

 

Popularność teorii Blacka-Scholesa w dużym stopniu przyczyniła się do 

upowszechnienia stosowania procesów dyfuzji w zagadnieniach ekonomicznych, 

tj.  w  zagadnieniach zarządzania ryzykiem, konstrukcji optymalnych strategii 

inwestycyjnych czy wyceny instrumentów pochodnych [28, 37, 73, 74, 80, 81, 106, 

112, 113, 156, 163]. 

3.2.3. Model Mertona wyceny europejskich opcji na indeksy giełdowe 

W kolejnych latach dokonano stopniowej redukcji założeń modelu Blacka-

Scholesa. Jeszcze w 1973 roku ukazała się praca Mertona, w której uogólnił wzór na 

cenę opcji, dopuszczając wypłatę dywidendy o stałej stopie [107]. Merton przyjął 

założenie, że dla nabywcy opcji kupna wartość akcji jest obniżona o bieżącą wartość 

wypłaconych do terminu wygaśnięcia dywidend oraz że koszt posiadania akcji jest 

zredukowany przez wypłacone dywidendy. Ponadto Merton rozszerzył swój model 

obejmując nim wycenę europejskich opcji kupna i sprzedaży na indeksy giełdowe: 

 

_  (3.13)

 

_  (3.14)

 

gdzie: 

_  – cena (premia) europejskiej opcji kupna na indeks giełdowy, 

_  – cena (premia) europejskiej opcji sprzedaży na indeks giełdowy, 
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 – wyrażona w stosunku rocznym średnia stopa dywidendy dla indeksu w okresie 

ważności kontraktu (pod uwagę brane są jedynie dywidendy dla których dzień 

określenia praw do nich przypada w okresie ważności opcji), 

oraz: 

ln 2

√
 (3.15)

 

2

√
√  (3.16)

 

Pozostałe oznaczenia jak w rozdziale 3.2.2. 

 

Podsumowując można zapisać, że zarówno cena europejskiej opcji kupna jak 

i sprzedaży na indeksy giełdowe jest funkcją: 

 

_ , , , , ,  (3.17)

 

_ , , , , ,  (3.18)

 

Przedstawiony model Mertona wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży na 

indeksy giełdowe (zdefiniowany wzorami 3.13 – 3.16) został wykorzystany w trakcie 

badań eksperymentalnych prezentowanych w ramach niniejszej rozprawy. Posłużył on 

do analizy efektywności zaproponowanych modeli neuronowych. Wynika to z faktu, że 

WIG20 jest indeksem cenowym co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod 

uwagę ceny zawartych w nim transakcji bez uwzględniania dochodów z akcji 

(dywidend, praw poboru). Dlatego też przy wycenie opcji na indeks WIG20 należy 

również uwzględnić dochód z dywidendy. 

3.2.4. Inne modyfikacje modelu Blacka-Scholesa 

Model Blacka-Scholesa stał się pierwszą, powszechnie akceptowaną metodą 

wyceny instrumentów pochodnych. Po 1973 roku pojawiły się różne jego modyfikacje, 
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m.in. model Blacka do wyceny opcji na kontrakty futures [21], model Garmana-

Kohlhagena do wyceny opcji walutowych [53] czy modele wyceny opcji egzotycznych, 

których obszerny przegląd prezentuje Haug [64]. 

Jeszcze w 1973 roku Thorpe [152] przedstawił rozszerzenie modelu Blacka-

Scholesa poprzez opuszczenie założenia braku kary za tzw. krótką sprzedaż polegającą 

na zbyciu aktywów, które nie są własnością sprzedającego. W 1976 roku Ingersoll [79] 

uwzględnił koszty transakcji, natomiast Merton [106] dopuścił kombinacje dyfuzji 

i procesu skokowego do opisu cen akcji. 

W kolejnych pracach próbowano udoskonalać i dostosowywać modele do 

rzeczywistego rynku stosując rozkłady stabilne [110], rozkłady hiperboliczne [45, 93], 

rozkłady normalne odwrotne gaussowskie [14, 15] oraz przy pomocy procesów 

podporządkowanych [34, 75, 76]. 

3.2.5. Ograniczenia zastosowania teorii Blacka-Scholesa 

Teoretycznie rynkowe ceny opcji powinny być niemal idealnie równe 

wartościom wynikającym z modelu Blacka-Scholesa. Jednak nie zawsze tak jest ze 

względu na to, że model ten jest lepszym lub gorszym, ale jednak tylko przybliżeniem 

rzeczywistej sytuacji na rynku. Przykładowo rozkład prawdopodobieństwa ceny akcji 

w przyszłości nie ma postaci rozkładu logarytmiczno-normalnego. Inną przyczyną 

niedokładności wycen rynkowych w porównaniu z modelem są koszty transakcyjne. 

O ile w modelu Blacka-Scholesa zakłada się brak kosztów transakcyjnych, o tyle 

w praktyce okazuje się, że nie wszyscy uczestnicy rynku są w stanie uzyskać możliwość 

pożyczania pieniędzy według stopy wolnej od ryzyka. Ponadto stopa kredytu nigdy nie 

jest równa stopie depozytu. 

Rezultaty teorii Blacka-Scholesa są w ostatnich latach poddawane dyskusji, 

ponieważ w praktyce cena opcji może być różna od teoretycznej wartości uzyskanej na 

podstawie modelu. Wynika to z istotnego faktu, że model Blacka-Scholesa opiera się na 

szeregu założeń, przedstawionych w rozdziale 3.2.2, które niekoniecznie są 

potwierdzone przez obserwacje empiryczne. Ponadto rozważania teoretyczne nie 

uwzględniają tak oczywistego faktu jak zjawisko gwałtownych załamań kursów na 

giełdzie. Stworzenie opisu dla takiego zagadnienia jest aktualnie jednym z powodów 

ogromnego zainteresowania rynkiem kapitałowym. 
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Inną przyczyną gwałtownych ruchów cen na rynkach kapitałowych istotnie 

wpływających na wycenę opcji są, trudne do przewidzenia, czynniki zewnętrzne. 

Przykładem jest atak terrorystyczny na World Trade Center z 11 września 2001 roku. 

W takiej sytuacji do teoretycznych wycen modeli należy podchodzić bardzo ostrożnie. 

Ostatecznie o cenie giełdowej instrumentu decyduje zainteresowanie wśród inwestorów, 

którzy przy wyznaczaniu ceny instrumentu mogą brać pod uwagę inne czynniki niż te 

uwzględnione w modelach teoretycznych. 

Mimo zastrzeżeń do modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa jest on powszechnie 

stosowany przez giełdy prowadzące obrót tymi instrumentami. Jego modyfikacja, 

dopuszczająca wypłatę dywidendy o stałej stopie, jest aktualnie wykorzystywana na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

3.3. Model Coxa-Rossa-Rubinsteina 

Drugą grupą modeli, obok modeli ciągłych, wykorzystywaną do wyceny opcji, 

są modele dyskretne. Model drzew dwumianowych (ang. binomial tree model), którego 

autorami są J. Cox, S. Ross i M. Rubinstein [36], mimo że jest tylko pewną 

aproksymacją prawdziwego rynku, jest stosunkowo łatwą i użyteczną techniką wyceny 

opcji stosowaną w praktyce. Przedstawia poziomy cenowe jakie może osiągnąć akcja 

w okresie ważności opcji, przy jednoczesnym założeniu, że zmiany cen zachodzą 

w sposób skokowy. Najprostszym rozpatrywanym przypadkiem jest model 

jednookresowy dwustanowy [123, 150]. Zakłada się w nim, że proces zmian cen akcji 

ma charakter dyskretny. I tak: 

 cena akcji  w okresie ważności opcji może wzrosnąć do wartości  

z prawdopodobieństwem  lub spaść do poziomu  z prawdopodobieństwem 

1 , 

 cena opcji kupna  w okresie ważności opcji może wzrosnąć do wartości  

z prawdopodobieństwem  lub spaść do poziomu  z prawdopodobieństwem 

1 . 
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Bieżąca cena akcji  dana jest wzorem: 

 

, 	 ą 1 									
, 	 1 ą 1  (3.19)

 

Bieżąca cena opcji kupna  dana jest wzorem: 

 

0, , ą 1										
0, , 1 ą 	 1

 (3.20)

 

gdzie: 

 – maksymalna cena akcji, możliwa do osiągnięcia w okresie ważności opcji, 

 – minimalna cena akcji, możliwa do osiągnięcia w okresie ważności opcji, 

 – maksymalna cena opcji kupna, możliwa do osiągnięcia w okresie ważności opcji, 

 – minimalna cena opcji kupna, możliwa do osiągnięcia w okresie ważności opcji. 

Celem inwestora jest zajęcie takiej pozycji, aby bez względu na rozwój sytuacji 

na rynku, jego portfel był zabezpieczony. W związku z tym definiuje się portfel 

inwestora składający się z: 

 długiej pozycji w akcjach (zakup ∆ akcji), 

 krótkiej pozycji w opcjach (wystawienie jednej opcji kupna). 

Należy wyznaczyć taką wartość ∆, dla której portfel będzie wolny od ryzyka, co 

oznacza, że wartość końcowa portfela zarówno w przypadku wzrostu jak i spadku cen 

akcji musi być taka sama. Stąd: 

 

∆ ∆  (3.21)

 

Korzystając z (3.19) oraz (3.20) wzór (3.21) przekształcono do postaci: 

 

∆	  (3.22)
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Jak wynika z (3.22) liczba ∆ jest stosunkiem różnicy wypłaty opcji do różnicy 

ceny akcji i nazywana jest współczynnikiem delta. Pokazuje, ile akcji powinno 

przypadać na jedną opcję kupna w portfelu inwestora, by możliwa była doskonała 

osłona, czyli aby inwestor nie poniósł żadnego ryzyka. 

Jeżeli arbitraż nie jest możliwy to stopa zwrotu z tak utworzonego portfela jest 

wolna od ryzyka, czyli jest równa stopie wolnej od ryzyka . Wartość bieżąca portfela 

musi być równa kosztom skonstruowania portfela: 

 

∆ ∆  (3.23)

 

Podstawiając (3.22) do (3.23) otrzymano: 

 

1  (3.24)

 

gdzie: 

 (3.25)

 

Przedstawiona idea drzew dwumianowych może być rozszerzona o dowolną 

liczbę okresów. W praktyce stosuje się drzewa wielookresowe (30-okresowe i dłuższe), 

co znacznie komplikuje proces obliczeń. Przykładowo, dla drzewa 30-okresowego 

wystąpi 31 końcowych cen akcji, do których prowadzi 230 różnych ścieżek. Daje to 

w sumie 1.073.741.824 możliwości [150]. Przykład 4-okresowego drzewa 

dwumianowego dla europejskiej opcji sprzedaży przedstawiono w pracy [89]. 

Ogólny model dwumianowy dla  okresów zapisano następująco [36]: 

 

!
! !

1 0;  (3.26)

 

Wzór (3.26) można zastosować do wyceny nie tylko europejskiej opcji kupna 

czy sprzedaży, ale również do wyceny każdego instrumentu pochodnego, dla którego 

cena instrumentu podstawowego zmienia się zgodnie z modelem dwumianowym. 
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Praktyczne wykorzystanie modelu dwumianowego do wyceny opcji wymaga 

założenia, że zmiany cen akcji składają się z dużej liczby niewielkich zmian 

dwumianowych. 

To, co odróżnia model Coxa-Rossa-Rubinsteina od modelu Blacka-Scholesa, to 

zmiana cen instrumentu podstawowego. W modelu dwumianowym zmiany cen akcji 

zachodzą w sposób skokowy, podczas gdy w modelu Blacka-Scholesa zmiany cen 

instrumentu podstawowego są ciągłe. Przy pewnych założeniach [156] jako graniczny 

przypadek modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina otrzymuje się model Blacka-Scholesa. 

Zastosowanie modelu dwumianowego sprawia, że inwestor znający 

prawdopodobieństwo osiągnięcia danego poziomu ceny w węźle, może oszacować 

prawdopodobieństwo osiągnięcia danego poziomu na końcu drzewa lub 

w interesującym go węźle. Tak przeprowadzona wycena opcji daje jednak tylko 

przybliżone wartości przyszłej ceny. 

3.4. Modele alternatywne 

Uogólnieniem modelu dyskretnego z deterministycznymi skokami w górę 

i w dół jest randomizacja jednego z jego parametrów [126]. Pierwszy z modeli 

Racheva-Rueschendorfa to model procesu ceny z losową liczbą deterministycznych 

skoków, drugi to model z losową długością skoków. 

Wśród innych popularnych modeli finansowych warto wyróżnić model Gerbera-

Shiu [54] oraz model Hursta-Platena-Racheva [75, 76]. 

W literaturze opisuje się również modele wyceny opcji na stopę procentową. Do 

najbardziej znanych należą model Vasicka [154], model Coxa-Ingersolla-Rossa [35], 

model Ho-Lee [72], model Blacka-Karasinskiego [23] oraz model Heatha-Jarrowa-

Mortona [66]. Szczegółowe porównanie wymienionych modeli zaprezentowano 

w pracy [156]. 

 

Przedstawione rozważania dotyczące dyskretnych i ciągłych modeli wyceny 

instrumentów pochodnych, w tym kontraktów opcyjnych na indeksy giełdowe, 

prowadzą do skomplikowanych równań stochastycznych opartych na geometrycznym 

ruchu Browna. Mimo iż postęp w metodach numerycznych i informatycznych 

umożliwia przybliżone (komputerowe) ich rozwiązanie, niemniej jednak otwartą 
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kwestią pozostaje ilość założeń przyjęta w poszczególnych modelach, ograniczająca 

możliwość wiernego odzwierciedlenia rzeczywistych warunków rynkowych. Dlatego 

pożądanym kierunkiem badań wydaje się poszukiwanie alternatywy dla dotychczas 

stosowanych modeli wyceny instrumentów pochodnych. Interesującą propozycją 

wydaje się być wykorzystanie modeli opartych na sieciach neuronowych. 
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4. Zastosowanie sieci neuronowych 

do wyceny instrumentów pochodnych 

Rozdział ten składa się z dwóch części. W pierwszej dokonano syntetycznego 

opisu rozwoju sieci neuronowych, przedstawiono podstawowy model sztucznego 

neuronu oraz budowę i zasady funkcjonowania sztucznych sieci neuronowych. 

Następnie opisano dwa warianty uczenia sztucznych sieci neuronowych, 

tj. z nauczycielem oraz bez nauczyciela. Drugą część rozdziału stanowi przegląd 

literatury dotyczącej wykorzystania sieci neuronowych do wyceny oraz prognozowania 

wartości kontraktów opcyjnych na indeksy giełdowe, uzupełniony analizą przykładów 

wykorzystujących sztuczne sieci neuronowych również w innych zagadnieniach 

ekonomicznych. 

4.1. Sieci neuronowe 

Dzisiejsze, tak szerokie i powszechne zainteresowanie sieciami neuronowymi 

zarówno wśród inżynierów, przedstawicieli nauk ścisłych – matematyków i fizyków 

oraz biologów czy neurobiologów wynika przede wszystkim z poszukiwań 

efektywnych i bardziej niezawodnych urządzeń do przetwarzania informacji, ale nie 

tylko. Jak pisze prof. Ryszard Tadeusiewicz [149], gwałtowne zainteresowanie sieciami 

neuronowymi nie jest wynikiem zbiegu okoliczności czy efektem chwilowej mody. 

Sieci neuronowe są bowiem wygodnym narzędziem, z powodzeniem stosowanym 

w niezwykle szerokim zakresie problemów, w tak różniących się od siebie dziedzinach 

jak finanse, medycyna, zastosowania inżynierskie, geologia czy fizyka. Praktycznie 

mogą być one zastosowane wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy związane nie 

tylko z przetwarzaniem i analizą danych, ale również z ich predykcją, klasyfikacją czy 

sterowaniem. 
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4.1.1. Rys historyczny rozwoju sieci neuronowych 

Za początek rozwoju dziedziny sztucznych sieci neuronowych uznaje się pracę 

Warrena McCullocha i Waltera Pittsa [104], w której autorzy po raz pierwszy 

przedstawili matematyczny opis komórki nerwowej i powiązanie tego opisu 

z problemem przetwarzania danych. Zaprezentowany model wywarł wielki wpływ na 

późniejszy rozwój tej dziedziny. W 1949 roku Donald Hebb przedstawił koncepcję 

zespołu neuronów [67]. Odkrył, że informacja może być przechowywana w strukturze 

połączeń między neuronami i jako pierwszy zaproponował metodę uczenia sieci 

polegającą na zmianach wag połączeń między neuronami. W 1951 roku Marvin Minsky 

zbudował pierwszą stochastyczną sieć neuronową SNARC (ang. Stochastic Neural-

Analog Reinforcement Computer). 

Istotnym punktem w historii rozwoju sieci neuronowych były książki autorstwa 

Johna von Neumanna [114] oraz Taylora [151]. Pierwsza z nich prezentuje ujęcie 

problematyki od strony techniki, druga jest źródłem wiadomości biologicznych. 

Pierwszym szeroko znanym przykładem zbudowanej w 1957 roku w Cornell 

Aeronautical Laboratory przez Franka Rosenblatta oraz Charlesa Wightmana 

i działającej sieci neuropodobnej był perceptron [127, 128]. Był to układ częściowo 

elektromechaniczny, częściowo elektroniczny, służący do rozpoznawania znaków 

alfanumerycznych z procesem uczenia jako metodą programowania systemu. Działanie 

perceptronu nie było zadowalające z punktu widzenia zasadniczego celu działań, 

ponieważ układ uczył się rozpoznawania, ale nie radził sobie z bardziej złożonymi 

znakami, a ponadto wykazywał wrażliwość na zmianę skali rozpoznawanych obiektów, 

ich położenie w polu widzenia oraz zmiany kształtu [145]. Po ogłoszeniu wyników 

przez twórców nastąpił gwałtowny rozwój tego typu sieci neuronowych na całym 

świecie. Niestety większość naśladowców nie wyszła ponad odtworzenie pierwotnego 

rozwiązania. 

W 1960 roku Bernard Widrow z Uniwersytetu Standford wraz ze swoim 

studentem Marcianem Hoffem zbudowali sieć elektrochemicznych uczących się 

elementów o nazwie Adaline (ang. Adaptive Linear Element) [157, 159, 160, 161]. Był 

to pierwszy neurokomputer oferowany komercyjnie do adaptacyjnego przetwarzania 

sygnałów. Widrow i Hoff do uczenia zbudowanej sieci zastosowali nową metodę 

uczenia nazywaną od ich nazwisk metodą Widrowa-Hoffa lub metodą delty. 
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W 1969 roku ukazała się książka Marvina Minsky i Seymoura Paperta [109], 

która gwałtownie zahamowała rozwój badań nad sztucznymi sieciami neuronowymi za 

sprawą formalnego dowodu, że sieci jednowarstwowe mają bardzo ograniczony zakres 

zastosowań. Mimo stanu przestoju, który utrzymywał się przez kolejnych 15 lat aż do 

ukazania się serii publikacji, w których autorzy pokazali, że wielowarstwowe sieci 

nieliniowe wolne są od ograniczeń przedstawionych w pracy Minsky i Paperta, w latach 

70-tych przeprowadzono kilka eksperymentów, w wyniku których powstały nowe 

konstrukcje sieci neuronowych. W 1970 roku Stephen Grossberg zbudował sieć 

Avalanche służącą do rozpoznawania mowy oraz sterowania ruchami ramienia robota 

[58, 59]. W tym samym roku w MIT powstał Cerebellatron skonstruowany przez 

Davida Mara, Jamesa Albusa oraz Andresa Pellioneza, również służący do sterowania 

robotem. Inne zastosowanie miała sieć Brain State in a Box zbudowana 1977 roku przez 

Jamesa Andersona z Uniwersytetu Browna [6]. Jej zadaniem było wydobywanie 

wiadomości z bazy danych. Funkcjonalnie była odpowiednikiem pamięci asocjacyjnej 

z dwustronnym dostępem (BAM), ale jej działanie nie było związane z iteracyjnym 

procesem poszukiwania, lecz polegało na szybkich zależnościach typu wejście – 

wyjście. 

W latach 80-tych pojawiły się pierwsze sieci ze sprzężeniem zwrotnym, 

w których rozwiązanie zadań polegało na poszukiwaniu przez sieć stanu równowagi 

w długim iteracyjnym procesie dynamicznym. Było to odrodzenie badań nad sieciami 

neuronowymi. W 1982 roku John Hopfield z AT&T Bell Labs zbudował sieć 

wykorzystywaną do odtwarzania obrazów z ich fragmentów, a także stosowaną do 

rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, w tym również słynnego problemu 

komiwojażera. 

Książka autorstwa Jamesa McClellanda i Davida Rumelharta [105] na temat 

równoległego przetwarzania rozproszonego rozpoczęła nowy rozdział w dziejach sieci 

neuronowych. Drugą, równie ważną pozycją literaturową mającą zasadnicze znaczenie 

dla wznowienia zainteresowania sieciami neuronowymi pod koniec lat 80-tych, była 

książka Jamesa Andersona [5]. 

