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Elastyczność rynku jako jeden z wymiarów płynności…

Wstęp
Analiza empiryczna wymiarów płynności jako dodatkowych charakte-

rystyk rynku giełdowego może stanowić uzupełnienie badań dotyczących 
płynności/niepłynności aktywów kapitałowych. Problemem jest jednak 
brak formalnych definicji wymiarów płynności, który utrudnia analizy 
empiryczne oraz sprawia, że w literaturze przedstawionych jest wiele 
propozycji, jak estymować te charakterystyki rynku giełdowego. Niektórzy 
autorzy zwracają też uwagę na fakt, że nieformalne definicje wymiarów 
płynności są oparte głównie na intuicjach oraz ogólnych, trudno defi-
niowalnych pojęciach, takich jak normalne warunki (np. rynkowe) czy 
normalny poziom (np. cen) [Doman, 2011]. Poza tym należy podkreś-
lić, że kluczowe znaczenie mają również struktura rynku kapitałowego 
i organizacja handlu, jako czynniki wywierające istotny wpływ na metody 
pomiaru płynności [Harris, 2003].

Temat wymiarów płynności rynku (dimensions of market liquidity) 
prawdopodobnie pojawił się po raz pierwszy w fundamentalnej pracy 
Kyle’a z 1985 r., dotyczącej mikrostruktury rynku. Autor wymienił pewne 
charakterystyki wspomagające ocenę płynności, takie jak: naprężenie rynku 
(market tightness), głębokość rynku (market depth) oraz elastyczność rynku 
(market resiliency) [Kyle, 1985, s. 1316]. Analogiczny podział wymiarów 
płynności podają również Wong i Fung [2002] oraz Doman [2011]. Nie-
którzy autorzy wymieniają czas (trading time) jako dodatkowy wymiar 
płynności, np. [Ranaldo, 2001, s. 311–312; von Wyss, 2004, s. 5–6]. Należy 
jednak zauważyć, że czas w sensie natychmiastowości transakcji jest powią-
zany z pozostałymi trzema wymiarami, więc nie musi być rozpatrywany 
oddzielnie. 

Wymiary płynności rynku są zwykle szacowane dla pojedynczych papie-
rów wartościowych. Naprężenie rynku odnosi się do kosztów odwrócenia 
zajętej pozycji w krótkim czasie. Głębokość rynku informuje o zachowaniu 
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ciągłości kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Natomiast pojęcie 
elastyczności rynku odnosi się do szybkości, z jaką cena waloru powraca 
do ceny równowagi, po losowym zaburzeniu. W literaturze występuje 
również pojęcie szerokości rynku, jednak nie ma ono jednoznacznego 
określenia, nawet w języku angielskim. Spotykane nazwy to: market width 
[Lin i inni, 2012] lub market breadth, np. [Bernstein, 1987]. Pomimo swojej 
nazwy szerokość rynku nie jest traktowana jako wymiar płynności, lecz 
informuje o przewadze kupujących nad sprzedającymi. Jest to wskaźnik 
liczony najczęściej jako stosunek liczby spółek, których ceny zwyżkowały, 
do liczby spółek, których ceny zniżkowały [Jankowski, Olbryś, 2015, s. 649]. 

Należy dodać, że wymiary płynności mogą być rozumiane też w inny 
sposób. Na przykład Foucault i inni w monografii z 2013 r. analizują 
trzy wymiary płynności (dimensions of liquidity): płynność rynku (market 
liquidity), płynność finansowania (funding liquidity) oraz płynność pieniężną 
(monetary liquidity) [Foucault i inni, 2013].

Większość badań empirycznych dotyczących wymiarów płynności ryn-
ków kapitałowych na świecie pochodzi z ostatnich kilkunastu lat. Temat 
ten jest jednak stosunkowo rzadko poruszany przez polskich autorów. 
Monografie Doman [2011] oraz Olbryś [2014] przedstawiają ten temat od 
strony teoretycznej, natomiast pojedyncze prace zawierają również badania 
empiryczne wybranych wymiarów płynności na giełdzie warszawskiej. 
Prace dotyczące głębokości rynku to np. [Będowska-Sójka, 2014; Olbryś, 
2017; Olbryś, Mursztyn, 2016; 2017b]. Z kolei temat naprężenia rynku jest 
analizowany empirycznie np. w artykułach [Olbryś, 2017; Olbryś, Mursz-
tyn, 2017a; 2017b]. Nie są natomiast znane autorom żadne opracowania 
prezentujące wyniki badań elastyczności polskiego rynku giełdowego. 
Jest to najtrudniejszy do oszacowania wymiar płynności. W tym kon-
tekście celem artykułu była analiza empiryczna elastyczności jako jed-
nego z wymiarów płynności rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Badanie objęło 53 firmy z trzech grup spółek – dużych, 
średnich i małych – w okresie od stycznia 2005 r. do czerwca 2015 r. Podział 
na grupy umożliwił zaobserwowanie wpływu efektu wielkości spółki na 
wyniki badań. 