Mimo, że postęp w badaniach nad sztucznymi sieciami miał miejsce głównie 

w Stanach Zjednoczonych, nowatorskie prace były publikowane również w innych 

krajach. W Polsce wydano szereg książek zajmujących się problematyką sieci 
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neuronowych oraz rozpoznawania obrazów i metodami uczenia [43, 70, 82, 84, 88, 102, 

120, 121, 129, 145]. 

4.1.2. Podstawowy model sztucznego neuronu 

Pierwowzorem sztucznej sieci neuronowej jest biologiczny układ nerwowy. Jest 

to złożona struktura, której głównymi elementami są komórki nerwowe (neurony) 

i połączenia między nimi. Mózg zawiera około 10 miliardów neuronów, które posiadają 

połączenia z innymi neuronami tworząc strukturę, która jest w stanie przysyłać 

i przetwarzać informacje. 

Poprawnie działający model komórki nerwowej (rys. 4.1) jest podstawowym 

elementem przy modelowaniu wszystkich systemów biocybernetycznych, ponieważ 

procesy pozyskiwania, przesyłania, przetwarzania i wykorzystywania informacji 

przebiegają głównie w strukturach zbudowanych z komórek nerwowych [146]. 

 

 
Rys. 4.1. Schematyczny budowa komórki nerwowej [146]. 

 

W celu odwzorowania modelu komórki nerwowej, twórcy sieci neuronowych 

zdefiniowali uproszczony i przedstawiony w postaci matematycznej model sztucznego 

neuronu, który stanowi podstawowy element budowy sztucznej sieci neuronowej [42]: 
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 Do neuronu dociera pewna liczba sygnałów (wartości) wejściowych  dla 

1,… ,  (rys. 4.2). Są to albo wartości danych pierwotnych, podawanych do 

sieci z zewnątrz jako dane do prowadzonych w sieci obliczeń, albo sygnały 

pośrednie pochodzące z wyjść innych neuronów wchodzących w skład sieci. 

 Każda wartość wprowadzana jest do neuronu przez połączenie o pewnej sile 

(wadze)  dla 1, … , . Wagi te odpowiadają efektywności synapsy 

w neuronie biologicznym (por. rys. 4.1). 

 W neuronie obliczana jest ważona suma wejść  (rys. 4.2). Niekiedy także do 

tak utworzonej sumy dodaje się pewien składnik (najczęściej jest to wartość 

ujemna) zwany wartością progową. Uzyskana w ten sposób wartość określa 

pobudzenie neuronu. 

 Sygnał reprezentujący łączne pobudzenie neuronu przekształcany jest z kolei 

przez ustaloną funkcję aktywacji neuronu , która określana jest również 

niekiedy jako funkcja przejścia neuronu. Wartość obliczona przez funkcję 

aktywacji jest ostateczną wartością wyjściową (sygnałem wyjściowym) neuronu. 

 

Rys. 4.2. Model sztucznego neuronu. 

 

Możliwości pojedynczego neuronu w zakresie przetwarzania informacji są 

stosunkowo niewielkie. W związku z tym najczęściej stosowane są połączone ze sobą 

grupy sztucznych neuronów, czyli sieci neuronowe pozwalające na wykonanie bardziej 

złożonych obliczeń. 
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4.1.3. Budowa i zasada funkcjonowania sztucznych sieci neuronowych 

W literaturze istnieje wiele definicji sieci neuronowych [32, 65, 68, 115, 167, 

168]. Jak podaje [145] – sieć neuronowa jest bardzo uproszczonym modelem mózgu. 

Składa się ona z dużej liczby (od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy) elementów 

przetwarzających informację. Elementy te nazywane są neuronami, chociaż w stosunku 

do rzeczywistych komórek nerwowych ich funkcje są bardzo uproszczone, by nie 

powiedzieć – sprymityzowane. Neurony są powiązane w sieć za pomocą połączeń 

o parametrach (tak zwanych wagach) modyfikowanych w trakcie tak zwanego procesu 

uczenia. Topologia połączeń oraz ich parametry stanowią program działania sieci, zaś 

sygnały pojawiające się na jej wyjściach, w odpowiedzi na określone sygnały 

wejściowe, są rozwiązaniami stawianych jej zadań [145]. 

Stosowaną formą organizacji sztucznej sieci neuronowej jest grupowanie 

neuronów w warstwy. Struktura sieci neuronowej składa się z warstw: wejściowej, 

ukrytych i wyjściowej (rys. 4.3). 

 

 
Rys. 4.3. Struktura sztucznej sieci neuronowej. 

 

Zadaniem warstwy wejściowej jest przekazywanie wektorów wejściowych do 

pierwszej warstwy ukrytej. W pierwszej warstwie ukrytej każdy z neuronów przetwarza 

przychodzący sygnał przemnażając go przez odpowiednie wagi, a następnie dokonuje 

operacji sumowania. Otrzymana wartość przekazywana jest do funkcji aktywacji, która 

oblicza wartość wyjściową neuronu. W kolejnych warstwach ukrytych następuje 

obliczanie wartości wyjściowych poszczególnych neuronów i przekazywanie ich, jako 
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sygnałów wejściowych, na wejścia neuronów warstwy następnej, aż dotrą do warstwy 

wyjściowej. Wyjścia warstwy wyjściowej stanowią wyjścia całej sieci, a uzyskane 

wartości stanowią odpowiedź sieci neuronowej na pobudzenie danym wektorem 

wejściowym. Opisana sytuacja ma miejsce w przypadku sieci neuronowych 

charakteryzujących się strukturą jednokierunkową (ang. feedforward). Przykładem 

takiej sieci jest wielowarstwowa sieć jednokierunkowa zwana perceptronem 

wielowarstwowym MLP (ang. Multi-Layer Perceptrons). Taką strukturę zawsze 

charakteryzuje stabilne zachowanie, co niewątpliwie jest jej zaletą. Sieci MLP należą do 

najlepiej poznanych i najczęściej wykorzystywanych architektur sieciowych [42]. Ich 

bogatą charakterystykę można znaleźć w [70, 145]. 

Innym ciekawym rozwiązaniem mogą być sieci o radialnych funkcjach 

bazowych RBF (ang. Radial Basis Function Network). Na ogół posiadają one jedną 

warstwę ukrytą zawierającą neurony radialne, z których każdy modeluje gaussowską 

powierzchnię odpowiedzi. Z uwagi na silnie nieliniowy charakter tych funkcji, 

zazwyczaj jedna warstwa ukryta wystarcza do zamodelowania funkcji o dowolnym 

kształcie. Istnieje potrzeba większej liczby neuronów aniżeli w sieci typu MLP, aby sieć 

RBF odwzorowała zadaną funkcję z całkowicie satysfakcjonującą wiernością. 

Sieci realizujące regresję uogólnioną GRNN (ang. General Regression Neural 

Network) zaproponowane zostały przez Spechta [142]. Ich charakterystykę można 

znaleźć w pracy [42]. 

Może również zdarzyć się sytuacja, kiedy sieć neuronowa ma wbudowane 

sprzężenie zwrotne, tj. zawiera połączenia powrotne do późniejszych lub 

wcześniejszych neuronów. Wówczas może ona wykonywać bardziej skomplikowane 

obliczenia, w szczególności takie które mają charakter rekurencyjny, jednak, na skutek 

krążenia sygnałów w sieci, w konsekwencji taka sieć ze sprzężeniem zwrotnym może 

zachowywać się niestabilnie. 

Istotny wpływ na zachowanie sztucznego neuronu jak i całej sieci neuronowej 

ma zastosowana funkcja aktywacji. Możemy wyróżnić funkcje skokowe (funkcja 

Heaviside’a, signum, bipolarna funkcja skoku jednostkowego) i ciągłe (funkcja liniowa, 

funkcja sigmoidalna, funkcja tangensoidalna, funkcja wykładnicza, funkcja Gaussa). 

Oprócz wymienionych postaci funkcji agregującej i funkcji aktywacji, pozostałymi 

czynnikami mającymi znaczący wpływ na działanie sieci neuronowej są: wartość 

współczynników wagowych neuronów ustalanych automatycznie w trakcie procesu 
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uczenia, liczba warstw, liczba neuronów w poszczególnych warstwach sieci jak również 

wspomniany wcześniej sposób połączeń neuronów. 

Warunkiem koniecznym do właściwego funkcjonowania sztucznej sieci 

neuronowej jest prawidłowe określenie wszystkich wymienionych czynników. 

4.1.4. Metody uczenia sztucznych sieci neuronowych 

Proces przygotowania sieci do prawidłowego działania nazywany jest uczeniem. 

Kluczowym elementem tego procesu są wagi wejść poszczególnych neuronów, 

ponieważ w zależności od wartości tych wag neuron może pełnić innego rodzaju 

funkcje w sieci neuronowej, co bezpośrednio wpływa na zmianę działania sieci. Zatem 

uczenie sieci to nic innego jak odpowiedni dobór wag, aby wszystkie neurony 

wykonywały dokładnie takie czynności, jakich się od nich wymaga. 

Proces uczenia sieci może przebiegać w dwóch trybach – z nauczycielem i bez 

nauczyciela. W procesie uczenia z nauczycielem na wejścia sieci podawane są wektory 

uczące. Następnie sieć przetwarza dane i generuje odpowiedź, która jest porównywana 

z oczekiwaną odpowiedzią dla danego wektora wejściowego. Cały proces powtarza się 

przez określoną ilość epok, po skończeniu których uważa się, że sieć neuronowa jest 

nauczona. Dobór ilości epok czy warunku zatrzymania uczenia jest uzależniony od 

przyjętego algorytmu uczenia sieci. 

Popularną regułą uczenia z nauczycielem, wprowadzoną przez Widrowa i Hoffa, 

jest reguła delta [158], którą można zapisać następująco [145]: 

 

 (4.1)

 

 (4.2)

 

 (4.3)

 

gdzie: 

 – współczynnik liczbowy decydujący o szybkości uczenia (ang. learning rate), 

 – wartość błędu w -tym kroku uczenia, 

 – rzeczywista odpowiedź neuronu na sygnał , 
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 – wektor wag w -tym kroku uczenia. 

Nazwa opisywanej metody pochodzi od różnicy wyznaczonej pomiędzy sygnałem 

uzyskanym na wyjściu sieci a wartością sygnału, która jest prawidłową z punktu 

widzenia nauczyciela, oznaczanej symbolem greckiej litery  (delta). 

Sygnał błędu , określony wzorem 4.2, wykorzystywany jest przez neuron do 

korygowania swoich współczynników wagowych. Sieć przerywa proces uczenia 

w sytuacji, gdy małe błędy powodują jedynie minimalne korekty wag, co jest sygnałem, 

że jest już ona dobrze wytrenowana. 

Z kolei w procesie uczenia sieci bez nauczyciela, nie porównuje się odpowiedzi 

sieci dla zadanego wektora wejściowego z wielkością pożądaną, lecz modyfikuje się 

wagi neuronów najsilniej i najsłabiej pobudzanych. Dobrze nauczona sieć neuronowa 

potrafi wytworzyć odpowiedź na pobudzenie wektorem wejściowym, którego wartości 

nie wystąpiły podczas procesu uczenia sieci, co rozumiane jest jako zdolność sieci do 

interpolacji. Ponadto sieć neuronowa potrafi „zignorować” wartości przypadkowych 

błędów, którymi mogą być obarczone dane uczące i wektory wejść. Mówimy wtedy 

o zdolności sieci do generalizacji. 

Jedną z najpopularniejszych reguł uczenia bez nauczyciela jest reguła Hebba 

[66], którą można zapisać następująco [145]: 

 

 (4.4)

 

 (4.5)

 

Podwójne górne indeksy przy współczynnikach wagi  wynikają z faktu, że 

trzeba uwzględnić numerację neuronów do których te wagi należą  jak również 

numerację kroków . 

W porównaniu z procesem uczenia z nauczycielem, proces samouczenia jest 

zwykle znacznie powolniejszy [40]. 
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4.2. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych 

w ekonomii 

Sztuczne sieci neuronowe znajdują obecnie zastosowanie w bardzo wielu 

dziedzinach nauki. Do ich podstawowych zalet należą umiejętność samodzielnego 

„programowania się” sieci w trakcie procesu uczenia, ich zdolności do uogólniania 

posiadanej wiedzy oraz stosunkowo duża odporność na błędy pomiarowe. Przegląd 

ciekawych, aktualnie rozwijanych obszarów wykorzystania sieci neuronowych 

przedstawiono w [148]. 

Problemy ekonomiczne ze względu na ich bardzo dużą złożoność, zaszumienie 

danych pomiarowych oraz występującą nieliniowość, są problemami przy 

rozwiązywaniu których chętnie sięga się po sztuczne sieci neuronowe. Szeroki obszar 

zastosowań sieci neuronowych w ekonomii prezentowany jest w [145], gdzie 

wymieniona jest predykcja, klasyfikacja i kojarzenie danych, analiza danych, filtracja 

sygnałów czy optymalizacja jako podstawowe klasy problemów ekonomicznych, które 

z powodzeniem mogą być rozwiązywane przy zastosowaniu sztucznych sieci 

neuronowych. 

Ceny akcji na giełdzie, ceny obligacji, metali szlachetnych, kursy walut, inflacja, 

stopa bezrobocia czy wielkość PKB to tylko wybrane wskaźniki, które mają ogromne 

przełożenie na prowadzone przedsięwzięcia ekonomiczne. W zależności od przyszłych, 

nieznanych nam cen bądź tendencji przedsiębiorstwo może osiągnąć wielkie zyski, 

działać w sposób przeciętny bądź stanąć na krawędzi bankructwa [147]. Istotnym 

warunkiem rozwoju rynku i wypracowania zysku przez firmy jest umiejętność 

przewidywania kierunków i zmian ilościowych zarówno samego rynku, jak i jego 

otoczenia, a także umiejętność podejmowania na tej podstawie prawidłowych decyzji 

gospodarczych i inwestycyjnych [50]. Szybko zmieniające się warunki rynkowe (m.in. 

na giełdzie) jak również opisywanie procesów i zjawisk przy pomocy coraz większej 

ilości danych, powodują nie tylko konieczność szybkiego przetwarzania informacji 

i dostosowywania istniejących algorytmów do nowych warunków, ale także wymuszają 

zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych celem automatyzacji 

procesu przetwarzania danych i informacji dla potrzeb skutecznego prognozowania 

i podejmowania decyzji. 
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Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w analizowaniu zjawisk 

ekonomicznych pozwala na [86]: 

 kompleksowe rozwiązywanie zagadnień optymalizacyjnych, 

 uzyskanie jawnej postaci rozwiązań problemów ilościowych i jakościowych 

w warunkach zmian sytuacji na rynku, 

 szybkie, efektywne zrealizowanie wielu wariantów przy różnych założeniach. 

Obszar zastosowania sieci neuronowych w prognozowaniu zjawisk 

ekonomicznych jest ogromny. Nadają się one doskonale do oceny ryzyka kredytowego, 

analizy decyzji leasingowych, podziału rynku na segmenty, wyboru najlepszej strategii 

inwestycyjnej, znalezienia optymalnej drogi w procesach logistycznych, analizy 

bezpieczeństwa transakcji z użyciem kart kredytowych czy wykrywania nadużyć 

giełdowych [50]. Wreszcie sztuczne sieci neuronowe umożliwiają prowadzenie analiz 

i predykcji szeregów czasowych oraz analizę przepływów pieniężnych i tendencji 

rynkowych. Znany jest również w literaturze przykład zastosowania sieci neuronowych 

do prognozowania wartości indeksu WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie przedstawiony w rozprawie doktorskiej R. Domaradzkiego napisanej pod 

kierunkiem prof. R. Tadeusiewicza [40, 41]. Innym, równie interesującym kierunkiem 

badań, jest zastosowanie sieci neuronowych jako narzędzia do predykcji wskaźników 

ekonomicznych. W pracy [137] przeprowadzono eksperymenty mające na celu 

predykcję wielkości stopy procentowej WIBOR oraz stopy kredytowej. Z kolei praca 

[94] przedstawia możliwości wykorzystania sieci neuronowych do predykcji wskaźnika 

makroekonomicznego jakim jest Produkt Krajowy Brutto. W pracy [61] podjęto próbę 

przewidywania kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

z wykorzystaniem sieci neuronowych. Dysponując wartościami wygenerowanymi przy 

użyciu sieci, zaproponowano budowę wieloskładnikowego, długoterminowego portfela 

akcji.  

Wymienione wybrane przykłady zastosowań sieci neuronowych 

w zagadnieniach ekonomicznych w żadnej mierze nie wyczerpują tematu. Ze względu 

na objętość niniejszej pracy, pełny przegląd literatury zastosowania sieci neuronowych 

w ekonomii został celowo pominięty. Szczegółowo został omówiony jedynie wybrany 
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jej fragment, a mianowicie zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyceny 

instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. 

4.3. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyceny 

opcji na indeksy giełdowe 

Znanych jest co najmniej kilkadziesiąt prac, których autorzy podejmowali próby 

wykorzystania sieci neuronowych do wyceny instrumentów pochodnych. Obszerny 

i wyczerpujący aktualny przegląd pozycji literaturowych zawarty jest w pracy [30]. 

W  większości przedstawionych prac (łącznie 98 niezależnych analiz) wycena 

z wykorzystaniem modeli opartych na sieciach neuronowych była bliższa wartościom 

rynkowym aniżeli w przypadku zastosowania modelu Blacka-Scholesa. Warto 

zaznaczyć, że wiele spośród wymienionych badań eksperymentalnych zostało 

przeprowadzonych przez naukowców zajmujących się bezpośrednio nie naukami 

ekonomicznymi, ale zagadnieniami z obszaru sztucznej inteligencji. Obszerny przegląd 

literatury można również znaleźć w [90]. 

Pierwsze prace dotyczące wyceny kontraktów opcyjnych na indeksy giełdowe 

z wykorzystaniem modeli opartych na sieciach neuronowych pojawiły się w latach 

1993-1994 [77, 99, 100]. Od tego momentu, według wiedzy autorki, opublikowano co 

najmniej kilkadziesiąt prac, w których poruszono problemy wyceny opcji na indeksy 

najważniejszych giełd na świecie (S&P500, S&P100, FTSE 100, DAX, OMX, KOSPI 

200, SPI, CAC 40). 

W swojej pracy [77] autorzy Hutchinson, Lo i Poggio zaproponowali 

nowatorskie podejście do szacowania wartości opcji typu amerykańskiego na indeks 

S&P500 przy użyciu sieci neuronowych typu MLP oraz RBF. W skład tego indeksu 

wchodzi 500 firm, głównie amerykańskich, o największej kapitalizacji, notowanych na 

New York Stock Exchange i NASDAQ. Jest to jeden z najbardziej znanych 

wskaźników zarządzanych przez Standard & Poor’s. W swoich badaniach Hutchinson, 

Lo i Poggio wykorzystali dane rzeczywiste zawierające dzienne kursy zamknięcia z lat 

1987-1991. Uzyskane wyniki porównali z klasycznym modelem Blacka-Scholesa. 

W 2003 roku Amilon [3] rozwinął zaprezentowaną w [77] ideę dla opcji typu 

europejskiego na indeks OMX notowany na giełdzie w Sztokhlomie. W przypadku 
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neuronów ukrytych, podobnie jak w [77] Amilon zastosował funkcję sigmoidalną, 

natomiast w przypadku neuronów wyjściowych – funkcję aktywacji tangensoidalną. 

Funkcja sigmoidalna jest najczęściej wybieraną funkcją aktywacji neuronów. Drugą 

często stosowaną funkcją aktywacji jest funkcja tangensoidalna. Obie funkcje są 

powszechnie nazywane funkcjami S-kształtnymi. Szczegółowa analiza doboru funkcji 

aktywacji w procesie uczenia sieci neuronowych została przedstawiona w [49]. 

W przeprowadzonych badaniach Amilon zastosował dwa podejścia – z wykorzystaniem 

zmienności historycznej instrumentu bazowego oraz zmienności implikowanej. Uzyskał 

wyniki nieznacznie lepsze w porównaniu z modelem Blacka-Scholesa. Wybrane prace, 

w których również poruszono problem wyceny opcji na indeks S&P500 to [7, 8, 9, 10, 

11, 51, 52, 55, 57, 98, 125, 131, 153]. 

Z kolei Malliaris i Salchenberger [99, 100] zbadali działanie sieci neuronowych 

do wyceny opcji na indeks S&P100. Otrzymane wyniki porównali również z modelem 

Blacka-Scholesa i dla około połowy przypadków uzyskali błędy niższe dla 

zaproponowanych modeli opartych na sieciach neuronowych. Warto również zapoznać 

się z pracami [24, 134]. 

Poza wspomnianą wcześniej pracą [3], pojawiło się szereg artykułów 

poruszających problem wyceny opcji na indeksy giełd europejskich: FTSE 100 [20, 

111, 116, 136], DAX [4, 62, 63, 69, 92, 118]. Również wyceny opcji na indeks giełdy 

australijskiej SPI oraz koreańskiej giełdy KOSPI stały się przedmiotem zainteresowania 

wśród badaczy [25, 31, 95, 96, 97]. 

W pracy [16] poruszono co prawda problem wyceny opcji na indeks WIG20, ale 

z wykorzystaniem modeli zmienności stochastycznej. 

W przeprowadzonych badaniach literaturowych autorka nie znalazła informacji 

o próbach zastosowania sieci neuronowych do wyceny opcji na indeks WIG20 Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Może to wynikać z faktu, że opcje na indeks 

WIG20 zostały wprowadzone do obrotu stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2003 

roku. Ponadto sama wielkość GPW w Warszawie oraz niska płynność w obrocie 

opcjami w porównaniu do wymienionych światowych indeksów giełdowych 

utrudniająca wykorzystanie sieci neuronowych (sieć potrzebuje licznego zbioru 

uczącego) mogły spowodować, że do tej pory temat ten, według wiedzy autorki, nie 

został szczegółowo przebadany. 
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W związku powyższym początkowo pojawiła się idea szczegółowego 

przeanalizowania wyceny opcji kupna i sprzedaży na indeks WIG20 Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie przy zastosowaniu modeli opartych na sieciach 

neuronowych. Następnie, w oparciu o uzyskane modele neuronowe, autorka pracy 

zaproponowała narzędzie informatyczne wykorzystujące odpowiednio wytrenowaną 

sieć neuronową do wyceny kontraktów opcyjnych, którego rolą będzie wspieranie 

potencjalnego inwestora w podejmowaniu decyzji o ulokowaniu środków finansowych 

w tych instrumentach pochodnych. 

 

Przeprowadzone przez autorkę badania literaturowe wskazują, że analizowany 

problem wyceny opcji z zaproponowanym podejściem wykorzystania sieci 

neuronowych jest ciekawą alternatywą, wymagającą jednak od badacza nie tylko 

wiedzy z obszaru sztucznej inteligencji, ale również dobrej znajomości modeli 

matematyki finansowej oraz rynków finansowych. 

Opcje na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są 

szczególnymi papierami wartościowymi ze względu na fakt, iż indeks WIG20 na który 

są one wystawione, w odróżnieniu od większości indeksów giełd zagranicznych, jest 

indeksem cenowym. Rodzi to ważne konsekwencje, bowiem zachodzi konieczność 

rozważenia dodatkowego parametru wejściowego przy budowie modelu neuronowego. 

Kolejnym utrudnieniem związanym z prawidłową wyceną opcji na indeks WIG20 może 

być niska płynność rynku. 

 

Samo zaproponowanie modeli neuronowych, które posłużą do wyceny opcji 

kupna i sprzedaży na indeks WIG20 jest interesującą alternatywą dla powszechnie 

stosowanych modeli matematyki finansowej, które w sytuacji zawirowań giełdowych, 

nie zawsze dobrze radzą sobie z wyceną instrumentów pochodnych. Niemniej jednak 

dopiero uzupełnienie zaproponowanych modeli neuronowych o narzędzie 

informatyczne wspomagające inwestorów w podejmowaniu decyzji kupna bądź 

sprzedaży kontraktu opcyjnego na indeks WIG20 wydaje się być kompletnym 

rozwiązaniem i alternatywą dla obecnych na rynku uproszczonych kalkulatorów wycen. 
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5. Modele sieci neuronowych do wyceny 
opcji kupna i sprzedaży na indeks WIG20 
i ich weryfikacja 

W rozdziale tym opisano metodologię badań wykorzystaną w trakcie budowy 

modeli sieci neuronowych, które posłużyły do wyceny opcji na indeks WIG20. 

Szczegółowo omówiono strukturę sieci neuronowej, scharakteryzowano 

zaproponowany przez autorkę wektor zmiennych wejściowych sieci neuronowej oraz 

algorytmy ich wyliczania. Rozdział kończy charakterystyka miar błędów 

zastosowanych w celu weryfikacji zaproponowanych modeli neuronowych. 

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano dane rzeczywiste reprezentujące 

notowania opcji na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z lat 

2005-2010. W rozdziale przedstawiono charakterystykę i sposób ich pozyskania. Część 

danych została pobrana z ogólnie dostępnego archiwum notowań Giełdy Papierów 

Wartościowych [187]. Pozostałe dane, konieczne do zbudowania modeli sieci 

neuronowych, zostały udostępnione bezpłatnie przez GPW na potrzeby niniejszej pracy. 

Dane te zostały przez autorkę odpowiednio przetworzone dla celów eksperymentów. 

5.1. Budowa modelu 

Do podstawowych kwestii, które muszą być rozwiązane przy budowie modelu 

należy zaliczyć m.in. [42]: 

 wybór rodzaju i struktury sieci neuronowej, 

 dobór zmiennych wejściowych, 

 sposób uczenia sieci, 

 ocena poprawności modelu. 
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Kolejność realizacji następujących po sobie etapów nie zawsze jest zgodna 

z zaprezentowanym porządkiem, gdyż niektóre fazy procesu są często wykonywane 

wielokrotnie w trakcie budowy jednego modelu. Za przykład może służyć proces 

uczenia sieci, który wykonywany jest często w trakcie realizacji procedury doboru 

informacji wejściowych modelu, jak również w czasie określania poprawnej struktury 

modelu [42]. 

5.1.1. Wybór rodzaju sieci neuronowej 

Zaprezentowane w rozdziale czwartym badania literaturowe zawierające 

przykłady wykorzystania sieci neuronowych do wyceny opcji na indeksy wynikowe 

giełd zagranicznych prowadzą do pytania, czy również w przypadku indeksu WIG20 

GPW w Warszawie będącego indeksem cenowym, sieci neuronowe okażą się trafną 

propozycją do wyceny opcji. 

Zatem pośrednim celem badań jest konieczność zdefiniowania struktury sieci 

neuronowej służącej do wyceny opcji na indeks WIG20 w każdych warunkach 

rynkowych (zarówno w okresie stabilnego wzrostu jak i w okresie gwałtownych wahań 

kursów giełdowych), w tym również zdefiniowanie wektora zmiennych wejściowych. 

Następnie, w oparciu o najlepsze uzyskane modele neuronowe, zaproponowane zostanie 

narzędzie informatyczne wspomagające inwestorów w podejmowaniu decyzji kupna 

bądź sprzedaży opcji na indeks WIG20. 

Jednym z najistotniejszych elementów konstrukcji modelu neuronowego jest 

wybór sieci. Dokonując wyboru typu sieci należy uwzględnić te topologie sieci, które są 

przydatne do opisu zależności występujących pomiędzy zestawem danych wejściowych 

(opóźnionych wartości szeregu składowego) i danych wyjściowych (przyszła wartość 

tego szeregu) [42]. 

W badaniach eksperymentalnych prezentowanych w niniejszej pracy 

wykorzystano perceptrony wielowarstwowe MLP, które należą do najbardziej 

poznanych i najczęściej wykorzystywanych architektur sieciowych. Sprawdzono 

również możliwość wykorzystania sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF. Warto 

zaznaczyć, że najczęściej wykorzystywanymi architekturami sieciowymi do wyceny 

indeksów giełdowych prezentowanymi dotychczas w literaturze są sieci MLP [por. 3, 

69, 77, 99, 100, 115]. 
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5.1.2. Dobór zmiennych wejściowych 

Indeks WIG20 jest indeksem giełdowym liczonym na podstawie wartości 

dwudziestu spółek, wybranych zgodnie z obowiązującymi zasadami przedstawionymi 

w rozdziale 5.2.1. Przy obliczaniu wartości indeksu bierze się pod uwagę jedynie ceny 

zawartych w nim transakcji, nie uwzględnia się natomiast dochodów z akcji, 

tj. dywidend i praw poboru. Dlatego też indeks WIG20, w odróżnieniu od większości 

indeksów dla giełd zagranicznych (np. indeksu DAX), jest nazywany indeksem 

cenowym. Przypomnijmy krótko, że indeks DAX jest tzw. indeksem wynikowym (ang. 

performance index), co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę nie tylko 

wzrost cen akcji (jak przy indeksie WIG20), ale dodatkowo wzrost kapitału poprzez 

wypłatę dywidendy. 

Spostrzeżenie to jest niezwykle istotne z punktu widzenia doboru zmiennych 

wejściowych sieci neuronowej. Istnieje konieczność ponownego zdefiniowania wektora 

zmiennych wejściowych poprzez uwzględnienie właśnie stopy dywidendy, określanej 

dalej symbolem , a obliczanej zgodnie z algorytmem zaprezentowanym w rozdziale 

5.2.3. 

Kolejnym ważnym aspektem niniejszej rozprawy, wyróżniającym ją spośród 

dotychczas opublikowanych prac, jest korzystanie z danych rzeczywistych. Brak jest 

jakichkolwiek założeń upraszczających lub metod uśredniających w stosunku do wolnej 

od ryzyka stopy procentowej 	  lub stopy dywidendy  [por. 3, 69]. 

Analizy doboru zmiennych wejściowych sieci neuronowej autorka dokonała 

w oparciu o model matematyczny wyceny opcji zwany modelem Mertona [107] (por. 

rozdział 3.2.3). Zazwyczaj jednak optymalizacji wektora zmiennych wejściowych 

dokonuje się z wykorzystaniem różnych algorytmów optymalizacyjnych. Szereg 

możliwości doboru zmiennych do modelu neuronowego z wykorzystaniem pakietu 

STATISTICA przedstawiono w rozprawie doktorskiej R. Domaradzkiego [40]. 

Przeprowadzenie procesu optymalizacji wektora zmiennych wejściowych ułatwia 

podjęcie decyzji, które ze zmiennych niezależnych są najbardziej istotne i będą miały 

decydujący wpływ na jakość modelu prognostycznego. Należy być tutaj niezwykle 

ostrożnym, gdyż dobór zmiennych wejściowych dokonany w sposób subiektywny przez 

badacza, może doprowadzić do wzrostu błędu predykcji, zamiast do jego zmniejszenia. 
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W pracy, w trakcie doboru zmiennych wejściowych sieci neuronowej, pominięto 

szereg danych jak wartości indeksów giełd zagranicznych, wskaźniki 

makroekonomiczne (inflacja, bezrobocie), kursy walut czy wskaźniki analizy 

technicznej, które istotnie wpływają na notowania głównych indeksów Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Wynika to z faktu, iż zmiany wymienionych 

wskaźników znajdują natychmiastowe odzwierciedlenie w samej wartości instrumentu 

bazowego – indeksu WIG20. 

Założono zatem, że sieć będzie posiadała 6 zmiennych wejściowych, 1 warstwę 

ukrytą o dowolnej ilości neuronów oraz 1 wyjście (rys. 5.1). Zawężenie liczby warstw 

ukrytych sieci neuronowej do jednej wynika z możliwości modułu Automatyczne Sieci 

Neuronowe dostępnego w pakiecie STATISTICA 8 firmy StatSoft, który wykorzystano 

do przeprowadzenia badań. 

Parametrami wejściowymi sieci są: 

  – aktualna wartość instrumentu bazowego WIG20, na który wystawiona jest 

opcja, obliczana zgodnie z algorytmem przedstawionym w rozdziale 5.2.1, 

  – cena wykonania opcji, 

  – wolna od ryzyka stopa procentowa obliczona zgodnie z algorytmem 

przedstawionym w rozdziale 5.2.2, 

  – czas pozostający do wygaśnięcia opcji, 

  – stopa dywidendy obliczona zgodnie z algorytmem przedstawionym 

w rozdziale 5.2.3, 

  – zmienność implikowana instrumentu bazowego WIG20 obliczona zgodnie 

z algorytmem przedstawionym w rozdziale 5.2.4. 

Wyjście sieci neuronowej reprezentuje wartość premii dla opcji kupna _  

lub opcji sprzedaży _  w zależności od rozważanego modelu sieci neuronowej 

(z uwzględnieniem mnożnika zgodnie ze standardem opcji opisanym w Dodatku A). 
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Rys. 5.1. Proponowana struktura sieci neuronowej. 

 

Warto podkreślić, że we wcześniejszych pracach [por. 3, 69] aktualna wartość 

instrumentu bazowego S oraz cena wykonania opcji  prezentowane były jako jedna 

zmienna / . W niniejszej pracy autorka rozważa obie te wielkości jako dwie 

niezależne zmienne w wektorze zmiennych wejściowych. 

5.2. Algorytmy wyznaczania zmiennych wejściowych 

Jak wspomniano, punktem wyjścia do zaproponowania struktury sieci 

neuronowej z 6 wejściami był zmodyfikowany model Blacka-Scholesa uwzględniający 

stopę dywidendy zwany modelem Mertona. Poszczególne wielkości wejściowe  zostały 

wyznaczone zgodnie z ogólnie przyjętymi algorytmami. 

5.2.1. Algorytm wyznaczania wartości indeksu WIG20 

Szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości 

informacji o instrumencie bazowym, czyli indeksu WIG20 zawarte są w [173]. Indeks 

WIG20 jest publikowany od 16.04.1994 roku. Wartości indeksu obliczane są na 

_ / _  
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podstawie wartości portfela akcji dwudziestu największych i najbardziej płynnych 

spółek z podstawowego rynku akcji. Jego początkowa wartość wynosiła 1000 punktów. 

W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora 

giełdowego. Obliczanie wskaźnika następuje w sposób ciągły, natomiast wartości 

bieżące podczas notowań publikowane są co 15 sekund. Przypomnijmy, że WIG20 jest 

indeksem cenowym co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę tylko 

ceny zawartych w nim transakcji bez uwzględniania dochodów z akcji (dywidend, praw 

poboru). Wzór na indeks WIG20 zdefiniowany jest następująco: 

 

20
∑ ∙

∑ 0 ∙ 0 ∙
∙ 1000 (5.1)

 

gdzie: 

 – pakiet uczestnika indeksu „ ” na danej sesji (ilość akcji -tej spółki w obrocie 

giełdowym), 1,… , 20 

 – kurs uczestnika indeksu „ ” na danej sesji (kurs jednej akcji -tej spółki), 

0  – pakiet uczestnika indeksu „ ” na sesji w dniu bazowym, 

0  – kurs uczestnika indeksu „ ” na sesji w dniu bazowym, 

 – współczynnik korygujący indeksu na danej sesji. 

Wartość indeksu WIG20 podawana jest w punktach. Indeks otwarcia 

publikowany jest, gdy transakcje zawarte na sesji pozwolą wycenić co najmniej 65% 

kapitalizacji portfela, jednak nie wcześniej niż po 60-ciu sekundach od rozpoczęcia 

obrotu i nie później niż o godz. 10:00. Zmiany w składzie portfela WIG20 dokonywane 

są, podobnie jak w przypadku wszystkich indeksów giełdowych na GPW w Warszawie, 

po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Wyznaczenia uczestników 

indeksu dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia (rewizja roczna) oraz 

kwietnia, lipca i października (korekty kwartalne) [78]. Lista uczestników indeksu 

tworzona jest na podstawie specjalnego zestawienia obejmującego spółki o liczbie akcji 

w wolnym obrocie powyżej 10% i 1 mln euro, nie znajdujące się w sytuacji szczególnej 

zgodnie z Regulaminem Giełdy [169]. Tak wybrane spółki są porządkowane według 

wartości obrotów za ostatnie 12 miesięcy (waga 0,6) oraz wartości akcji w wolnym 

obrocie (0,4). Do indeksu trafiają spółki, które w tym zestawieniu zajęły co najmniej 25 
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pozycję w przypadku rewizji i co najmniej 30 pozycję w przypadku korekty. Udziały 

spółek w indeksie są aktualizowane podczas każdej rewizji oraz korekty na podstawie 

aktualnego stanu liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo udział pojedynczej spółki 

w indeksie jest ograniczony do 15% [185]. 

5.2.2. Algorytm wyznaczania wolnej od ryzyka stopy procentowej 

Szczegółowy algorytm kalkulacji urocznionej wolnej od ryzyka stopy 

procentowej  do terminu wygaśnięcia opcji jest podany do publicznej wiadomości 

i publikowany na stronie internetowej GPW w Warszawie [186]. Wielkość ta jest 

wyznaczana dla każdego terminu wygaśnięcia opcji w oparciu o stopy procentowe 

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) oraz WIBID (ang. Warsaw Interbank 

Bid Rate) dla terminów 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 

12 miesięcy. Stopy WIBOR i WIBID wyrażone w kapitalizacji rocznej przeliczane są 

na stopy przy kapitalizacji ciągłej zgodnie z poniższymi wzorami: 

 

_ ą ł

1 _ ∙ 365⁄

365⁄
 (5.2)

 

_ ą ł

1 _ ∙ 365⁄

365⁄
 (5.3)

 

gdzie: 

 – termin (w znaczeniu okres czasu) na jaki wyznaczona jest dana stopa procentowa 

(np. dla WIBOR 1 miesiąc = 30 dni). 

Następnie obliczana jest stopa WIMEAN, która jest średnią ze stóp 

procentowych WIBOR i WIBID dla każdego z wymienionych terminów oraz czas 

pozostały do terminów wygaśnięcia opcji. Dla każdego z terminów wygaśnięcia opcji 

określane są stopy procentowe WIMEAN o terminie wcześniejszym oraz późniejszym. 

Ostatecznie stopy procentowe kalkulowane są dla każdego z terminów wygaśnięcia 

poprzez interpolację liniową dostępnych stóp WIMEAN. W sytuacji, gdy termin 

wygaśnięcia jest krótszy niż 1 tydzień, za szukaną wolną od ryzyka stopę procentową 
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uznaje się WIMEAN dla 1 tygodnia. Stopa procentowa wyznaczana jest w wartościach 

dziesiętnych z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku. 

5.2.3. Algorytm wyznaczania stopy dywidendy 

Szczegółowy algorytm kalkulacji urocznionej stopy dywidendy  dla indeksu 

WIG20 na okres do terminu wygaśnięcia opcji jest podany do publicznej wiadomości 

i opublikowany się na stronie internetowej GPW w Warszawie [186]. Wielkość ta 

obliczana jest zgodnie ze wzorem: 

 

_
∑ ∙

_
 (5.4)

 

gdzie: 

 – kwota dywidendy na jedną akcję, 

 – liczba akcji danej spółki w portfelu danego indeksu, 

_ 	 – kapitalizacja portfela indeksu WIG20 na zamknięcie danego dnia 

(kapitalizację danej spółki, czyli wartość rynkową spółki, definiuje się jako iloczyn 

aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie). 

Do kalkulacji stopy dywidendy przyjmowane są dane dotyczące dywidend 

ustalane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w bieżącym roku. Do momentu 

zgłoszenia tej informacji przez spółkę do kalkulacji przyjmuje się dane dotyczące 

wypłaconych przez spółkę dywidend w roku poprzednim. Zakłada się, że w roku 

bieżącym spółka będzie wypłacała dywidendę w tej samej kwocie oraz w tych samych 

terminach, co w roku poprzednim. Stopy dywidendy kalkulowane są dla każdego 

terminu wygaśnięcia opcji. Następnie należy je wyznaczyć w skali rocznej zgodnie ze 

wzorem: 

 

_ _ ∙
365

 (5.5)
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gdzie: 

 – liczba dni od sesji, na którą wyznaczono stopę dywidendy do dnia wygaśnięcia 

opcji. 

Ostatecznie stopę przy kapitalizacji rocznej przelicza się na stopę przy 

kapitalizacji ciągłej: 

 

_ _ ą ł 1 _  (5.6)

5.2.4. Algorytm wyznaczania zmienności implikowanej WIG20 

Zmienność implikowana WIG20, oznaczana symbolem 	 , obliczana jest dla 

każdej serii opcji z wykorzystaniem modelu Mertona. Celem jest znalezienie takiej 

wartości parametru  dla każdej serii opcji na danej sesji giełdowej, dla której zostaną 

spełnione równania modelu wyceny Mertona określone wzorami 3.13 – 3.16. 

Kalkulacja zmienności dokonywana jest metodą iteracyjną. 

Wielkości _  oraz _ , występujące odpowiednio we wzorach 3.13 

oraz 3.14 (por. rozdział 3.2.3), są wyznaczane na podstawie najlepszych ofert kupna 

i sprzedaży dla poszczególnych serii zbieranych z arkusza zleceń w przedziale notowań 

ciągłych od 1 godziny 10 minut do 15 minut przed zakończeniem notowań ciągłych. 

Z tak otrzymanych dla każdej serii opcji 12 par ofert kupna i sprzedaży, wyznaczana 

jest średnia arytmetyczna dla każdej z 12 par. Następnie z tak otrzymanych 12 średnich 

wyznaczana jest jedna średnia arytmetyczna. Obliczona jedna liczba jest zmienną 

_  lub _  stosowaną do kalkulacji zmienności implikowanej . 

Jednocześnie w tym samym przedziale czasu tworzony jest zbiór 12 opublikowanych 

wartości indeksu WIG20, z których wyznaczana jest średnia arytmetyczna stosowana 

do kalkulacji zmienności implikowanej. 