Przeprowadzono również analizę otrzymanych wyników pod kątem 
wyboru okresu badania, z uwzględnieniem całej próby statystycznej oraz 
trzech jednakowo licznych podokresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzy-
sie. Okres ostatniego kryzysu finansowego na giełdzie warszawskiej został 
ustalony w sposób formalny jako przedział czasu od początku czerwca 
2007 do końca lutego 2009 r., na podstawie wyników przedstawionych 
w pracy Olbryś i Majewskiej [2015].
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Ponadto dokonano podstawowej analizy zależności korelacyjnych 
pomiędzy alternatywnymi estymatorami elastyczności rynku i zweryfi-
kowano hipotezę badawczą zakładającą stabilność tych zależności w cza-
sie. W tym celu testowano równość macierzy korelacji w podokresach, 
z wykorzystaniem modyfikacji testu Larntza–Perlmana [1985], zapropo-
nowanej w artykule [Nowak, Olbryś, 2015]. Wyniki empiryczne wskazały 
konieczność odrzucenia hipotezy zerowej o stabilności zależności korela-
cyjnych pomiędzy estymatorami elastyczności w podokresach: (kryzys, 
przed kryzysem) oraz (kryzys, po kryzysie).

Praca ma następującą strukturę. W części pierwszej przedstawiono 
przegląd literatury dotyczącej elastyczności rynku na tle badań innych 
wymiarów płynności. Część druga prezentuje metody i wyniki analiz 
empirycznych na giełdzie warszawskiej oraz dyskusję. Artykuł zakończono 
podsumowaniem otrzymanych wyników.

Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu badawczego 
2016/21/B/HS4/02004 „Badania komparatywne wspólności w płynności 
na rynkach giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej”, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki.

1. Elastyczność jako jeden z wymiarów płynności rynku
Jak podkreślono we wstępie, nie ma jednomyślności w literaturze 

w kwestii metod estymacji wymiarów płynności rynku. W szczególności 
problem dotyczy pomiaru elastyczności. Wymiar ten jest miarą elastycz-
ności ceny papieru wartościowego, zatem trudno zdefiniować odpowiedni 
indykator. Tym niemniej niezależnie od proponowanego przez różnych 
autorów podejścia wszystkie procedury wymagają zastosowania danych 
śróddziennych o ultrawysokiej częstotliwości.

Według definicji podanej przez Kyle’a [1985, s. 1331] elastyczność rynku 
jest miarą prędkości, z jaką cena waloru powraca do ceny równowagi, po 
losowym, nieinformacyjnym zaburzeniu. Na rynku o wysokiej płynności 
cena powinna natychmiast powracać do poziomu efektywnego [Engle, 
Lange, 1997, s. 3]. Dlatego też niektórzy badacze argumentują, że naturalną 
i zgodną z intuicją aproksymację wymiaru elastyczności można uzyskać 
z wykorzystaniem estymatora szybkości powrotu ceny do poprzedniego 
poziomu (price reversal proxy) [Alan i inni, 2015]. 

Glosten [1987] wykazał, że można dokonać dekompozycji rozpiętości 
cen sprzedaż/kupno (bid/ask spread) na dwa komponenty: pierwszy zwią-
zany z asymetrią informacji oraz drugi, uwzględniający pozostałe czyn-
niki wpływające na wielkość rozpiętości cen. W nawiązaniu do wyników 
Glostena Hasbrouck i Seppi [2001] wyróżnili dwa komponenty spreadu: 
trwały (permanent) oraz tymczasowy (transitory). Huang i Stoll [1996, 1997] 
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zaproponowali procedurę dekompozycji efektywnej rozpiętości cen sprze-
daż/kupno (effective bid/ask spread) na dwa komponenty: informacyjny 
(trwały) i tymczasowy, reprezentujący szybkość powrotu ceny papieru 
wartościowego do poprzedniego poziomu po losowym, nieinformacyjnym 
zaburzeniu. Autorzy zastosowali zrealizowaną rozpiętość cen sprzedaż/
kupno (realized bid/ask spread) jako miarę „chwilowego” komponentu efek-
tywnego spreadu. Zgodnie z literaturą zrealizowana rozpiętość cen sprze-
daż/kupno, jako tymczasowy komponent efektywnego spreadu, może być 
wykorzystana do aproksymacji elastyczności rynku. 