Szczegółowy algorytm wyznaczania zmienności implikowanej indeksu WIG20 

znajduje się na stronie internetowej GPW w Warszawie [186]. 
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5.3. Weryfikacja zaproponowanych modeli 

W rozdziale tym przedstawione zostaną miary błędów wykorzystane do 

weryfikacji modeli neuronowych, służących do wyceny opcji kupna i sprzedaży na 

indeks WIG20, zaproponowane w kolejnych rozdziałach pracy. 

Chcąc ocenić poprawność modelu, należy porównać rezultaty uzyskane 

w wyniku zastosowania modelu ze zgromadzonymi danymi rzeczywistymi. 

Przeprowadzony proces oceny jest niezwykle istotny i powinien mieć charakter 

wieloaspektowy [42]. Z jednej strony należy uwzględnić wartości uzyskane przy 

pomocy zastosowanych miar błędów i wybierać te modele, dla których wartość błędu 

jest najniższa. Taka metoda oceny poprawności modelu ma charakter uniwersalny 

i  może być zastosowana do dowolnych szeregów niezależnie od źródła ich 

pochodzenia. Z drugiej jednak strony koniecznym wydaje się merytoryczna znajomość 

systemu generującego dane, jak również zrozumienie co określony zbiór danych 

wyraża. Pozwala to na ocenę uzyskanych prognoz, uwzględniającą charakter badanego 

zjawiska. 

Dokładność predykcji pozwala mierzyć, na ile dany model predykcyjny 

odtwarza dane, które są znane w modelu oraz dostarcza informacji na ile wiarygodna 

jest prognoza i czy spełni się ona w przyszłości. 

Prognozy zaprezentowane w pracy zostaną wyznaczone w oparciu o zasadę 

predykcji nieobciążonej. Stosując tą zasadę należy pamiętać, że daje ona prawidłowe 

wyniki w sensie przeciętnych wartości zmiennej prognozowanej w całym okresie 

poddawanym analizie [117]. Oznacza to, że pojedyncze prognozy wyznaczone przy 

wykorzystaniu tej zasady mogą niekiedy charakteryzować się znacznymi odchyleniami, 

ale średnie błędy ciągów prognoz powinny być niewielkie, co jest wynikiem 

równoważenia się odchyleń dodatnich z ujemnymi. 

Zgodność modelu z danymi rzeczywistymi określa się za pomocą wielu 

mierników. W celu weryfikacji eksperymentów przeprowadzonych w kolejnych 

rozdziałach pracy, wykorzystano powszechnie znane mierniki służące do wyznaczania 

średniej wartości błędu grupy prognoz [1, 155]: 
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 średni błąd ME (ang. mean error): 

 

	
1 ∗  (5.7)

 

gdzie: 

 – wartość rzeczywista zmiennej  w okresie	 , 

∗ – wartość prognozowana zmiennej  w okresie	 , 

 – liczba wyznaczonych prognoz. 

 średni absolutny błąd MAE (ang. mean absolute error): 

 

1
| ∗ |  (5.8)

 

 średni błąd procentowy MPE (ang. mean percentage error): 

 

1 ∗

∙ 100% (5.9)

 

 średni absolutny błąd procentowy MAPE (ang. mean absolute percentage 

error): 

 

1 ∗

∗ 100% (5.10)

 

 pierwiastek błędu średniokwadratowego RMSE (ang. root mean squared error): 

 

1
∗  (5.11)
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 współczynnik determinacji  (ang. multiple R square): 

 

1
∑ ∗

∑
 (5.12)

 

 współczynnik  Theila: 

 

∑ ∗

∑
 (5.13)

 

W przedstawionych wzorach błędy zostały zdefiniowane jako różnica między 

wartością prognozowaną a rzeczywistą, co oznacza, że dodatnie wartości powyższych 

miar świadczą o przeszacowaniu badanej zmiennej w prognozie. 

Pożądane jest, aby wartość błędu średniego  była równa lub bliska zeru jak 

to ma miejsce w przypadku predykcji nieobciążonej. W praktyce satysfakcjonująca jest 

wielkość błędu bliska 0. Odchylenia  od zera świadczą o tym, że zasada predykcji 

nieobciążonej nie została zachowana. Jeśli zaobserwowane odchylenie od zera jest 

dodatnie, to można wywnioskować, że prognozy są przeszacowane. Jeśli natomiast 

zaobserwowane odchylenie od zera jest ujemne, można wywnioskować, że prognozy są 

niedoszacowane. 

Średni moduł błędu  to informacja o ile średnio, w okresie predykcji, 

rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej będą się odchylać – co do bezwzględnej 

wartości – od prognoz. Porównanie wartości błędów  i  pozwala ocenić, czy 

wyznaczone prognozy są systematycznie niższe albo wyższe od danych rzeczywistych. 

Średni błąd procentowy  informuje, jaki procent rzeczywistych realizacji 

zmiennej prognozowanej stanowią błędy prognozy w okresie predykcji. Nie zawsze jest 

on miarodajny, ponieważ błędy procentowe różnych znaków mogą się w procesie 

sumowania wzajemnie znosić. 

Średni absolutny błąd procentowy  lepiej niż  nadaje się do 

określania przydatności algorytmu testowanego na różnych zbiorach danych. Jest to 

informacja o średniej wielkości błędów prognoz wyrażonych w procentach 

rzeczywistych wartości zmiennej prognozowanej. Wartości  pozwalają porównać 

dokładność prognoz otrzymywanych z różnych modeli. 
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Oczywistą wadą  i  jest to, że błędy dodatnie są redukowane przez 

błędy ujemne. Cechy tej pozbawione są błędy absolutne  oraz . 

Pierwiastek błędu średniokwadratowego  mierzy, o ile średnio odchylają 

się realizacje zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz. Im mniejsza jest jego 

wartość, tym lepiej. Istotne różnice między  i  sygnalizują występowanie 

błędów o skrajnie dużych wartościach. 

Współczynnik  jest miarą dopasowania liniowego modelu regresji do danych 

rzeczywistych. Przyjmuje on wartości z przedziału od 0 do 1. Im wyższa wartość 

współczynnika, tym lepsze dopasowanie modelu do danych empirycznych [33]. 

Wartość współczynnika determinacji powyżej 0,9 można uważać za bardzo dobrą, 

powyżej 0,8 za dobrą, a powyżej 0,6 za zadowalającą w niektórych zastosowaniach, 

choć w tym ostatnim przypadku należy liczyć się ze stosunkowo dużymi błędami 

prognozy. 

Z kolei współczynnik  Theila przyjmuje wartość zero w sytuacji, gdy 

wyznaczone prognozy są całkowicie zgodne z wartościami rzeczywistymi. 

Przedstawione uniwersalne miary jakości prognoz zostaną zastosowane do 

oceny modeli opartych na sieciach neuronowych do wyceny opcji kupna i sprzedaży na 

indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednoczesna analiza 

kilku mierników jakości prognoz zapewni prawidłowy wybór optymalnego modelu 

neuronowego. 
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6. Wycena opcji na indeks WIG20 w okresie 
stabilnego wzrostu 

W rozdziale tym autorka przeprowadziła analizę, czy i w jakim stopniu można 

zbudować model neuronowy, który będzie w stanie odwzorowywać rzeczywistą 

sytuację panującą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na tej podstawie 

szacować wartość rynkową opcji kupna i sprzedaży na indeks WIG20. Wstępne wyniki 

badań przedstawiono w [91]. 

Punktem wyjścia do zaprezentowanych w tym rozdziale badań była szczegółowa 

analiza danych uzyskanych przez autorkę rozprawy z ogólnie dostępnego archiwum 

notowań GPW [187] oraz udostępnionych bezpłatnie przez GPW w Warszawie na 

potrzeby niniejszej pracy. Następnie w rozdziale przedstawiono podejście 

eksperymentalne w doborze rodzaju i struktury sieci neuronowej do wyceny opcji 

kupna na indeks WIG20. Zaprezentowano również sposoby jej uczenia 

z  wykorzystaniem opcji automatycznego poszukiwania sieci dostępnej w module 

Automatyczne Sieci Neuronowe pakietu STATISTICA. Badania przeprowadzono dla 

jednokierunkowych sieci wielowarstwowych MLP oraz dla sieci o radialnych funkcjach 

bazowych RBF. Otrzymane wyniki porównano z rzeczywistymi wycenami rynkowymi 

oraz przeprowadzono dynamiczną analizę zmian cen dla wybranych opcji kupna na 

indeks WIG20 w okresie stabilnego wzrostu GPW w Warszawie, tj. dla lat 2005-2007. 

Do analizy porównawczej wykorzystano znane z literatury i powszechnie stosowane 

uniwersalne miary jakości prognoz przedstawione w poprzednim rozdziale. W dalszej 

części rozdziału analogiczne eksperymenty przeprowadzono dla opcji sprzedaży na 

indeks WIG20. 

Prezentowane w rozdziale badania są interesujące ze względu na brak znanych 

z literatury prac zawierających zaproponowane podejście z wykorzystaniem modeli 

neuronowych do wyceny opcji na indeks WIG20 (por. rozdział 4.3). Rozdział kończy 

podsumowanie przeprowadzonych badań oraz analiza otrzymanych wyników. 
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6.1. Wstępna analiza danych 

W badaniach wykorzystano dane rzeczywiste z lat 2005-2010 otrzymane 

z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie 01.01.2005 – 30.06.2007 

WIG20 był w trendzie wzrostowym, co dawało znakomite warunki do inwestowania 

(rys. 6.1). W tym czasie nie występowały znaczące zawirowania w gospodarce czy 

polityce naszego kraju, co mogłoby wpłynąć negatywnie na nastroje inwestorów, 

a w konsekwencji doprowadzić do zmiany trendu indeksu WIG20 na spadkowy. 

 

 
Rys. 6.1. Wartość indeksu WIG20 w okresie 01.01.2005 – 30.06.2007. 

 

Rok 2005 był najlepszym rokiem w historii GPW. Główny indeks WIG aż 45 

razy pokonywał swoje historyczne maksima, WIG20 – 11 razy. Wzrost indeksów 

w ciągu roku wyniósł odpowiednio: 34% dla WIG oraz 35% dla WIG 20 [174]. 

Inwestorzy, którzy przez lata 2003-2005 pozostali wierni akcjom, mogli co najmniej 

podwoić swój kapitał. Tak atrakcyjny zwrot z inwestycji w trzyletniej perspektywie 

świadczy o tym, iż polska gospodarka znakomicie wykorzystała wejście do Unii 

Europejskiej. Polska ostatecznie weszła do grona bezpiecznych i przewidywalnych 

gospodarek, co korzystnie wpłynęło na efektywność i konkurencyjność polskich 

przedsiębiorstw. Rok 2005 to również rok rosnącego zainteresowania opcjami – obroty 

tymi instrumentami wzrosły w porównaniu z końcem 2004 roku aż czterokrotnie. 

W roku 2006 dzięki utrzymującej się koniunkturze zdecydowana większość 

giełdowych indeksów, podobnie jak w 2005 roku, osiągnęła dwucyfrową dynamikę 
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wzrostu. Indeks całego rynku WIG zwiększył swą wartość o ponad 41%, natomiast 

WIG20 – o 24% [175]. 

I połowa 2007 roku to kontynuacja trendu z lat poprzednich. Indeks WIG20 

osiągnął swoje historyczne maksimum 3918 punktów 29.10.2007r. (rys. 6.2) po czym, 

w związku ze zmieniającą się ogólnoświatową sytuacją oraz rozpoczynającym się 

kryzysem sektora bankowego, nastąpiło odwrócenie trendu wzrostowego na trend 

spadkowy. Ostatecznie WIG20 zwiększył swoją wartość w 2007 roku tylko o 5%. 

 

 
Rys. 6.2. Wartość indeksu WIG20 w okresie 01.07.2007 – 31.12.2010. 

 

Rok 2008 był dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

najtrudniejszym rokiem w jej dotychczasowej historii. Dotkliwa bessa nie oszczędziła 

inwestorów na całym świecie. Spadek głównego indeksu warszawskiej giełdy w tym 

okresie był mniejszy niż innych giełd w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

WIG20 zanotował spadek o 48% [176]. 

Początek 2009 roku był kontynuacją dotkliwych spadków kryzysowego roku 

2008. Jednak już w lutym nastąpiło odwrócenie trendu i powolny, ale systematyczny 

wzrost indeksów i w ciągu całego roku wszystkie indeksy warszawskiej giełdy 

zanotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Na koniec roku WIG20 zyskał ponad 

33% [177]. 

Rok 2010 był rokiem dobrej koniunktury giełdowej. Wartość indeksu WIG 

wzrosła o ponad 18%, natomiast WIG20 o prawie 15%. Rok ten zakończył się dla 
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warszawskiej giełdy umocnieniem pozycji niekwestionowanego lidera Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

Przeprowadzona szczegółowa analiza sytuacji panującej na GPW w Warszawie 

w omawianym okresie doprowadziła do wydzielenia dwóch zbiorów danych 

rzeczywistych prezentujących okres stabilnego wzrostu (lata 2005-2007), w którym 

WIG20charakteryzował się znacznie mniejszą zmiennością (rys. 6.3) niż w okresie 

ogólnoświatowego kryzysu (rys. 6.4), kiedy dzienne wahania wartości indeksu WIG20 

były nawet dwukrotnie wyższe od wspomnianego okresu stabilnego wzrostu. 

 

 
Rys. 6.3. Dzienne wahania WIG20 w okresie 01.01.2005 – 30.06.2007. 

 

 
Rys. 6.4. Dzienne wahania WIG20 w okresie 01.07.2007 – 31.12.2010. 
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6.2. Szacowanie wartości opcji kupna na indeks WIG20 

W rozdziale tym przedstawiono podejście eksperymentalne w poszukiwaniu 

modelu neuronowego do wyceny opcji kupna na indeks WIG20 w okresie stabilnego 

wzrostu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakres badań: 

 analiza i dobór danych reprezentujących rzeczywiste dane rynkowe z lat 2005-

2007, 

 poszukiwanie modelu neuronowego z wykorzystaniem opcji automatycznego 

poszukiwania sieci dostępnej w module Automatyczne Sieci Neuronowe pakietu 

STATISTICA 8, 

 poszukiwanie optymalnego modelu neuronowego w oparciu o wyniki uzyskane 

za pomocą opcji automatycznego poszukiwania sieci, 

 analiza wycen dla wybranych opcji kupna, w tym również dynamiczna analiza 

wycen opcji w całym okresie notowań do dnia wygaśnięcia. 

Okres stabilnego wzrostu przypadający na lata 2005-2007 posłużył do 

zweryfikowania tezy czy sieci neuronowe mogą być wykorzystane do wyceny opcji na 

indeks giełdowy WIG20, nawet w sytuacji niewielkiej płynności na rynku. 

6.2.1. Dobór danych wejściowych dla opcji kupna 

Spośród 58.400 dostępnych danych z lat 2005-2010 dla opcji kupna, analizie 

poddano okres stabilnego wzrostu od 01.01.2005 do 30.06.2007r. Z tak wybranego 

zbioru wykluczono wszystkie notowania z sesji, w trakcie których nie było płynności na 

rynku, tj. wolumen obrotu był równy 0 oraz te notowania w trakcie których zmienność 

implikowana wyznaczona zgodnie z algorytmem (por. rozdział 5.2.3) była bliska zeru. 

W sytuacji, kiedy na rynku nie dochodzi do zawarcia transakcji, kurs opcji na 

zamknięciu wyznaczany jest w oparciu o model Mertona (przedstawiony w rozdziale 

3.2.3). Trudno jest więc mówić o rzeczywistej wycenie rynkowej, skoro cena nie jest 

odzwierciedleniem nastrojów inwestorów, czyli wypadkową popytu i podaży na opcje 

kupna. Ostatecznie zbiór liczył 5910 obserwacji i oznaczony został jako „Zbiór 1”. 
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Blisko 94% spośród analizowanych przypadków charakteryzowało się 

zmiennością implikowaną niższą niż 40% (tab. 6.1). 

 

Tabela 6.1. Charakterystyka danych Zbioru 1 ze względu na zmienność implikowaną. 

Zmienność 
implikowana 

Ilość próbek 

0.02 - 0.10 165 

0.11 - 0.20 1 806 

0.21 - 0.30 2 672 

0.31 - 0.40 901 

0.41 - 0.50 161 

0.51 - 0.60 88 

0.61 - 0.70 45 

0.71 - 0.80 31 

0.81 - 0.90 11 

> 0.91 30 

Łącznie 5 910 

 

Dla około 40% przypadków dzienny wolumen obrotu nie przekroczył 10 sztuk 

(tab. 6.2). Świadczy to o niskiej płynności jaką charakteryzuje się rynek handlu 

kontraktami opcyjnymi na GPW w Warszawie. 

 

Tabela 6.2. Charakterystyka danych Zbioru 1 ze względu na wolumen obrotu. 

Wolumen 
obrotu 

Ilość próbek 

1 - 10 2 406 

11 - 20 858 

21 - 30 503 

31 - 40 367 

41 - 50 267 

51 - 60 207 

61 - 70 155 

71 - 80 152 

81 - 90 111 

> 91 884 

Łącznie 5 910 

 

 

 



Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

 

85 

Kolejnym etapem związanym z budową modelu był podział zbioru danych na: 

 zbiór uczący U obejmujący dane rzeczywiste z lat 2005-2006, 

 zbiór testowy T obejmujący dane z 1-go kwartału 2007, 

 zbiór walidacyjny W obejmujący dane z 2-go kwartału 2007 roku (tab. 6.3). 

Tabela 6.3. Charakterystyka Zbioru 1. 

Zbiór Ilość próbek % 

U 4 374 74% 

T 825 14% 

W 711 12% 

Łącznie 5 910 100% 

 

Wszystkie eksperymenty przeprowadzono z wykorzystaniem modułu 

Automatyczne Sieci Neuronowe pakietu STATISTICA 8. 

6.2.2. Poszukiwanie modelu neuronowego do wyceny opcji kupna 

z wykorzystaniem automatycznego projektanta sieci 

Jak wspomniano w rozdziale 5.1 jedną z podstawowych kwestii, które muszą 

być rozwiązane przy budowie modelu jest rodzaj i struktura sieci neuronowej, dobór 

zmiennych wejściowych oraz sposób jej uczenia. Przypomnijmy, że w rozważanym 

problemie wszystkie proponowane modele sieci neuronowych będą posiadały 6 

zmiennych wejściowych, 1 warstwę ukrytą o dowolnej ilości neuronów oraz 1 zmienną 

wyjściową. Sygnałami wejściowymi sieci będą (por. rozdział 5.1.2): 

  – aktualna wartość indeksu WIG20, na który wystawiona jest opcja, 

  – cena wykonania opcji, 

  – wolna od ryzyka stopa procentowa, 

  – czas pozostający do wygaśnięcia opcji, 

  – stopa dywidendy, 

  – zmienność implikowana instrumentu bazowego WIG20. 
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W trakcie doboru rodzaju i struktury sieci neuronowej oraz sposobu jej uczenia 

wykorzystano podejście eksperymentalne. Podstawową wadą takiego rozwiązania 

w procesie budowy modelu neuronowego są ogromne wymagania czasowe. Pomocną 

może przyjść, dostępna w module Automatyczne Sieci Neuronowe pakietu 

STATISTICA 8, opcja automatycznego poszukiwania sieci, która ocenia dużą liczbę 

różnych architektur sieci o różnym stopniu złożoności, wybierając zbiór tych, które 

najbardziej odpowiadają danemu problemowi. Z opcji tej skorzystano w początkowym 

etapie poszukiwania optymalnego modelu neuronowego do wyceny opcji na indeks 

WIG20. Wstępnie założono: 

 od 3 do 11 neuronów w warstwie ukrytej oraz dowolną funkcję aktywacji dla 

neuronów ukrytych i wyjściowych (liniową, sigmoidalną, tangensoidalną lub 

wykładniczą) dla sieci typu perceptron wielowarstwowy MLP, 

 od 21 do 30 neuronów w warstwie ukrytej dla sieci typu RBF. 

W procesie uczenia wykorzystano dostępne w programie STATISTICA 8 

algorytmy uczenia. Zarówno algorytm najszybszego spadku (metoda wstecznej 

propagacji błędów) jak i gradientów sprzężonych nie przyniosły satysfakcjonujących 

wyników. Ostatecznie w trakcie eksperymentów wykorzystano algorytm Broydena-

Fletchera-Goldfarba-Shanno BFGS. 

Metoda zmiennej metryki (zwanej również metodą Quasi-Newtona) może być 

używana, gdy obliczenie hesjanu (macierzy drugich pochodnych funkcji) wymaganego 

przez metodę Newtona jest trudne lub czasochłonne. W metodzie Newtona modyfikacja 

wag przebiega zgodnie ze wzorem: 

 

 (6.1)

 

gdzie: 

 – wektor wag w -tym kroku uczenia, 

 – współczynnik liczbowy decydujący o szybkości uczenia (ang. learning rate), 

 – macierz drugich pochodnych (hesjan), 

 – gradient funkcji błędu. 
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Idea metody zmiennej metryki polega na przybliżeniu hesjanu lub jego odwrotności za 

pomocą pierwszych pochodnych. Występującą we wzorze 6.1 odwrotność hesjanu 

zastępowana jest jej przybliżeniem V. Zatem modyfikacja wag dokonywana jest 

zgodnie ze wzorem: 

 

 (6.2)

 

gdzie: 

 – przybliżenie macierzy  w trakcie realizacji -tego kroku algorytmu. 

Wzór definiujący sposób obliczania macierzy  ma charakter rekurencyjny, 

macierz  wyrażana jest jako funkcja macierzy . Na początku przyjmuje się, że 

macierz . W programie Statistica w zaimplementowanej wersji algorytmu 

quasi-Newtona kolejne przybliżenia odwrotności hesjanu wyznaczane są przy pomocy 

formuły rekurencyjnej BFGS zaproponowanej przez Broydena, Fletchera, Goldfarba 

oraz Shanno. Inna, popularną metodą obliczania przybliżeń jest algorytm Davidona, 

Fletchera oraz Powella DFP. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań uzyskane przy wykorzystaniu 

automatycznego projektanta sieci. Oceny jakości wygenerowanych sieci dokonano na 

podstawie błędów uzyskanych w trakcie procesu uczenia dla zbioru uczącego, 

testowego i walidacyjnego. 

Miernikami oceny poprawności wszystkich zbudowanych modeli neuronowych 

są: 

 graficzna interpretacja w postaci wykres rozrzutu będącego graficzną 

interpretacją korelacji, wyrażającego zależność wartości zmiennej zależnej 

w odniesieniu do przewidywań modelu neuronowego, 

 błąd średni  na wyjściu modelu neuronowego prezentowany w zależności od 

czasu pozostającego do wygaśnięcia opcji  wyrażonego w dniach oraz 

w zależności od parametr /  określającego stosunek aktualnej wartości 

instrumentu bazowego WIG20 S, na który wystawione są opcje do ceny 

wykonania opcji , 

 miary błędów (por. rozdział 5.3). 
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Spośród 20 wygenerowanych sieci MLP najlepsze wyniki uzyskano dla sieci 

z 5 neuronami w warstwie ukrytej oraz wykładniczą funkcją aktywacji dla neuronów 

ukrytych i wyjściowych (sieć nr 4 oznaczona dalej jako 4. MLP 6-5-1). Najgorsze 

wyniki otrzymano dla sieci z 8 neuronami w warstwie ukrytej oraz liniową funkcją 

aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych (sieć nr 13 oznaczona dalej jako 

13. MLP 6-8-1). 

Wykres rozrzutu przedstawiony na rysunku 6.5a jest graficzną interpretacją 

korelacji. W prezentowanym prostokątnym układzie współrzędnych oś odciętych 

odpowiada wartościom uzyskanym z modelu opartego na sieci neuronowej _ , 

natomiast oś rzędnych to wartości rzeczywistych wycen rynkowych dla opcji kupna 

_ . W sytuacji pełnej korelacji zaznaczone punkty leżą dokładnie na linii 

prostej. W przypadku słabszej korelacji punkty zaczynają się rozpraszać i przesuwać, 

tworząc w pewnym momencie bezkształtną chmurę punktów (brak korelacji). 

Błąd średni ME na wyjściu sieci neuronowej nr 4 MLP 6-5-1 (rys. 6.5b) 

przedstawiono w zależności od czasu pozostającego do wygaśnięcia opcji  

wyrażonego w dniach oraz w zależności od parametr /  określającego stosunek 

aktualnej wartości instrumentu bazowego WIG20 , na który wystawione są opcje do 

ceny wykonania opcji . Wartość /  większa od 1 oznacza, że w danym dniu 

notowań giełdowych wartość instrumentu bazowego WIG20 jest wyższa od ceny 

wykonania, czyli opcja kupna jest w cenie ITM (por. rozdział 2.4.1). Jeśli taka sytuacja 

utrzyma się do momentu wygaśnięcia opcji, to nabywca opcji zdecyduje się wykonać 

opcję. Jego zysk wynikający z różnicy pomiędzy wartością instrumentu bazowego, 

a ceną wykonania opcji zostanie pomniejszony o wartość premii zapłaconej wystawcy 

opcji (por. rozdział 2.4.3). 

Rysunek 6.5b można zinterpretować następująco: im dłuższy czas  pozostający 

do wygaśnięcia i opcja jest w cenie ITM, tym bardziej wycena uzyskana z modelu 

neuronowego odbiega od wartości rynkowej opcji i jest znacznie od niej wyższa. 
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a) 

 

 

b) 

 
Rys. 6.5. Model neuronowy nr 4 MLP 6-5-1 z 5 neuronami w warstwie ukrytej oraz wykładniczą funkcją 

aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych: a) wykres rozrzutu, b) błąd średni ME. 

 

Sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej, gdy w modelu neuronowym wykładniczą 

funkcję aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych zdecydujemy się zastąpić 

funkcją liniową. Rysunek 6.6b wskazuje, że im bardziej parametr /  odbiega od 

wartości 1, tj. opcja ta jest w cenie ITM lub opcja nie jest w cenie OTM, uzyskane 
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wartości wyceny z sieci neuronowej, znacząco odbiegają od wartości rzeczywistych. 

Model neuronowy niedoszacowuje wartość premii, jaką nabywca opcji zdecydował się 

zapłacić w rzeczywistości.  

 

a) 

 

b) 

 
Rys. 6.6. Model neuronowy nr 13 MLP 6-8-1 z 8 neuronami w warstwie ukrytej oraz liniową funkcją 

aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych: a) wykres rozrzutu, b) błąd średni ME. 
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Zwiększenie liczby neuronów w warstwie ukrytej nie zmniejszyło błędu 

średniego  dla pozostałych modeli w liniowymi funkcjami aktywacji dla neuronów 

ukrytych i wyjściowych. Mimo iż współczynnik determinacji  dla sieci nr 13 (tab. 

6.4) wskazuje na dobre dopasowanie modelu do danych rzeczywistych, zarówno 

wartość  jak i  świadczą o występowaniu błędów o skrajnie dużych 

wartościach dla poszczególnych próbek w Zbiorze 1. W związku z powyższym na 

dalszym etapie badań zrezygnowano z prób wykorzystania liniowej funkcji aktywacji. 

 

Tabela 6.4. Miary błędów dla wybranych sieci neuronowych. 

Numer 
sieci 

Typ sieci 
Aktywacja 

(ukryte) 
Aktywacja 
(wyjściowe) 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

4 MLP 6-5-1 Wykładnicza Wykładnicza 1,087 4,220 6,667 0,998 0,00141

13 MLP 6-8-1 Liniowa Liniowa 6,184 38,185 53,123 0,840 0,08974

 

Podobne rozważania przeprowadzono dla sieci o radialnych funkcjach 

bazowych (RBF), jednak dla żadnej z nich nie uzyskano satysfakcjonujących wyników 

dla zbioru uczącego. Nawet 10-krotnie zwiększenie neuronów radialnych nie przyniosło 

zadawalających rezultatów. 

Na podstawie uzyskanych wstępnie wyników wykluczono sieci RBF oraz 

liniową funkcję aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych dla sieci MLP. 

6.2.3. Poszukiwanie optymalnego modelu neuronowego MLP do wyceny opcji 

kupna 

Wyniki otrzymane z wykorzystaniem automatycznego projektanta sieci były 

podstawą zawężenia poszukiwań optymalnego modelu neuronowego do wyceny opcji 

kupna na indeks WIG20. Przyjęto następujące założenia: 

 perceptron wielowarstwowy MLP, 

 sigmoidalna, tangensoidalna lub wykładnicza funkcja aktywacji dla neuronów 

ukrytych i wyjściowych, 

 8, 10, 12 oraz 14 neuronów w warstwie ukrytej. 
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Przeprowadzono szereg eksperymentów dla wszystkich możliwych kombinacji 

funkcji aktywacji. Zwiększając liczbę neuronów w warstwie ukrytej w każdym 

przypadku analizowano błędy uzyskane dla poszczególnych zbiorów: uczącego, 

testowego i walidacyjnego. 

Uzyskano znaczącą poprawę wyników w porównaniu z poprzednio 

prezentowanymi modelami neuronowymi nr 4 oraz 13. Wśród sieci z 8 neuronami 

w warstwie ukrytej najlepsze wyniki osiągnięto dla modelu nr 306 MLP 6-8-1, 

natomiast dla sieci z 14 neuronami – dla modelu nr 318 MLP 6-14-1. W obu 

przypadkach zastosowano wykładniczą funkcję aktywacji zarówno dla neuronów 

ukrytych jak i wyjściowych (tab. 6.5). 

 

Tabela 6.5. Miary błędów dla wybranych sieci neuronowych. 

Numer 
sieci 

Typ sieci 
Aktywacja 

(ukryte) 
Aktywacja 
(wyjściowe) 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

306 MLP 6-8-1 Wykładnicza Wykładnicza 0,039 3,256 5,421 0,998 0,00093

318 MLP 6-14-1 Wykładnicza Wykładnicza 0,405 2,845 4,344 0,999 0,00060

 

W trakcie uczenia zaobserwowano, że przy zwiększaniu liczby neuronów 

w warstwie ukrytej (powyżej 12) dochodzi do przeuczenia sieci i pogorszenia wyników. 

W proponowanych modelach z 14 neuronami w warstwie ukrytej zauważono zanik 

zdolności sieci neuronowej do generalizacji. 

 

Ostatecznie, spośród wszystkich przebadanych modeli, najlepsze rezultaty 

uzyskano dla dwóch modeli: 

 model nr 70 MLP 6-10-1 z 10 neuronami w warstwie ukrytej oraz wykładniczą 

funkcją aktywacji neuronów ukrytych i wyjściowych (rys. 6.7), 

 model nr 134 MLP 6-12-1 z 12 neuronami w warstwie ukrytej oraz wykładniczą 

funkcją aktywacji neuronów ukrytych i wyjściowych (rys. 6.8). 

W obu modelach zauważono, że w miarę zbliżania się do terminu wygaśnięcia 

opcji  wszystkie opcje kupna mocno nie w cenie OTM ( /  mniejsze od 1) oraz 

mocno w cenie ITM ( /  większe od 1) są przez model neuronowy niedoszacowane. 

Następnie kilka dni przed terminem wygaśnięcia opcji kupna ta różnica w wycenach 

jest coraz mniejsza. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 6.7. Model neuronowy nr 70 MLP 6-10-1 z 10 neuronami w warstwie ukrytej oraz wykładniczą 

funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych: a) wykres rozrzutu, b) błąd średni ME. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 6.8. Model neuronowy nr 134 MLP 6-12-1 z 12 neuronami w warstwie ukrytej oraz wykładniczą 

funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych: a) wykres rozrzutu, b) błąd średni ME. 

 

W przypadku obu modeli współczynnik determinacji  był równy 0,999, co 

świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu do danych rzeczywistych (tab. 6.6). 

Ponadto dla modelu nr 70 MLP-10-1 uzyskano najniższy współczynnik  Theila równy 

0,00037. W sytuacji, gdy przyjmuje on wartość 0, zakłada się, że wyznaczone prognozy 

są całkowicie zgodne z wartościami rzeczywistymi. 
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Tabela 6.6. Miary błędów dla wybranych sieci neuronowych. 

Numer 
sieci 

Typ sieci 
Aktywacja 

(ukryte) 
Aktywacja 
(wyjściowe) 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

70 MLP 6-10-1 Wykładnicza Wykładnicza 0,222 2,261 3,407 0,999 0,00037

134 MLP 6-12-1 Wykładnicza Wykładnicza 0,018 2,604 4,222 0,999 0,00057

 

Przedstawione wyniki charakteryzują cały poddany analizie Zbiór 1, który 

reprezentuje łącznie notowania 125-ciu opcji kupna z lat 2005-2007 charakteryzujących 

się różnym terminem wygaśnięcia oraz ceną wykonania opcji. Rezultaty te nie 

dostarczają jednak szczegółowych informacji o jakości analizy dla poszczególnych 

opcji kupna. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie postawione na początku rozdziału czy 

model neuronowy jest w stanie wiernie odwzorować sytuację panującą na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli prawidłowo oszacować wartość rynkową 

opcji kupna zgodnie z nastrojami inwestorów, przeprowadzono szczegółową analizę 

wycen wybranych opcji kupna na indeks WIG20. Ostatecznie, do dalszej analizy 

wybrano model neuronowy nr 70 MLP 6-10-1 ze względu na najniższą wartość 

współczynnika  Theila. 

6.2.4. Analiza wycen wybranych opcji kupna 

Analizie poddano wszystkie opcje kupna z terminem wygaśnięcia 15.06.2007r. 

W tabeli 6.7 dokonano porównania rzeczywistych wycen rynkowych z wycenami opcji 

kupna na WIG20 uzyskanymi z modelu neuronowego nr 70 MLP 6-10-1 z 10 

neuronami w warstwie ukrytej oraz wykładniczą funkcją aktywacji neuronów ukrytych 

i wyjściowych. Wyceny dokonano na miesiąc przed terminem wygaśnięcia opcji 

16.05.2007r., kiedy WIG20 był na poziomie 3509,86 punktów. 

Różnice w wycenie są niewielkie, ale potwierdzają uprzednio zaobserwowaną 

zależność mówiącą o tym, że im bardziej opcja jest w cenie ITM lub nie jest w cenie 

OTM, tym wyceny uzyskane z modelu neuronowego różnią się bardziej od 

rzeczywistych wycen rynkowych. 
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Tabela 6.7. Wycena opcji kupna na WIG20 z terminem wygaśnięcia 15.06.2007r. 

Wycena na dzień 16.05.2007r. Wartość indeksu w dniu wyceny 3509,86. 

Cena 
wykonania 

ITM / OTM Nazwa 
Rzeczywisty 

kurs 
zamknięcia 

70. MLP 6-10-1 

3000 ITM OW20F7300 494,00 490,66 

3200 ITM OW20F7320 312,00 311,02 

3300 ITM OW20F7330 230,00 229,34 

3400 ITM OW20F7340 150,00 148,53 

3500 ITM OW20F7350 83,00 81,77 

3600 OTM OW20F7360 48,28 47,66 

3700 OTM OW20F7370 23,80 22,95 

3800 OTM OW20F7380 12,00 10,53 

3900 OTM OW20F7390 5,50 3,99 

4000 OTM OW20F7400 2,50 1,29 

 

Przeprowadzono również dynamiczną analizę zmian cen opcji (rys. 6.8, 6.9, 

6.10) modelu neuronowego nr 70 MLP 6-10-1 dla różnych termin wygaśnięcia opcji. 

 

 

Rys. 6.8. Wycena opcji kupna OW20C6270 z terminem wygaśnięcia 17.03.2006r. 
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Rys. 6.9. Wycena opcji kupna OW20C7370 z terminem wygaśnięcia 16.03.2007r. 

 

 

Rys. 6.10. Wycena opcji kupna OW20F7300 z terminem wygaśnięcia 15.06.2007r. 

 

Zaprezentowane przykładowe wyceny opcji OW20C6270, OW20C7370 oraz 

OW20F7300 aż do terminu ich wygaśnięcia różnią się nieznacznie od rzeczywistych 

wycen rynkowych odzwierciedlających nastroje inwestorów na rynku kapitałowym, co 

potwierdza możliwość wykorzystania modeli neuronowych do wyceny tych 

instrumentów pochodnych. 
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6.3. Szacowanie wartości opcji sprzedaży na indeks WIG20 

Podobnie jak w przypadku opcji kupna, dokonano analizy czy sieć neuronowa 

jest w stanie i z jaką dokładnością oszacować wartość opcji sprzedaży na indeks 

WIG20. 

6.3.1. Dobór danych wejściowych dla opcji sprzedaży 

Spośród 58.600 dostępnych danych z lat 2005-2010 dla opcji sprzedaży, tak jak 

w przypadku opcji kupna, analizie poddano okres stabilnego wzrostu od 01.01.2005 do 

30.06.2007r. Z tak wybranego zbioru wykluczono wszystkie notowania z sesji, 

w trakcie których nie było płynności na rynku, tj. wolumen obrotu był równy 0 oraz te 

notowania w trakcie których zmienność implikowana wyznaczona zgodnie algorytmem 

z 5.2.3 była bliska zeru. Ostatecznie zbiór liczył 7673 obserwacje i oznaczony został 

jako „Zbiór 2”. 

Prawie 90% spośród analizowanych przypadków charakteryzowało się 

zmiennością implikowaną mniejszą niż 40%. (tab. 6.8). Dla ok. 30% przypadków 

dzienny wolumen obrotu nie przekroczył 10 sztuk (tab. 6.9). 

 

Tabela 6.8. Charakterystyka danych Zbioru 2 ze względu na zmienność implikowaną. 

Zmienność 
implikowana 

Ilość próbek 

0.02 - 0.10 8 

0.11 - 0.20 1 039 

0.21 - 0.30 4 125 

0.31 - 0.40 1 692 

0.41 - 0.50 547 

0.51 - 0.60 101 

0.61 - 0.70 47 

0.71 - 0.80 36 

0.81 - 0.90 23 

> 0.91 55 

Łącznie 7 673 
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Tabela 6.9. Charakterystyka danych Zbioru 2 ze względu na wolumen obrotu. 

Wolumen 
obrotu 

Ilość próbek 

1 - 10 2 539 

11 - 20 1 021 

21 - 30 642 

31 - 40 499 

41 - 50 460 

51 - 60 336 

61 - 70 246 

71 - 80 221 

81 - 90 202 

> 91 1 507 

Łącznie 7 673 

 

 

Tak wybrany zbiór danych został podzielony na: 

 zbiór uczący U obejmujący dane rzeczywiste z lat 2005-2006, 

 zbiór testowy T obejmujący dane z 1-go kwartału 2007, 

 zbiór walidacyjny W obejmujący dane z 2-go kwartału 2007 roku (tab. 6.10). 

 

Tabela 6.10. Charakterystyka Zbioru 2. 

Zbiór Ilość próbek % 

U 5 807 76% 

T 953 12% 

W 913 12% 

Łącznie 7 673 100% 

 

6.3.2. Poszukiwanie modelu neuronowego do wyceny opcji sprzedaży 

z wykorzystaniem automatycznego projektanta sieci 

Algorytm poszukiwania sieci neuronowej przebiegał podobnie jak w przypadku 

opcji kupna (por. rozdział 6.2.2). 

Spośród 20 wygenerowanych sieci MLP najlepsze wyniki uzyskano dla sieci 

z 11 neuronami w warstwie ukrytej oraz sigmoidalną funkcją aktywacji dla neuronów 
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ukrytych i tangensoidalną funkcją aktywacji dla neuronów wyjściowych (sieć nr 19 

oznaczana dalej jako 10. MLP 6-11-1. Najgorsze wyniki otrzymano dla sieci z 8 

neuronami w warstwie ukrytej oraz liniową funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych 

i wyjściowych (sieć nr 1 oznaczona dalej jako 1. MLP 6-8-1). 

Dla sieci typu RBF przyjęto od 21 do 30 neuronów w warstwie ukrytej. Dla 

żadnej sieci o radialnych funkcjach bazowych (RBF) podobnie jak w przypadku opcji 

kupna nie uzyskano satysfakcjonujących wyników dla zbioru uczącego. Zwiększenie 

ilości neuronów nie wpłynęło na znaczącą poprawę wyników. 

Zarówno średni błąd  dla sieci nr 19 (rys. 6.11b) jak i dla sieci 1 (rys. 6.12b) 

wskazują, że dla opcji sprzedaży, niezależnie od tego ile dni pozostało to terminu 

wygaśnięcia opcji , model neuronowy wskazuje na niższą wycenę opcji, które są 

w cenie ITM niż rzeczywisty rynek. 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

 

101 

b) 

 
Rys. 6.11. Model neuronowy nr 19 MLP 6-11-1 z 11 neuronami w warstwie ukrytej oraz sigmoidalną 

funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i tangensoidalną funkcją aktywacji dla neuronów wyjściowych: 

a) wykres rozrzutu, b) błąd średni ME. 

 

a) 
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b) 

 
Rys. 6.12. Model neuronowy nr 1 MLP 6-8-1 z 8 neuronami w warstwie ukrytej oraz liniową funkcją 

aktywacji dla neuronów ukrytych i  neuronów wyjściowych: a) wykres rozrzutu, b) błąd średni ME.  

 

Mimo iż współczynnik determinacji  dla sieci nr 1 (tab. 6.11) wskazuje na 

dobre dopasowanie modelu do danych rzeczywistych, zarówno wartość  jak 

i  świadczą o występowaniu błędów o skrajnie dużych wartościach dla 

poszczególnych próbek w Zbiorze 2. Ponadto współczynnik  Theila wskazuje 

jednoznacznie, że wartości uzyskane z sieci nr 1 MLP 6-8-1 znacząco odbiegają od 

wartości rzeczywistych. 

 

Tabela 6.11. Miary błędów dla wybranych sieci neuronowych. 