Podobne podejście zaproponował Ranaldo [2001], który aproksymo-
wał elastyczność rynku poszczególnych spółek na giełdzie w Zurychu 
między innymi za pomocą śróddziennych stóp zwrotu z bardzo krótkich 
(np. 10-minutowych) przedziałów czasu. Ponadto Ranaldo szacował ela-
styczność, stosując również alternatywne wersje współczynnika płynno-
ści (liquidity ratio) oraz współczynnik wariancji (variance ratio). Do pracy 
Ranaldo nawiązał von Wyss w doktoracie z 2004 r., w którym przedstawił 
wyczerpujący przegląd miar płynności/niepłynności, stosowanych również 
w kontekście estymacji wymiarów płynności rynku. Podał inną, trzecią 
wersję liquidity ratio jako średniej dziennej stopy zwrotu ze wszystkich 
transakcji w danym dniu [von Wyss, 2004, s. 19]. 

Inną, stosunkowo często stosowaną metodą jest analiza elastyczności 
rynku wykorzystująca funkcje odpowiedzi na impuls (impulse responce 
function), estymowane na podstawie różnych wersji modeli typu VAR, np. 
[Coppejans i inni, 2004; Hmaied i inni, 2006; Lo, Hall, 2015].

Wśród oryginalnych pomysłów estymacji elastyczności rynku można 
wymienić propozycję Muranagi i Shimizu [Muranaga, Shimizu, 1999; 
Muranaga, 2000], którzy wykorzystali do oszacowania szybkości kon-
wergencji rozpiętości cen sprzedaż/kupno, przeniesioną bezpośrednio 
z zastosowań fizycznych miarę szybkości powrotu odkształconej spirali 
do pierwotnej postaci. 

Z kolei autorzy pracy [Bhattacharya i inni, 2016] zaproponowali współ-
czynnik efektywności rynku (market efficiency coefficient – MEC), jako esty-
mator elastyczności, jednak do oszacowania jego wartości wykorzystali 
dane dzienne, a nie śróddzienne. 

Nie wszystkie prace dotyczące elastyczności rynku zawierają badania 
empiryczne. Na przykład Foucault i inni [2005] oraz Large [2007] przed-
stawili propozycje pewnych modeli teoretycznych oraz odpowiednie przy-
kłady numeryczne. Do pracy [Foucault i inni, 2005] nawiązali Kempf, 
Mayston i Yadav [2009], którzy przeprowadzili badania empiryczne ela-
styczności rynku na giełdzie we Frankfurcie. 
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Degryse i inni [2003] analizowali elastyczność rynku 20 spółek z giełdy 
w Paryżu z punktu widzenia analizy zdarzeń (event study), w kontekście 
występowania tzw. agresywnych zleceń (aggressive orders), czyli takich, 
które wpływają na zmianę ceny papieru wartościowego.

Ciekawą propozycję estymacji elastyczności przedstawili Dong i inni 
[2007], stosując filtr Kalmana jako podstawowe narzędzie pomiaru. Auto-
rzy analizowali elastyczność rynku na podstawie danych o ultrawysokiej 
częstotliwości z 294 dni transakcyjnych, od stycznia 2000 do marca 2001 r., 
dla 100 spółek z giełdy nowojorskiej NYSE. Zbadali też zależności korela-
cyjne pomiędzy kilkoma miarami płynności oraz elastycznością. Ponadto 
wykorzystali elastyczność jako zmienną objaśniającą w modelu wyceny 
papierów wartościowych.

W pracy z 2015 r. Kim i Kim zastosowali dyskretną transformatę Fouriera 
(Discrete Fourier Transform – DFT) do konstrukcji estymatora elastyczności, 
przekształcając logarytmy cen akcji do postaci spektralnej w dziedzinie 
częstotliwości. Autorzy podkreślili, że zaproponowany estymator może 
służyć do pomiaru szybkości ruchu powrotnego ceny papieru wartościo-
wego do poziomu równowagi. 

2. Estymacja elastyczności rynku na giełdzie warszawskiej 
2.1. Opis bazy danych

Baza danych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., w okresie od 3 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2015 r., 
objęła grupę 147 firm. Uzasadnienie wyboru metody tworzenia bazy zawie-
rającej stałą liczbę spółek w całym analizowanym okresie można znaleźć 
np. w pozycji [Olbryś, 2014]. Poniższy, skrócony opis bazy danych przed-
stawiono na podstawie pracy [Nowak, Olbryś, 2015, s. 69–70].