Numer 
sieci 

Typ sieci 
Aktywacja 

(ukryte) 
Aktywacja 
(wyjściowe) 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

1 MLP 6-8-1 Liniowa Liniowa 1,254 33,194 46,347 0,735 0,22772

19 MLP 6-11-1 Logistyczna Tanh -0,165 3,242 5,303 0,996 0,00298

 

Na podstawie uzyskanych wstępnie wyników wykluczono sieci RBF oraz 

liniową funkcję aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych dla sieci MLP. 
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6.3.3. Poszukiwanie optymalnego modelu neuronowego MLP do wyceny opcji 

sprzedaży 

Kierunek poszukiwań optymalnej struktury sieci neuronowej do wyceny opcji 

sprzedaży był analogiczny jak w przypadku opcji kupna. Zawężono zbiór 

dopuszczalnych funkcji aktywacji neuronów ukrytych i wyjściowych do funkcji 

sigmoidalnej, tangensoidalnej oraz wykładniczej dla sieci typu MLP. Eksperymenty 

przeprowadzano zwiększając początkową liczbę neuronów w warstwie ukrytej równą 8 

kolejno o 2 zakładając finalnie 14 neuronów. Zmieniając liczbę neuronów w warstwie 

ukrytej w każdym przypadku analizowano błędy uzyskane dla poszczególnych zbiorów: 

uczącego, testowego i walidacyjnego. 

W tabeli 6.12 zamieszczono najlepsze rezultaty uzyskane dla sieci z 8, 10, 12 

oraz 14 neuronami w warstwie ukrytej. We wszystkich przypadkach zastosowano 

wykładniczą funkcję aktywacji zarówno dla neuronów ukrytych jak i wyjściowych. 

Wyniki jednoznacznie wskazują, że uzyskano znaczącą poprawę wyników 

w porównaniu z sieciami nr 1 MLP 6-8-1 oraz nr 19 MLP 6-11-1. 

 

Tabela 6.12. Miary błędów dla wybranych sieci neuronowych. 

Numer 
sieci 

Typ sieci 
Aktywacja 

(ukryte) 
Aktywacja 
(wyjściowe) 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

149 MLP 6-8-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,027 1,791 2,975 0,999 0,00094

123 MLP 6-10-1 Wykładnicza Wykładnicza 0,096 1,950 3,196 0,999 0,00108

204 MLP 6-12-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,029 1,801 2,985 0,999 0,00094

207 MLP 6-14-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,007 1,310 2,175 0,999 0,00099

 

W trakcie uczenia zaobserwowano, że przy zwiększaniu liczby neuronów 

w warstwie ukrytej nie dochodzi do polepszenia wyników. Ostatecznym kryterium 

wyboru optymalnej sieci neuronowej, spośród wszystkich przebadanych modeli, był 

współczynnik  Theila, który najmniejszą wartość ma dla sieci nr 149 MLP 6-8-1 oraz 

sieci 204 MLP 6-12-1 (tab. 6.12). Wykresy rozrzutu oraz błędy średnie  dla obu 

sieci zostały przedstawione odpowiednio na rysunkach 6.13 oraz 6.14. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 6.13. Model neuronowy nr 149 MLP 6-8-1 z 8 neuronami w warstwie ukrytej i wykładniczą funkcją 

aktywacji dla neuronów ukrytych i  neuronów wyjściowych: a) wykres rozrzutu, b) błąd średni ME.  
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a) 

 

b) 

 
Rys. 6.14. Model neuronowy nr 134 MLP 6-12-1 z 12 neuronami w warstwie ukrytej i wykładniczą 

funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i  neuronów wyjściowych: 

a) wykres rozrzutu, b) błąd średni ME. 

 

W przypadku obu modeli współczynnik determinacji  był równy 0,999, co 

świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu do danych rzeczywistych (tab. 6.12). 

Uzyskane współczynniki  Theila równe 0,00094 dla obu sieci, są najniższymi spośród 

wszystkich modeli sieci neuronowych dla opcji sprzedaży, niemniej jednak są 2,5 
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krotnie wyższe od najniższych uzyskanych wśród modeli do wyceny opcji kupna. 

Mimo to, w związku z porównywalnie niewielkimi błędami średnimi , można 

założyć, że wyznaczone prognozy są zgodne z wartościami rzeczywistymi. 

6.3.4. Analiza wycen wybranych opcji sprzedaży 

Przedstawione w rozdziale 6.3.3 wyniki charakteryzują cały poddany analizie 

Zbiór 2, nie dostarczają jednak informacji o jakości analizy dla poszczególnych próbek. 

Aby odpowiedzieć na pytanie jak kształtowała się wycena opcji sprzedaży na dany 

dzień posłużono się poniższym przykładem. Tabela 6.13 przedstawia wycenę 

poszczególnych opcji uzyskaną z modelu sieci neuronowej nr 149 MLP 6-8-1 na 

miesiąc przed terminem wygaśnięcia. 

 

Tabela 6.13. Wycena opcji sprzedaży na WIG20 z terminem wygaśnięcia 15.06.2007r. 

Wycena na dzień 16.05.2007r. Wartość indeksu w dniu wyceny 3509,86. 

Cena 
wykonania 

ITM / OTM Nazwa 
Rzeczywisty 

kurs 
zamknięcia 

149. MLP 6-8-1 

2800 OTM OW20R7280 1,02 0,15 

2900 OTM OW20R7290 2,86 0,91 

3000 OTM OW20R7300 6,51 3,47 

3100 OTM OW20R7310 12,00 8,96 

3200 OTM OW20R7320 24,50 21,62 

3300 OTM OW20R7330 40,00 39,18 

3400 OTM OW20R7340 70,00 70,40 

3500 OTM OW20R7350 105,00 105,90 

3600 ITM OW20R7360 166,00 165,07 

 

 

Rysunki 6.15 – 6.17 przedstawiają porównanie dynamicznej analizy zmian cen 

wybranych opcji kupna na indeks WIG20 do terminu ich wygaśnięcia. W całym okresie 

wyceny opcji aż do terminu wygaśnięcia opcji wartości uzyskane z modelu opartego na 

sieciach neuronowych różnią się nieznacznie od rzeczywistych wycen rynkowych. 
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Rys. 6.15. Porównanie wyceny opcji OW20O6270 z terminem wygaśnięcia 17.03.2006r. 

 

 

 

Rys. 6.16. Porównanie wyceny opcji OW20O7270 z terminem wygaśnięcia 16.03.2007r. 
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Rys. 6.17. Porównanie wyceny opcji OW20R7300 z terminem wygaśnięcia 15.06.2007r. 

6.4. Podsumowanie 

Zaprezentowane w rozdziale wyniki wskazują na możliwość skutecznego 

zastosowania modeli neuronowych do wyceny zarówno opcji kupna jak i sprzedaży na 

indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie stabilnego 

wzrostu giełdy. Otrzymane rezultaty są interesujące ze względu na fakt, że z badań 

literaturowych przeprowadzonych przez autorkę przedstawionych w rozdziale 4.3 

wynika, iż brak jest prac prezentujących wykorzystanie sieci neuronowych do wyceny 

opcji na indeks WIG20. 

Nowatorskim rozwiązaniem zaproponowanym przez autorkę pracy jest jednak 

nie tylko pomysł budowy modeli neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych, ale 

również sam wektor zmiennych wejściowych. Do tej pory bowiem prace dotyczące 

wyceny opcji na indeksy zagranicznych giełd prezentowały modele sieci neuronowych 

bez uwzględniania stopy dywidendy [por. 3, 69]. Nie było konieczności brania pod 

uwagę tego czynnika, ponieważ większość indeksów giełdowych (np. DAX), 

w odróżnieniu od indeksu WIG20 na GPW w Warszawie, są indeksami wynikowymi. 

Przy ich obliczaniu bierze się pod uwagę nie tylko wzrost cen akcji, ale również wzrost 

kapitału poprzez wypłatę dywidendy. Takiego podejścia nie można zastosować 

w przypadku indeksu WIG20, ponieważ jest on indeksem cenowym. Przy obliczaniu 

jego wartości bierze się pod uwagę wyłącznie ceny zawartych w nim transakcji. 
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Trzecim interesującym i wartym podkreślenia aspektem jest sama struktura sieci 

neuronowej. Najlepsze rezultaty zarówno dla opcji kupna jak i sprzedaży uzyskano 

stosując wykładniczą funkcję aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych. 

W  opisywanych przez autorkę pracach [3, 69] prezentowane są modele neuronowe 

z sigmoidalnymi oraz tangensoidalnymi funkcjami aktywacji. Należy jednak zaznaczyć, 

że we wspomnianych publikacjach aktualna wartość instrumentu bazowego  oraz cena 

wykonania opcji  reprezentowane są w wektorze zmiennych wejściowych jako 

współczynnik / , podczas gdy w przedstawionych w niniejszym rozdziale modelach 

sieci neuronowych autorka rozważa obie te wielkości jako dwie niezależne zmienne 

w wektorze zmiennych wejściowych. 

Zaprezentowane w rozdziale modele neuronowe do wyceny opcji kupna 

i sprzedaży różnią się nieznacznie. Wstępna analiza wykluczyła zastosowanie sieci 

neuronowych o radialnych funkcjach bazowych RBF dla obu typów opcji. Nawet 

10-krotne zwiększenie ilości neuronów w warstwie ukrytej nie przyniosło 

satysfakcjonujących rezultatów. Mimo że modele oparte na sieciach RBF 

charakteryzowały się stosunkowo krótkim czasem uczenia w porównaniu z modelami 

opartymi na sieciach MLP, to jednak ich zastosowanie do wyceny opcji kupna 

i sprzedaży na indeks WIG20 okazało się nieskuteczne. 

Dla opcji kupna najlepsze rezultaty osiągnięto dla modelu neuronowego nr 70 

MLP 6-10-1 z 10 neuronami w warstwie ukrytej. Zauważono, że większa ilość 

neuronów w warstwie ukrytej prowadzi do przeuczenia sieci. Obliczone miary błędów 

wskazują na bardzo dobre dopasowanie wartości otrzymanych z modelu neuronowego 

do rzeczywistej wyceny rynkowej. Świadczy o tym również wartość współczynnika 

determinacji  równego 0,999. Współczynnik  Theila równy 0,00037 jest 

najniższym jaki udało się uzyskać spośród wszystkich modeli neuronowych do wyceny 

opcji kupna. 

Dla opcji sprzedaży najlepsze wyniki uzyskano dla modelu neuronowego nr 149 

MLP 6-8-1 z 8 neuronami w warstwie ukrtytej. Podobnie jak w modelach do wyceny 

opcji kupna, zastosowano wykładniczą funkcję aktywacji zarówno dla neuronów 

w warstwie ukrytej jak i neuronów wyjściowych. Najniższą wartość współczynnika  

Theila równą 0,00094, uzyskano również dla modelu neuronowego nr 204 MLP 6-12-1 

z 12 neuronami w warstwie ukrytej. 
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Rezultaty uzyskane w proponowanych modelach neuronowych potwierdzają 

słuszność modelu Mertona uwzględniającego wypłatę dywidendy dla Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Zatem gdzie tkwi sens i powód korzystania z sieci 

neuronowych? Otóż problem polega na tym, że znane modele wyceny opcji są jak 

najbardziej słuszne, ale pod warunkiem spełnienia odpowiednich założeń (por. rozdział 

3.2.2). W przypadku stabilnej sytuacji na rynku znane modele wyceny opcji są 

doskonałym narzędziem dla inwestora ułatwiającym wycenę opcji, a tym samym 

podjęcie właściwej decyzji. W rozdziale pominięto analizę wyceny opcji 

z wykorzystaniem modelu Mertona, ponieważ autorka uzyskała wartości niemalże 

tożsame z wycenami rynkowymi. Wszak model ten jest powszechnie stosowany przez 

inwestorów, co w połączeniu z niską płynnością na rynku z jaką mamy do czynienia na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, może prowadzić nawet do 

stwierdzenia, że ceny rynkowe są ustalane w oparciu o model Mertona. 

Co jednak stanie się, kiedy nagłe i niespodziewane wydarzenia wstrząsną 

giełdą? Jak w takiej sytuacji zachowają się znane modele wyceny opcji, jeśli zmienność 

instrumentu bazowego na który wystawione są opcje gwałtownie wzrośnie? Z pomocą 

mogą przyjść modele oparte na sieciach neuronowych, które jak wiadomo mają 

charakter adaptacyjny i w związku z tym mogą służyć do opisu zależności i systemów 

zmieniających się w czasie. 
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7. Neuronowe modele decyzyjne 

dla niestabilnego okresu giełdy 

W poprzednim rozdziale przedstawiono rezultaty wykorzystania modeli 

opartych na sieciach neuronowych do wyceny opcji kupna i sprzedaży na indeks 

WIG20. W wyniku przeprowadzonych analiz w okresie stabilnego wzrostu na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie stwierdzono, że w rozważanym okresie 

zaproponowane modele sieci neuronowych całkiem dobrze odwzorowują nastroje 

inwestorów na rzeczywistym rynku. Analizowany okres charakteryzował się 

zmiennością implikowaną instrumentu bazowego indeksu WIG20 na podobnym 

poziomie (aż 90% obserwacji wziętych pod uwagę do wyceny opcji kupna i sprzedaży 

charakteryzowało się zmiennością implikowaną mniejszą niż 40%). Wyniki uzyskane 

z wykorzystaniem modeli opartych na sieciach neuronowych były zbliżone do wartości 

rynkowych odzwierciedlających zainteresowanie inwestorów opcjami na indeks 

WIG20. 

W rozdziale tym zostaną przeanalizowane sytuacje, w których nagle 

i niespodziewanie dochodzi do znaczących wahań kursów giełdowych. Gwałtowna 

zmiana wartości indeksu WIG20 jednoznacznie wpływa na jego zmienność 

implikowaną (por. rozdział 5.2.4). W związku z tym zbadano jak w takich sytuacjach 

poradzi sobie model neuronowy i model Mertona. 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano również analizę, ile zarobiłby 

potencjalny inwestor, gdyby kierował się wycenami modelu neuronowego i kupował 

opcje w sytuacji wskazanej przez sieć neuronową (zakładając, że zawsze znalazłby 

drugą stronę do zawarcia transakcji). 
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7.1. Wycena opcji w okresie wahań kursów giełdowych 

Do analizy wybrano okres 01.07.2007 – 31.12.2009, w czasie którego główne 

indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie traciły na wartości podążając za 

ogólnoświatowym trendem. W połowie 2009 nastąpiło odwrócenie trendu i w efekcie 

rok ten zakończył się kilkudziesięcioprocentowymi wzrostami wszystkich indeksów na 

GPW w Warszawie. Taka sytuacja miała bezpośredni wpływ na kalkulację jednego 

z istotnych parametrów branych pod uwagę w modelu Mertona, a mianowicie na 

zmienność implikowaną. 

7.1.1. Analiza wycen opcji kupna 

Do przeanalizowania wycen opcji kupna w okresie znaczących wahań na 

giełdzie wybrano Zbiór 3, w skład którego weszły notowania z dni sesyjnych z okresu 

01.07.2007 – 31.12.2009, w trakcie których doszło do zawarcia co najmniej jednej 

transakcji. 

Z tabeli 7.1 wynika, że 66% obserwacji charakteryzuje się zmiennością 

implikowaną mniejszą od 40%. Przypomnijmy, że w okresie 2005-2007 liczba ta była 

na poziomie równym ponad 90% łącznej liczby obserwacji (por. Zbiór 1 w rozdziale 

6.2.1). Dla około 50% obserwacji dzienny wolumen obrotu wyniósł poniżej 10 sztuk. 

 

Tabela 7.1. Charakterystyka danych Zbioru 3 ze względu na zmienność implikowaną. 

Zmienność 
implikowana 

Ilość próbek 

0.02 - 0.10 5 

0.11 - 0.20 255 

0.21 - 0.30 3 400 

0.31 - 0.40 3 490 

0.41 - 0.50 1 910 

0.51 - 0.60 1 046 

0.61 - 0.70 404 

0.71 - 0.80 143 

0.81 - 0.90 67 

> 0.91 182 

Łącznie 10 902 
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Tabela 7.2. Charakterystyka danych Zbioru 3 ze względu na wolumen obrotu. 

Wolumen 
obrotu 

Ilość próbek 

1 - 10 5 248 

11 - 20 1 507 

21 - 30 887 

31 - 40 638 

41 - 50 442 

51 - 60 360 

61 - 70 263 

71 - 80 228 

81 - 90 164 

> 91 1 165 

Łącznie 10 902 

 

Zbiór obserwacji został podzielony według schematu: 7632 – 1635 – 1635 

odpowiednio na podzbiory: uczący, testowy i walidacyjny. Jest to odmienne podejście 

od zaprezentowanego w poprzednim rozdziale, w którym w trakcie przeprowadzonych 

eksperymentów skorzystano z opcji Identyfikator próby dostępnej w pakiecie 

STATISTICA i a priori wybrano obserwacje reprezentujące poszczególne podzbiory. 

W rozważanym obecnie przypadku wykorzystano opcję losowego przydziału 

przypadków (obserwacji) do wskazanych podzbiorów (uczący, testowy, walidacyjny), 

aby zapewnić odpowiednią reprezentację danych w każdym z wymienionych zbiorów 

obserwacji w trakcie procesu uczenia sieci neuronowej. 

W wyniku uczenia sieci najniższą wartość współczynnika  Theila równą 

0,0064 uzyskano dla sieci MLP nr 5 z 12 neuronami w warstwie ukrytej oraz 

wykładniczą funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych (tab. 7.3). 

 

Tabela 7.3. Miary błędów dla wybranych sieci neuronowych. 

Numer 
sieci 

Typ sieci 
Aktywacja 

(ukryte) 
Aktywacja 
(wyjściowe) 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

21 MLP 6-8-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,737 7,934 13,703 0,982 0,00678

28 MLP 6-10-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,612 8,086 13,653 0,983 0,00673

5 MLP 6-12-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,605 7,707 13,310 0,990 0,00640

15 MLP 6-14-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,739 7,979 13,751 0,982 0,00683

 

Poprzednio, dla okresu stabilnego wzrostu, najlepsze rezultaty uzyskano dla 

sieci z 10 neuronami w warstwie ukrytej. Ponadto trzeba zauważyć, że wartość 
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współczynnika jest kilkunastokrotnie wyższa niż dla analizowanego okresu stabilnego 

wzrostu, tj. lat 2005-2007 dla którego współczynnik  Theila wyniósł 0,00037. 

Dokonano również wyliczenia wycen opcji kupna z zastosowaniem, aktualnie 

wykorzystywanego przez inwestorów, modelu Mertona. Miary błędów przedstawiono 

w tabeli 7.4. Dla Zbioru 3 dla każdej sieci neuronowej (tab. 7.3) uzyskano wartość 

pierwiastka błędu średniokwadratowego  na poziomie niższym niż w przypadku 

modelu Mertona. 

 

Tabela 7.4. Miary błędów dla modelu Mertona. 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

0,814 6,672 16,522 0,975 0,00986

 

Również współczynniki determinacji  oraz  Theila (niższe dla sieci 

neuronowej niż dla modelu Mertona) wskazują na dobre dopasowanie modelu 

neuronowego do rzeczywistych wycen rynkowych również w okresie znaczących 

wahań giełdowych. Uzyskane rezultaty nie są tak imponujące jak dla okresu stabilnego 

wzrostu, niemniej jednak biorąc pod uwagę wartości błędów (tab. 7.3 oraz 7.4) można 

uznać, że model neuronowy jest w stanie odwzorowywać nastroje inwestorów również 

w czasie gwałtownych wahań kursów na giełdzie. 

Wstępna analiza błędów uzyskana dla całego Zbioru 3, została poszerzona 

o szczegółową analizę wybranych serii opcji kupna. Analizując bowiem wykresy 

rozrzutu dla modelu Mertona (rys. 7.1a) oraz dla sieci neuronowej nr 5 MLP 

6-12-1 z 12 neuronami w warstwie ukrytej (rys. 7.1b), zauważono, że w przypadku 

wybranych wycen dokonanych z wykorzystaniem modelu Mertona, uzyskane prognozy 

znacząco odbiegają od rzeczywistych wycen rynkowych. Ze szczegółowej analizy 

Zbioru 3 wynika, że sytuacje takie mają miejsce w dniach sesyjnych, w trakcie których 

dochodziło do znacznych wahań kursu indeksu WIG20, co z kolei jednoznacznie 

wpływało na zmienność implikowaną WIG20. 
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a) 

 

 

b) 

 
Rys. 7.1. Wykres rozrzutu a) model Mertona, b) model neuronowy nr 5 MLP 6-12-1 z 12 neuronami 

w warstwie ukrytej i wykładniczą funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i  neuronów wyjściowych. 

 

Analiza porównawcza błędów średnich  (rys. 7.2) wskazuje, że w modelu 

Mertona dla opcji kupna, które są w cenie ITM (wartość współczynnik /  powyżej 1) 

oraz dla czasu  pozostającego do wygaśnięcia opcji dłuższego od 3 miesięcy, wartość 

uzyskana z modelu jest wyższa od rzeczywistej wartości rynkowej. Im bliżej terminu 

wygaśnięcia, tym model wskazuje na niższe wartości. Wartość błędu  na poziomie 
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0,814 (tab. 7.4) wskazuje, że prognozy uzyskane z modelu Mertona dla Zbioru 3 są 

przeszacowane. 