W celu identyfikacji firm dużych, średnich i małych spółki posortowano 
według wartości rynkowej MV w ostatnim dniu roboczym grudnia. W każ-
dym roku wyodrębniono trzy grupy (BIG, MEDIUM, SMALL), wykorzy-
stując wartości percentyli 70% oraz 30% [Fama, French, 1993]. Następnie 
wybrano te spółki, które w całym analizowanym okresie pozostawały w tej 
samej grupie. Ostatecznie wszystkie warunki spełniły 53 spółki. Otrzymano 
w ten sposób trzy reprezentatywne grupy spółek. Odpowiednio, w gru-
pie BIG znalazło się 27 spółek, w grupie MEDIUM – 18 spółek, natomiast 
w grupie SMALL – 8 spółek. Przeprowadzenie badania w wymienionych 
grupach umożliwiło analizę elastyczności rynku pod kątem występowania 
efektu wielkości spółki.

Dodatkowym celem pracy była analiza wrażliwości uzyskanych wyni-
ków na wybór okresu badania, z uwzględnieniem całej próby statystycznej 
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(styczeń 2005 – czerwiec 2015) oraz trzech jednakowo licznych podokresów 
[Nowak, Olbryś, 2015, s. 70]:

1) przed kryzysem: 6 września 2005 r. – 31 maja 2007 r.,
2) kryzys: 1 czerwca 2007 r. – 27 lutego 2009 r.,
3) po kryzysie: 2 marca 2009 r. – 19 listopada 2010 r. 
Wymienione przedziały czasu ustalono na podstawie wyników pracy 

[Olbryś, Majewska, 2015]. Długości podokresów przed i po kryzysie zostały 
dopasowane do długości okresu kryzysu, w celu uzyskania porówny-
walności wyników. Liczebność całej próby statystycznej wyniosła 2626, 
natomiast każdy z podokresów zawierał po 436 dni.
2.2. Zrealizowana rozpiętość cen sprzedaż/kupno jako estymator 
elastyczności rynku

Jak podkreślono w pierwszej części, zrealizowana rozpiętość cen sprze-
daż/kupno może być wykorzystana jako estymator elastyczności rynku. 
W niniejszej pracy zastosowano zrealizowaną rozpiętość cen sprzedaż/
kupno zaproponowaną w artykule [Goyenko i inni, 2009, s. 156] i prze-
kształconą do postaci rozpiętości procentowej (%RealS):
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gdzie Pt oznacza cenę zamknięcia transakcji t, natomiast cena Pt+5 jest ceną 
zamknięcia transakcji o numerze t+5. Jako ultrakrótka logarytmiczna 
stopa zwrotu estymator (1) może być dowolnego znaku oraz jest równy 
zero, gdy Pt = Pt+5. Ze wzoru (1) wynika, że do oszacowania tego estyma-
tora niezbędna jest informacja na temat stron inicjujących poszczególne 
transakcje, z wyróżnieniem transakcji inicjowanych przez nabywcę (buy) 
lub sprzedawcę (sell). Przez stronę inicjującą daną transakcję rozumiemy 
inwestora, który jako ostatni złożył zlecenie przed transakcją, która doszła 
do skutku [Odders-White, 2000, s. 262]. Niestety, szczegółowe dane trans-
akcyjne dotyczące ofert kupna i sprzedaży nie są archiwizowane przez 
giełdę warszawską. Istnieje jednak możliwość pośredniej identyfikacji 
stron inicjujących transakcje z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów 
klasyfikacji, które są stosowane na świecie od lat 90. XX wieku. Najbardziej 
znane procedury to: 1) reguła cenowa, 2) reguła tikowa, 3) algorytm LR 
[Lee, Ready, 1991] oraz 4) algorytm EMO [Ellis i inni, 2000]. W prezento-
wanym badaniu wykorzystano algorytm LR, ponieważ jest on najczęściej 
stosowany w badaniach empirycznych na rynkach kapitałowych w róż-
nych krajach, a co więcej w pracy [Olbryś, Mursztyn, 2015] pokazano, 
że metoda ta skutecznie klasyfikuje transakcje na giełdzie warszawskiej, 
niezależnie od wielkości spółki i wyboru okresu badania. Ponadto Theissen 
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[2001] wykorzystał algorytm LR do estymacji zrealizowanej rozpiętości cen 
sprzedaż/kupno na giełdzie we Frankfurcie i potwierdził wystarczającą 
precyzję klasyfikacji stron inicjujących transakcje.