 

a) 

 

b) 

 
Rys. 7.2. Wykres rozrzutu a) model Mertona, b) model neuronowy nr 5 MLP 6-12-1 z 12 neuronami 

w warstwie ukrytej i wykładniczą funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i  neuronów wyjściowych. 
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W przypadku wycen opcji kupna uzyskanych z wykorzystaniem modelu 

opartego na sieci neuronowej (rys. 7.2b), błąd średni  na poziomie -0,605 wskazuje 

na niedoszacowanie względem rzeczywistych wycen rynkowych. Największe błędy 

uzyskano dla przypadków, kiedy opcja nie jest w cenie OTM, a do terminu jej 

wygaśnięcia pozostał okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Następnie przeanalizowano dynamiczną wycenę opcji OW20F8400 do terminu 

jej wygaśnięcia. W całym okresie zmienność implikowana wynosiła średnio 0,33. Dla 

3 dni sesyjnych, tj. 15-16.01.2008 roku oraz 24.01.2008 wielkość ta, obliczona zgodnie 

z algorytmem przedstawionym w rozdziale 5.2.4, dwukrotnie przewyższała wartość 

średnią w całym okresie istnienia opcji. W dniach 15-16.01.2008r. indeks WIG20 stracił 

na wartości odpowiednio 4,33% oraz 3,61%, w dniu 24.01.2008r. zyskał natomiast 

3,73%. 

W tych dniach wycena uzyskana na podstawie modelu Mertona znacząco 

odbiegała od rzeczywistych wycen rynkowych (rys. 7.3). Wartości uzyskane z modelu 

neuronowego również były przeszacowane, niemniej jednak różnica była znacząco 

niższa, co może świadczyć o zdolności sieci do generalizacji. Podobna sytuacja miała 

miejsce w przypadku wyceny opcji OW20F8350 (rys. 7.4) oraz OW20C9230 (rys. 7.5). 

 

 
Rys. 7.3. Porównanie wyceny opcji OW20F8400 z terminem wygaśnięcia 20.06.2008r. 
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Rys. 7.4. Porównanie wyceny opcji OW20F8350 z terminem wygaśnięcia 20.06.2008r. 

 

 

Rys. 7.5. Porównanie wyceny opcji OW20C9230 z terminem wygaśnięcia 20.03.2009r. 

 

Przytoczone przez autorkę przykłady (rys. 7.3 – 7.5) wskazują, że w sytuacji 

gwałtownych wahań kursów na giełdzie, model neuronowy podąża za rynkiem. Im 

bardziej gwałtowne i niespodziewane zmiany, tym wycena opcji kupna 

z wykorzystaniem modelu Mertona znacząco odbiega od rzeczywistych wycen 

rynkowych. W takich szczególnych sytuacjach, inwestor mógłby podejmować swoje 

decyzje w oparciu o wyceny uzyskane z modelu neuronowego. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2007‐12‐27 2008‐01‐27 2008‐02‐27 2008‐03‐27 2008‐04‐27 2008‐05‐27

Rzeczywisty kurs zamknięcia OW20F8350 5. MLP 6‐12‐1 Model Mertona

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008‐10‐07 2008‐11‐07 2008‐12‐07 2009‐01‐07 2009‐02‐07

Rzeczywisty kurs zamknięcia OW20C9230 45. MLP 6‐14‐1 Model Mertona



Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

 

119 

7.1.2. Analiza wycen opcji sprzedaży 

W celu przeanalizowania wycen opcji sprzedaży w okresie 01.07.2007 – 

31.12.2009 wybrano zbiór danych (oznaczony jako Zbiór 4), zawierający notowania 

z dni sesyjnych, w trakcie których doszło do zawarcia co najmniej jednej transakcji. 

Około 60% obserwacji charakteryzuje się zmiennością implikowaną niższą od 40%. 

W okresie 2005-2007 liczba ta wynosiła ponad 90% łącznej liczby obserwacji (por. 

Zbiór 1 w rozdziale 6.3.1). Dla około 40% obserwacji dzienny wolumen obrotu wyniósł 

poniżej 10 sztuk (tab. 7.6). 

 

Tabela 7.5. Charakterystyka danych Zbioru 4 ze względu na zmienność implikowaną. 

Zmienność 
implikowana 

Ilość próbek 

0.02 - 0.10 6 

0.11 - 0.20 142 

0.21 - 0.30 2 286 

0.31 - 0.40 3 639 

0.41 - 0.50 1 679 

0.51 - 0.60 1 051 

0.61 - 0.70 634 

0.71 - 0.80 293 

0.81 - 0.90 136 

> 0.91 234 

Łącznie 10 100 

 

 

Tabela 7.6. Charakterystyka danych Zbioru 4 ze względu na wolumen obrotu. 

Wolumen 
obrotu 

Ilość próbek 

1 - 10 4 072 

11 - 20 1 341 

21 - 30 914 

31 - 40 583 

41 - 50 523 

51 - 60 361 

61 - 70 287 

71 - 80 242 

81 - 90 221 

> 91 1 556 

Łącznie 10 100 
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Zbiór obserwacji został podzielony według schematu: 7070 – 1515 – 1515 na 

podzbiory: uczący, testowy i walidacyjny, analogicznie jak w rozdziale 7.1.1. 

W wyniku uczenia sieci najniższą wartość współczynnika  Theila równą 

0,0044 uzyskano dla sieci MLP nr 2 z 8 neuronami w warstwie ukrytej oraz 

wykładniczą funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i wyjściowych (tab. 7.7). Liczba 

neuronów w warstwie ukrytej jest taka sama jak dla modelu neuronowego w okresie 

stabilnego wzrostu. Wartość współczynnika jest jednak kilkukrotnie wyższa niż dla 

analizowanych poprzednio lat 2005-2007. 

 

Tabela 7.7. Miary błędów dla wybranych sieci neuronowych. 

Numer 
sieci 

Typ sieci 
Aktywacja 

(ukryte) 
Aktywacja 
(wyjściowe) 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

2 MLP 6-8-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,361 9,231 15,583 0,994 0,00437

12 MLP 6-10-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,582 9,682 15,963 0,977 0,00518

24 MLP 6-12-1 Wykładnicza Wykładnicza -0,573 9,340 15,594 0,978 0,00493

 

Dla porównania dokonano wyliczenia wycen opcji sprzedaży z przypadku 

zastosowania modelu Mertona. Miary błędów zaprezentowano w tabeli 7.8. Uzyskane 

błędy są większe niż dla prezentowanych modeli neuronowych (tab. 7.7). 

 

Tabela 7.8. Miary błędów dla modelu Mertona. 

ME MAE RMSE R2 
I2 

Theila 

0,451 7,390 18,204 0,992 0,00596

 

Podobnie, jak w przypadku wyceny opcji kupna przedstawionej w poprzednim 

podrozdziale, przeprowadzono szczegółową analizę poszczególnych serii opcji 

sprzedaży. Zauważono bowiem, że rozważając indywidualnie poszczególne wyceny 

z wykorzystaniem modelu Mertona, dla części z nich uzyskano wyniki znacznie 

odbiegające od wycen rzeczywistych (rys. 7.6a). Pogłębiona analiza Zbioru 4 dowodzi, 

że wyceny uzyskane z modelu Mertona różnią się znacznie w dniach sesyjnych, 

w których zmienność implikowana różniła się od wartości średniej w całym okresie 

notowań danej opcji sprzedaży. 
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a) 

 

 

b) 

 
Rys. 7.6. Wykres rozrzutu a) model Mertona, b) model neuronowy nr 5 MLP 6-8-1 z 8 neuronami 

w warstwie ukrytej i wykładniczą funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i  neuronów wyjściowych. 

 

Wartość błędu  w modelu Mertona na poziomie 0,451 (tab. 7.8) wskazuje że, 

uzyskane prognozy uzyskane dla całego Zbioru 4 są przeszacowane. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 7.7. Wykres rozrzutu a) model Mertona, b) model neuronowy nr 5 MLP 6-8-1 z 8 neuronami 

w warstwie ukrytej i wykładniczą funkcją aktywacji dla neuronów ukrytych i  neuronów wyjściowych. 

 

W przypadku wyceny uzyskanej z modelu opartego na sieci neuronowej (rys. 

7.7b) błąd na poziomie -0,361 wskazuje na niedoszacowanie względem rzeczywistych 

wycen rynkowych dla całego analizowanego zbioru obserwacji. 
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Autorka przeanalizowała również dynamiczną wycenę opcji OW20O8310 do 

terminu jej wygaśnięcia. W całym okresie zmienność implikowana wynosiła średnio 

0,38. Na przełomie stycznia i lutego 2008 roku odnotowano znaczne wahania indeksu 

WIG20 (od 2% spadków do 3% wzrostów). W tych dniach również zmienność 

implikowana indeksu WIG20 była na poziomie dwukrotnie wyższym niż średnia 

wartość w całym okresie notowań opcji. W związku z tym, wycena uzyskana na 

podstawie modelu Mertona odbiega od rzeczywistych wycen rynkowych (rys. 7.8). 

 

 
Rys. 7.8. Porównanie wyceny opcji OW20O8310 z terminem wygaśnięcia 20.03.2008r. 

 

Poniżej przedstawiono przykłady notowań dla opcji OW20O9230 z terminem 

wygaśnięcia 20.03.2009r. oraz OW20R9170 z terminem wygaśnięcia 19.06.2009r. Oba 

przypadki potwierdzają przypuszczenie, że w sytuacji gdy parametr zmienności 

implikowanej WIG20 nie utrzymuje się na podobnym poziomie, lecz ulega znacznym 

wahaniom, wyceny uzyskane z modelu Mertona różnią się znacząco od rzeczywistych 

wycen rynkowych. 
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Rys. 7.9. Porównanie wyceny opcji OW20O9230 z terminem wygaśnięcia 20.03.2009r. 

 

 
Rys. 7.10. Porównanie wyceny opcji OW20R9170 z terminem wygaśnięcia 19.06.2009r. 

 

Zaprezentowane przykłady wycen zarówno dla opcji kupna jak i sprzedaży 

wskazują, że w sytuacjach znacznych wahań na giełdzie, z powodzeniem mogą być 

stosowane modele neuronowe jako narzędzie wspomagające realną wycenę tych 

instrumentów pochodnych. 
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7.2. Wspomaganie decyzji inwestorów z wykorzystaniem 

modeli neuronowych 

Dysponując narzędziem do wyceny opcji na indeks WIG20 opartym na modelu 

neuronowym, który będzie wiernie odzwierciedlał rzeczywistą sytuację panującą na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, inwestor zyskuje możliwość 

podejmowania trafnych decyzji kupna bądź sprzedaży instrumentu pochodnego. 

Porównano zatem skuteczność zaproponowanych modeli wyceny opcji i kupna 

na indeks WIG20 dla omawianego okresu gwałtownych zmian notowań. 

Tabela 7.9 oraz 7.10 przedstawiają porównanie ilości decyzji „Kupuj” oraz „Nie 

kupuj” z punktu widzenia nabywcy opcji kupna i sprzedaży uzyskanych przy obliczaniu 

premii opcyjnej z wykorzystaniem modelu Mertona oraz modelu neuronowego. Jest to 

poglądowe porównanie, bowiem decyzje były generowane w oparciu o wartość indeksu 

WIG20, jaką odnotowano na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 

wygaśnięcia poszczególnych opcji. Decyzja „Kupuj” zapadała w sytuacji, gdy: 

 dla opcji kupna: różnica pomiędzy kursem wykonania opcji a wartością indeksu 

WIG20 w dniu wygaśnięcia pomnożona przez 10 zł (mnożnik), a następnie 

pomniejszona o premię opcyjną ma wartość dodatnią (daje nabywcy opcji kupna 

zysk), 

 dla opcji sprzedaży: różnica pomiędzy wartością indeksu WIG20 w dniu 

wygaśnięcia a kursem wykonania opcji przemnożona przez 10 zł (mnożnik), 

a następnie pomniejszona o premię opcyjną ma wartość dodatnią (daje nabywcy 

opcji sprzedaży zysk). 

W pozostałych sytuacjach generowano decyzję „Nie kupuj”. 

 

Tabela 7.9. Analiza podjętych decyzji dla opcji kupna. 

Decyzja Wycena rynkowa Model Mertona 
Model 

5. MLP 6-12-1 

Kupuj 1 313 1 307 1 318 

Nie kupuj 9 589 9 595 9 584 
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Tabela 7.10. Analiza podjętych decyzji dla opcji sprzedaży. 

Decyzja Wycena rynkowa Model Mertona 
Model 

2. MLP 6-8-1 

Kupuj 2 656 2 641 2 661 

Nie kupuj 7 444 7 459 7 439 

 

W większości sytuacji model neuronowy wygenerował decyzję „Kupuj” zgodnie 

z rzeczywistą wyceną rynkową. Gdyby inwestor podejmował decyzję o zakupie opcji 

kupna w oparciu o wycenę z wykorzystaniem sieci neuronowej, osiągnąłby zysk 

niegorszy od uzyskanego w rzeczywistości (tab. 7.11). W przypadku zakupu opcji 

sprzedaży, łączny zysk uzyskany z modelu neuronowego jest nieznacznie niższy 

w porównaniu do rzeczywistego zysku (tab. 7.12). 

 

Tabela 7.11. Analiza zysków dla opcji kupna w tys. PLN. 

 
Wycena rynkowa Model Mertona 

Model 
5. MLP 6-12-1 

Zysk 1 791 1 805 1 791 

 

 

Tabela 7.12. Analiza zysków dla opcji sprzedaży w tys. PLN. 

 
Wycena rynkowa Model Mertona 

Model 
2. MLP 6-8-1 

Zysk 6 925 6 925 6 915 

 

 

Oczywiście istotną kwestią w użytkowaniu modelu opartego na sieciach 

neuronowych jest ciągłe rozszerzanie zbioru uczącego o nowe obserwacje, aby 

otrzymywane prognozy „podążały” za niezmiennie zmieniającym się rynkiem 

finansowym. Wartym podkreślenia jest jednak fakt, że nawet w sytuacji chwilowych 

i gwałtownych wahań notowań na giełdzie, tak nauczony model neuronowy jest 

w stanie wycenić opcje kupna i sprzedaży realnie w stosunku do rzeczywistych wycen 

rynkowych. Zatem proponowane przez autorkę modele mogą być skutecznym 

narzędziem dla inwestora wspomagającym podejmowanie trafnych decyzji 

inwestycyjnych, alternatywą dla istniejących na rynku tzw. kalkulatorów wartości opcji.  
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7.3. Podsumowanie 

Zaprezentowane w rozdziale wyniki badań wskazują na możliwość skutecznego 

zastosowania modeli neuronowych do wyceny zarówno opcji kupna jak i sprzedaży na 

indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sytuacjach, gdy nagle 

i niespodziewanie dochodzi do znaczących wahań kursów giełdowych. 

W sytuacji gwałtownej zmiany zmienności implikowanej indeksu WIG20, 

odbiegającej od średniej wartości w okresie notowań opcji, model neuronowy wskazuje 

wartości premii opcyjnych zbliżone do rzeczywistych wycen rynkowych. Jest to istotna 

informacja dla inwestorów, ponieważ w takich sytuacjach teoretyczne wyceny opcji 

z wykorzystaniem znanych modeli matematycznych różnią się znacząco od wycen 

rynkowych. Zaprezentowana w rozdziale dynamiczna wycena wybranych opcji kupna 

i sprzedaży w całym okresie ich notowań, w szczególności w sytuacji gwałtownych 

wahań kursów na giełdzie, potwierdza trafność wycen z wykorzystaniem 

zaproponowanych przez autorkę modeli neuronowych. 

Przedstawione w rozdziale wyniki badań stały się podstawą do zaprezentowania 

w kolejnym rozdziale pracy narzędzia informatycznego, które w oparciu 

o zaproponowane modele neuronowe do szacowania premii opcyjnej opcji kupna 

i sprzedaży, będzie wspomagało decyzje inwestorów na rynku instrumentów 

pochodnych, szczególnie w sytuacji gwałtownych zmian kursów na giełdzie. 
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8. Narzędzie do wspomagania decyzji 
inwestycyjnych na rynku opcji na indeks 
WIG20 

W rozdziale tym opisano zaproponowane przez autorkę narzędzie, które może 

służyć potencjalnym inwestorom zainteresowanym opcjami kupna i sprzedaży na 

indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do obliczenia premii 

opcyjnej. Na początku rozdziału przedstawiono interfejs i scharakteryzowano 

informacje konieczne do wprowadzenia, aby uzyskać miarodajną wycenę kontraktu 

opcyjnego. Następnie omówiono sposób doboru modeli neuronowych do 

prezentowanego narzędzia informatycznego, jak również zaproponowany przez autorkę 

algorytm ich aktualizacji. 

8.1. Opis interfejsu 

Interfejs aplikacji pozwala wprowadzić wszystkie informacje odpowiadające 

sygnałom wejściowym sieci neuronowej: 

 aktualną wartość indeksu WIG20, 

 kurs wykonania opcji, 

 wolną od ryzyka stopę procentową, 

 czas pozostający do wygaśnięcia opcji, 

 stopę dywidendy, 

 zmienność implikowaną WIG20. 

W wyniku działania programu na ekranie wyświetlana jest cena (premia) opcji 

kupna _  lub sprzedaży _  (rys. 8.1). W zależności od rozważanego 
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wariantu wyceny (dla opcji kupna lub sprzedaży) wykorzystywany jest jeden z dwóch 

algorytmów zawierających parametry sieci neuronowych opracowanych 

z wykorzystaniem pakietu STATISTICA (po uwzględnieniu mnożnika zgodnie ze 

standardem opcji opisanym w Dodatku A). 

Potencjalny nabywca opcji otrzymuje informację o szacunkowym koszcie 

związanym z przystąpieniem do kontraktu zakupu opcji kupna lub sprzedaży 

umożliwiającym podjęcie decyzji. 

 

 

Rys. 8.1. Interfejs zaproponowanej aplikacji do wyceny opcji kupna lub sprzedaży. 

 

Należy jednak pamiętać, że sama wycena opcji, nawet najbardziej zbliżona do 

rzeczywistej wyceny rynkowej, nie daje inwestorowi gwarancji znalezienia drugiej 

strony chcącej przystąpić do zawarcia transakcji. Czasem może być to trudne ze 

względu na niską płynność na rynku opcji na indeks WIG20 Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. 

Mimo to proponowana aplikacja może być skutecznym narzędziem do wyceny 

opcji dla potencjalnego inwestora zainteresowanego kupnem bądź sprzedażą kontraktu 

opcyjnego na WIG20, szczególnie w sytuacji gwałtownych zmian indeksów na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. 
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8.2. Algorytmy wykorzystane w aplikacji 

Wszystkie eksperymenty, związane ze stworzeniem modeli neuronowych do 

wyceny opcji na indeks WIG20 oraz przebadaniem prawidłowości ich działania, zostały 

przeprowadzone w pakiecie STATISTICA 8 firmy StatSoft. Jeden z modułów tego 

pakietu – Automatyczne Sieci Neuronowe – jest kompletnym, korzystającym 

z najnowszych technik, szybkim pakietem do analizy danych za pomocą sieci 

neuronowych. Do jego najważniejszych zalet należy wymienić: 

 prostota obsługi, 

 wbudowane algorytmy uczące oparte na najnowszych rozwiązaniach (m.in. 

algorytm gradientów sprzężonych i BFGS), 

 możliwość wyboru funkcji aktywacji, funkcji błędu jak również złożoności 

sieci, 

 szeroki wybór narzędzi graficznych i statystycznych, 

 pełna integracja z pozostałymi modułami pakietu STATISTICA umożliwiająca 

przetwarzanie wyników za pomocą różnorodnych narzędzi graficznych 

i analitycznych. 

W prezentowanym narzędziu informatycznym, wspomagającym decyzje 

inwestorów w zakresie kupna bądź sprzedaży opcji na indeks WIG20, algorytm do 

wyceny opcji odpowiada działaniu najlepszej sieci neuronowej, spośród wszystkich 

przebadanych modeli do wyceny opcji w okresie gwałtownych wahań na giełdzie. 

Taka aplikacja może być alternatywą dla istniejących na rynku tzw. 

kalkulatorów wartości opcji opartych na modelu Mertona. 

8.3. Język programowania 

Narzędzie zostało stworzone w Microsoft Visual C# 2010 Express, który jest 

darmowym, w pełni funkcjonalnym środowiskiem programistycznym dla języka C# dla 

platformy .NET. Wybór nie był przypadkowym. Microsoft Visual C# 2010 Express 

może być wykorzystywane zarówno dla użytku prywatnego jak i komercyjnego bez 
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żadnych ograniczeń i jest fragmentem szerszego pakietu Microsoft Visual Studio. 

Posiada rozbudowany, intuicyjny interfejs, który znacznie ułatwia tworzenie 

programów. Wśród wielu jego zalet na uwagę zasługuje możliwość budowania 

rozwiązań nie tylko na urządzenia PC, ale również na coraz powszechniejsze 

w ostatnich latach urządzenia mobilne, takie jak tablety czy telefony komórkowe. 

Ciekawym kierunkiem rozbudowy proponowanego narzędzia informatycznego 

mogłoby być stworzenie opcji programu do użytkowania na telefonie komórkowym. 

Język C# jest obiektowym językiem programowania zaprojektowanym dla firmy 

Microsoft. Ma wiele cech wspólnych z językami programowania Object Pascal, Delphi, 

C++ oraz Java. 

8.4. Aktualizacja aplikacji 

Ponieważ nauczona sieć stanowi model rynku, a rynek nie jest procesem 

stacjonarnym, zatem model neuronowy wykorzystany w aplikacji powinien być 

dopasowywany do zmieniającego się rynku. Informację dotyczącą prawidłowości 

podjętych decyzji z wykorzystaniem zaproponowanego narzędzia informatycznego, 

będzie można ocenić w dniach wygaśnięcia opcji. Przypadają one 4 razy w roku, 

każdorazowo w trzeci piątek miesiąca marca, czerwca, września i grudnia. Jeżeli w tym 

dniu zgodnie z kalendarzem giełdy nie odbywa się sesja, dniem wygaśnięcia jest ostatni 

dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia. Dzień 

wygaśnięcia jest ostatnim dniem obrotu danej serii opcji na GPW w Warszawie. 

Zatem algorytmy obliczania wartości opcji oparte na modelach neuronowych, 

wykorzystane w opracowanym narzędziu, będą korygowane co kwartał przez 

administratora systemu. Nowe modele neuronowe, uwzględniające poszerzony zbiór 

uczenia o zbiór rzeczywistych notowań z ostatnich trzech miesięcy, będą zastępowały 

istniejące modele. 

8.5. Propozycja dalszej rozbudowy aplikacji 

Proponowane przez autorkę narzędzie stanowi podstawę rozwiązania 

komercyjnego. W chwili obecnej jest rozwiązaniem działającym niezależnie od 
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programu STATISTICA, ale w przyszłości można by rozważyć, aby funkcjonalności 

obu tych aplikacji były dostępne z poziomu jednego programu. 

Przewagą prezentowanego rozwiązania nad innymi obecnie istniejącymi 

aplikacjami, udostępnianymi bezpłatnie bądź komercyjnie, jest możliwość jego 

zastosowania dla każdego okresu notowań giełdowych, szczególnie w sytuacji 

gwałtownych wahań indeksu WIG20. 

W przyszłości rozważana jest jego dalsza rozbudowa o proste strategie 

inwestycyjne oraz wycenę pozostałych instrumentów pochodnych dostępnych na GPW 

w Warszawie. 
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9. Podsumowanie i wnioski 

Zasadniczym celem badań zaprezentowanych w rozprawie było zaproponowanie 

narzędzia informatycznego opartego o modele neuronowe wspomagającego decyzje 

inwestorów w zakresie wyceny opcji kupna i sprzedaży na indeks Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Stworzenie takiej aplikacji poprzedzone zostało 

szczegółową analizą danych rzeczywistych otrzymanych z GPW w Warszawie oraz 

rozważaniami nad doborem optymalnej struktury oraz typu sieci neuronowej. 

Przeprowadzone badania pozytywnie zweryfikowały ideę opracowania narzędzia 

informatycznego do wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Teza pracy została sformułowana następująco: Istnieje możliwość opracowania 

neuronowych modeli decyzyjnych służących do inwestowania w opcje na indeks 

WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym zaproponowane 

modele mogą dawać lepsze wyniki niż inne znane metody predykcji w sytuacji 

gwałtownych wahań kursów na giełdzie. 

 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter rozprawy, trzy pierwsze rozdziały 

zawierają wybrane zagadnienia z obszaru sztucznej inteligencji, matematyki finansowej 

oraz rynku finansowego. 

Teoretyczne rozważania autorki dotyczące rynku instrumentów pochodnych, ze 

szczegółowym omówieniem opcji na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie, zostały uzupełnione krótkimi przykładami opracowanymi przez autorkę, 

mającymi na celu lepsze zrozumienie mechanizmów obrotu opcjami na indeksy 

giełdowe. Przegląd wybranych modeli matematyki finansowej do wyceny instrumentów 

pochodnych, zaprezentowany w rozdziale trzecim, wskazuje jak ważnym i trudnym 

problemem dla inwestora jest prawidłowe oszacowanie rzeczywistej wartości opcji. 

Szczegółowa analiza opracowanych w ciągu ostatnich trzydziestu lat, a obecnie 

stosowanych wybranych modeli matematycznych, podkreśla fakt, że modele te 
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w  istotny sposób upraszczają skomplikowaną rzeczywistość rynku. Dlatego też 

opisujące je zależności matematyczne definiujące wartość opcji należy traktować jako 

przybliżone. Ostatni z rozdziałów zawierających teoretyczne rozważania (rozdział 

czwarty) poświęcony został budowie i zasadom funkcjonowania sztucznych sieci 

neuronowych oraz metodom ich uczenia. Przedstawiony przegląd znanych dotychczas 

zastosowań sieci neuronowych w zagadnieniach ekonomicznych, w tym również do 

wyceny opcji na indeksy giełd zagranicznych, wskazuje na brak prac dotyczących 

rynku kontraktów opcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Zasadnicze badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy zostały 

przedstawione w czterech powiązanych ze sobą rozdziałach. 

W rozdziale piątym zaproponowano ogólną strukturę sieci neuronowej 

uzupełnioną charakterystyką zmiennych wejściowych oraz algorytmów ich 

wyznaczania. Została ona wykorzystana w rozdziale szóstym, gdzie zaprezentowano 

eksperymentalne podejście do poszukiwania optymalnych struktur modeli neuronowych 

do wyceny opcji kupna i sprzedaży na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

w  Warszawie dla okresu stabilnego wzrostu. Uzyskane przez autorkę rezultaty 

potwierdziły możliwość skutecznego zastosowania modeli neuronowych dla rynku 

opcji GPW w Warszawie. Zaproponowany wektor zmiennych wejściowych, 

uwzględniający stopę dywidendy, jest nowatorskim rozwiązaniem skutecznym 

w  sytuacji wyceny opcji na indeks WIG20 na GPW w Warszawie. Indeks ten, 

w odróżnieniu od większości indeksów dla giełd zagranicznych (np. indeksu DAX), jest 

indeksem cenowym, co oznacza konieczność uwzględnienia w modelach wyceny opcji 

stopy dywidendy. W przypadku indeksu DAX, który jest tzw. indeksem wynikowym, 

co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę nie tylko wzrost cen akcji (jak 

przy indeksie WIG20), ale dodatkowo wzrost kapitału poprzez wypłatę dywidendy, 

stopa dywidendy w modelu wyceny opcji jest pomijana. 

Przeprowadzone badania opisane w rozdziale siódmym miały podwójny cel. 

Pierwszym z nich było sprawdzenie, czy w sytuacjach znacznych wahań na giełdzie, 

model neuronowy wyceny opcji, będzie w stanie prawidłowo (tj. zgodnie z rynkiem) 

przewidzieć wartość premii opcyjnej. Tak uzyskane wyniki porównano z rezultatami 

otrzymanymi z wykorzystaniem modelu Mertona. Drugim celem było przeanalizowanie 

ile zarobiłby potencjalny inwestor, gdyby kierował się wyłącznie zaleceniami modelu 
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neuronowego (oczywiście pod warunkiem, że znalazłby drugą stronę do zawarcia 

transakcji). Oba cele badań zostały pozytywnie zweryfikowane na korzyść modeli 

neuronowych, zatem w rozdziale ósmym rozprawy zaproponowano narzędzie 

informatyczne oparte na sieciach neuronowych, które będzie wspierało decyzje 

inwestorów w zakresie kupna i sprzedaży opcji na indeks WIG20. 

 

Za najważniejsze osiągnięcia pracy autorka uważa: 

 zaproponowanie struktury neuronowego modelu decyzyjnego do wyceny opcji 

na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (rozdział 5), 

 analizę dostępnych danych rzeczywistych oraz pozyskanie brakujących 

informacji o notowaniach z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

(rozdziały 6-7), 

 przebadanie możliwości wykorzystania modeli neuronowych do wyceny opcji 

na indeks WIG20 w okresie stabilnego wzrostu na giełdzie w Warszawie 

(rozdział 6), 

 przebadanie możliwości wykorzystania modeli neuronowych do wyceny opcji 

na indeks WIG20 w okresie gwałtownych wahań kursów na giełdzie 

(rozdział 7), 

 porównanie efektywności modeli decyzyjnych opartych na sieciach 

neuronowych z modelem Mertona w okresie gwałtownych wahań kursów na 

giełdzie (rozdział 7), 

 analiza potencjalnych zysków inwestora uzyskanych z wykorzystaniem modeli 

neuronowych w okresie gwałtownych wahań kursów na giełdzie (rozdział 7), 

 zaproponowanie nowego narzędzia informatycznego opartego na sieciach 

neuronowych wspomagającego decyzje inwestora na rynku instrumentów 

pochodnych (rozdział 8). 

Opracowane neuronowe modele decyzyjne do wyceny opcji kupna i sprzedaży 

dla stabilnego i niestabilnego okresu na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie oraz zaproponowane narzędzie informatyczne wspomagające decyzje 

inwestorów potwierdziły prawdziwość tezy niniejszej rozprawy. 



Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

 

136 

Doświadczenie autorki rozprawy związane z prezentowaną tematyką wzbogaciło 

się znacząco w ciągu kilku ostatnich lat. W wyniku wykonanych badań oraz 

przeprowadzonych rozważań teoretycznych, dostrzeżono następujące kierunki dalszych 

badań, które autorka zamierza przeprowadzić w przyszłości: 

 poszerzenie dotychczasowych badań o wycenę innych instrumentów 

pochodnych dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

z wykorzystaniem modeli neuronowych (kontrakty terminowe na waluty, akcje, 

indeks WIG20), 

 nawiązanie współpracy z instytucjami finansowymi w celu weryfikacji, czy 

zaproponowane podejście oparte na modelach neuronowych może znaleźć 

zastosowanie również do wyceny instrumentów pochodnych na rynku 

pozagiełdowym, 

 dalsza rozbudowa zaproponowanego narzędzia informatycznego 

wspomagającego decyzje inwestorów o proste strategie inwestycyjne oraz 

wycenę pozostałych instrumentów pochodnych dostępnych na GPW 

w Warszawie. 
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Dodatek A. Standard opcji na WIG20 

Standard opcji kupna i opcji sprzedaży na Warszawski Indeks Giełdowy Dużych 

Spółek WIG20 został zdefiniowany uchwałą nr 11/977/2003 Rady Giełdy z dnia 

19.02.2003 roku (z późn. zm.). Istotne elementy standardu opcji to [172]: 

 nazwa skrócona opcji OXYZkrccc (O – rodzaj instrumentu, XYZ – kod 

określający nazwę instrumentu bazowego określony uchwałą Zarządu Giełdy, 

k – kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji, r – ostatnia cyfra roku 

wygaśnięcia, ccc – kurs wykonania opcji), 

 kod opcji – nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN, 

 typ opcji – opcje kupna i opcje sprzedaży, 

 klasa opcji – obejmuje wszystkie opcje na ten sam instrument bazowy, określone 

tym samym standardem, 

 seria opcji – wszystkie opcje tej samej klasy i tego samego typu o tym samym 

dniu wygaśnięcia i tym samym kursie wykonania, 

 styl wykonania opcji – europejski, tj. opcje mogą być wykonane tylko w dniu 

wygaśnięcia, 

 instrument bazowy – indeks WIG20, 

 mnożnik – 10 zł za punkt indeksowy, 

 wartość opcji – kurs opcji przemnożony przez mnożnik, 

 wartość transakcji – wartość opcji przemnożona przez wolumen transakcji, 

 jednostka notowania – punkty indeksowe, 

 miesiące wygaśnięcia – cztery najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, 

wrzesień, grudzień, 
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 dzień wygaśnięcia – trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii (jeżeli w tym 

dniu zgodnie z kalendarzem giełdy nie odbywa się sesja, dniem wygaśnięcia jest 

ostatni dzień sesyjny przypadających przed trzecim piątkiem miesiąca 

wygaśnięcia), 

 ostatni dzień obrotu – dzień wygaśnięcia, 

 kurs wykonania – wartość równa wartości instrumentu bazowego, w stosunku 

do której określana będzie, z uwzględnieniem mnożnika, wysokość kwoty 

rozliczenia, 

 cena wykonania – kurs wykonania przemnożony przez mnożnik, 

 kurs rozliczeniowy – określony w dniu wygaśnięcia opcji jako średnia 

arytmetyczna wyliczona ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie 

ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na 

zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych 

wartości, 

 cena rozliczeniowa – kurs rozliczeniowy przemnożony przez mnożnik, 

 prawa przysługujące właścicielom opcji – właścicielom opcji przysługuje prawo 

wykonania opcji oraz otrzymania od wystawcy opcji zapłaty kwoty rozliczenia, 

 zasady wykonania opcji – wykonanie opcji następuje automatycznie w dniu 

wygaśnięcia, jeżeli kurs rozliczeniowy jest większy od kursu wykonania danej 

serii opcji (dla opcji kupna) lub jeśli kurs rozliczeniowy jest mniejszy od kursu 

wykonania danej serii opcji (dla opcji sprzedaży), właściciel opcji ma prawo 

rezygnacji z wykonania opcji, 

 dzień rozliczenia – następny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu 

rozliczeniowego, 

 sposób rozliczenia – rozliczenie pieniężne w złotych polskich, 

 depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora – zasady rozliczania opcji, 

w tym wyznaczanie depozytów zabezpieczających, określone są przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
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Tabela A.1. Kody opcji kupna i sprzedaży na WIG20 [170]. 

Miesiąc Kod opcji kupna Kod opcji sprzedaży 

marzec C O 

czerwiec F R 

wrzesień I U 

grudzień L X 

 

Przykład: 

OW20F0300 – opcja kupna na indeks WIG20 wygasająca w czerwcu 2010 roku 

z kursem wykonania 3000 punktów indeksowych (kurs w nazwie skróconej równy 300 

przemnożony przez mnożnik 10). 

Procedury rozliczania, ewidencjonowania oraz wysokość kapitału 

zabezpieczającego określa Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pełniący rolę 

izby rozrachunkowej. Kursem rozliczeniowym jest średnia arytmetyczna wartości 

indeksu WIG20 z ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości indeksu na 

zamknięciu. Dla każdego typu opcji i terminu wygaśnięcia ustala się początkowo po 

trzy serie. Następnie, po przekroczeniu przez indeks WIG20 na zamknięciu skrajnego 

kursu wykonania, wprowadza się nowe serie. Obrót opcjami prowadzony jest 

w systemie notowań ciągłych w godzinach 8:30 – 17:20, a kurs podawany jest 

w punktach. 
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Dodatek B. Słownik pojęć 

Akcja (ang. stock, share) – papier wartościowy emitowany przez przedsiębiorstwo 

będące spółką akcyjną. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki i uzyskuje 

prawo do uczestniczenia w podziale części dochodów spółki (dywidenda). 

 

Bon komercyjny (ang. commercial bill) – papier wartościowy zawierający obietnicę 

zapłaty przez emitenta posiadaczowi papieru określonej sumy pieniężnej w ustalonym 

czasie. 

 

Bon skarbowy (ang. treasury bill) – papier wartościowy emitowany przez Skarb 

Państwa głównie w celu zapewnienia płynności na rynku pieniężnym oraz w celu 

sfinansowania bieżących wydatków budżetu państwa. Jego termin wymagalności 

wynosi od 1 dnia do 52 tygodni. 

 

Cena wykonania opcji (ang. exercise price) – cena, po której opcja może być 

wykonana. 

 

Certyfikat depozytowy (ang. certificate of deposit) – papier wartościowy 

stwierdzający zdeponowanie sumy pieniężnej według określonej stopy procentowej na 

ustalony okres. 

 

Certyfikat inwestycyjny (ang. investment certificate) – papier wartościowy emitowany 

przez zamknięty fundusz inwestycyjny. Jest potwierdzeniem uczestnictwa z funduszu 

inwestycyjnym i pozwala na ustalenie wielkości należności, jaka z tytułu uczestnictwa 

przysługuje uczestnikowi funduszu w danym momencie. Certyfikat jest przedmiotem 

obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym. 

 



Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych 

 

141 

Czek (ang. cheque) – pisemne polecenie zapłaty skierowane do banku przez wystawcę 

czeku (trasanta) określonej sumy pieniężnej remitentowi wymienionemu w czeku. 

 

Depozyt międzybankowy (ang. inter-bank deposit) – pożyczka międzybankowa, 

w której jeden bank pożycza pieniądze drugiemu bankowi poprzez umieszczanie ich 

w depozycie, przy czym oprocentowanie i termin ustalane są z góry. 

 

Dywidenda (ang. dividend) – część zysku w spółce akcyjnej podzielona między 

akcjonariuszy. Najczęściej rozpatruje się dywidendę na jedną akcję (ang. dividend per 

share). 

 

Instrument bazowy – papier wartościowy na który opiewają instrumenty pochodne 

(np. kontrakty terminowe, opcje). Najczęściej instrumentami bazowymi są akcje spółek 

giełdowych, indeksy giełdowe, waluty, stopy procentowe. 

 

Instrumenty pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy od ceny 

instrumentu bazowego. 

 

Klasa opcji (ang. option class) – są to wszystkie opcje danego typu (kupna lub 

sprzedaży) dotyczące określonego instrumentu. 

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – jest centralną instytucją 

odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego 

w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Jako odrębna spółka powstał 

w 1994 roku. Akcjonariuszami KDPW w równych częściach są: Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski oraz Skarb Państwa. 

 

Kwit depozytowy (ang. depositary receipt) – papier wartościowy wystawiany poza 

granicami kraju, w którym notowane są papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) 

będące bazą kwitu depozytowego. Nabywca kwitu depozytowego posiada przykładowo 

prawo do określonej liczby akcji firmy. 
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List zastawny (ang. bond of security) – długoterminowy papier dłużny emitowany 

przez banki hipoteczne, którego podstawę i zabezpieczenie stanowią wierzytelności 

z tytułu udzielonych przez nie kredytów, zgodnie z ustawą o listach zastawnych 

i bankach hipotecznych. Wyróżnia się hipoteczne listy zastawne i publiczne listy 

zastawne. 

 

Obligacja (ang. bond) – papier wartościowy potwierdzający nabycie przez jego 

posiadacza prawa do otrzymania w określonym terminie sumy pieniężnej określonej 

w obligacji oraz ewentualnie odsetek. Nabywca obligacji w ten sposób udziela kredytu 

emitentowi obligacji. 

 

Opcja kupna (ang. call) – prawo zakupu po określonej cenie. 

 

Opcja sprzedaży (ang. put) – prawo sprzedaży po określonej cenie. 

 

Opcja typu amerykańskiego (ang. american option) – opcja może być wykonana 

w dowolnym momencie do czasu jej wygaśnięcia. 

 

Opcja typu europejskiego (ang. european option) – opcja może być wykonana tylko 

w dniu wygaśnięcia. 

 

Prawa poboru (ang. subsciption right) – instrument finansowy ściśle związany z akcją. 

Występuje przy emisji nowych akcji i oznacza prawo do zakupu nowych akcji po cenie 

emisyjnej w określonej proporcji. 

 

Premia – cena opcji na rynku. 

 

Seria opcji (ang. option series) – są to wszystkie opcje tej samej klasy o tym samym 

terminie wygaśnięcia i kursie wykonania (np. czerwcowe opcje sprzedaży na indeks 

WIG20 z kursem wykonania 2000 punktów). 

 

Termin wykonania (wygaśnięcia, ang. expiration date) – w przypadku instrumentów 

pochodnych jest to termin po upływie którego wygasa prawo wynikające z tytułu 
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posiadania danego instrumentu pochodnego (opcji, kontraktu terminowego) i następuje 

rozliczenie transakcji. Inaczej, ostatni dzień „życia opcji” lub dzień, w którym opcja 

może być wykonana. 

 

Warrant (ang. warrant) – dokument (certyfikat) dołączany często do akcji lub 

obligacji dający posiadaczowi ograniczone lub nieustające prawo kupna papierów 

wartościowych lub innych aktywów po ustalonej cenie lub prawo do subskrypcji 

przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta. 

 

Weksel (ang. bill of exchange) – papier wartościowy zobowiązujący wystawcę weksla 

(trasanta) lub wskazaną przez niego osobę do zapłaty określonej kwoty pieniędzy 

w oznaczonym miejscu i czasie. 

 

WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – stopa procentowa, jaką banki płacą za 

środki przyjęte w depozyt od innych banków. Jest niższa od stopy WIBOR, bo 

w przeciwnym wypadku banki traciłyby na pożyczaniu sobie pieniędzy. 

 

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – stopa procentowa, po jakiej banki 

udzielają pożyczek innym bankom. Funkcjonuje od 1991 roku, ustalana w każdy dzień 

roboczy o godz. 11:00, na podstawie ofert złożonych przez 16 banków, po odrzuceniu 

dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. 
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