Po obliczeniu wartości estymatora (1) dla poszczególnych transakcji 
w ciągu dnia szacowana jest dzienna procentowa zrealizowana rozpiętość 
cen sprzedaż/kupno jako wartość średnia procentowych zrealizowanych 
rozpiętości wszystkich transakcji w danym dniu, ważona wolumenem 
transakcji. Ponadto dzienny procentowy zrealizowany spread %RealS jest 
zdefiniowany jako równy zero, w przypadku gdy wszystkie transakcje 
w danym dniu pozostają niesklasyfikowane po zastosowaniu algorytmu 
Lee-Ready.
2.3. Pomiar elastyczności rynku z wykorzystaniem 
współczynnika płynności

Zgodnie z literaturą elastyczność rynku można również szacować, stosu-
jąc różne wersje tzw. współczynnika płynności (liquidity ratio), np. [Ranaldo, 
2001, s. 313; von Wyss, 2004, s. 18–19]. Zatem w prezentowanym badaniu 
jako alternatywny estymator elastyczności wykorzystano zmodyfikowaną 
wersję współczynnika płynności z pracy [von Wyss, 2004]. Przekształcono 
wzór do postaci procentowej, zastosowano logarytmiczną stopę zwrotu 
z transakcji t oraz średnią ważoną wolumenem poszczególnych transakcji 
w ciągu dnia zamiast zwykłej średniej arytmetycznej. Ostateczny wzór na 
dzienny procentowy współczynnik płynności %LR ma postać (2): 
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skumulowanym dziennym wolumenem wszystkich transakcji, natomiast 
N oznacza liczbę transakcji w danym dniu (z wyłączeniem pierwszej 
transakcji).

Wartość estymatora (2) jest zawsze nieujemna. Dzienny procentowy 
współczynnik płynności %LR definiujemy jako równy zero, w przypadku 
gdy skumulowany dzienny wolumen transakcji w danym dniu (czyli mia-
nownik wzoru 2) jest równy zero. 
2.4. Wyniki empiryczne zrealizowanej rozpiętości cen sprzedaż/kupno 
oraz współczynnika płynności na giełdzie warszawskiej

W pierwszej kolejności wyznaczono wartości średnie alternatywnych 
estymatorów elastyczności rynku (1) oraz (2), w trzech grupach spółek, 
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w czterech analizowanych okresach obejmujących całą próbę statystyczną 
oraz trzy wyróżnione podokresy. Wyniki zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wartości średnie dziennej procentowej zrealizowanej rozpiętości 
cen sprzedaż/kupno oraz dziennego procentowego współczynnika płynności 
dla spółek z grup BIG, MEDIUM i SMALL, w podokresach

%RealS (wzór 1) %LR (wzór 2)
BIG P1 P2 P3 P4 BIG P1 P2 P3 P4

1 BHW 0,09 0,14  0,11  0,11 1 BHW 0,24 0,18 0,35 0,28
2 BPH 0,14 0,07  0,16  0,20 2 BPH 0,41 0,20 0,39 0,37
3 BNP 0,03 0,01  0,06 –0,001 3 BNP 0,66 0,56 1,30 0,31
4 BOS 0,04 0,01 0,007  0,06 4 BOS 0,55 0,51 0,61 0,60
5 BDX 0,11 0,03  0,15  0,10 5 BDX 0,35 0,56 0,37 0,27
6 BZW 0,07 0,09  0,08  0,07 6 BZW 0,20 0,22 0,21 0,17
7 DBC 0,09 0,12  0,07  0,12 7 DBC 0,47 0,32 0,59 0,50
8 ECH 0,16 0,10  0,17  0,22 8 ECH 0,42 0,40 0,46 0,41
9 GTN 0,11 0,15  0,08  0,07 9 GTN 0,21 0,19 0,20 0,18

10 GTC 0,09 0,11  0,05  0,08 10 GTC 0,23 0,21 0,21 0,21
11 ING 0,10 0,13  0,09  0,09 11 ING 0,29 0,32 0,37 0,30
12 KTY 0,13 0,22  0,13  0,09 12 KTY 0,37 0,31 0,49 0,36
13 KGH 0,02 0,02  0,03  0,03 13 KGH 0,09 0,09 0,12 0,11
14 LPP 0,09 0,05  0,19  0,12 14 LPP 0,47 0,50 0,68 0,52
15 MBK 0,07 0,13  0,06  0,08 15 MBK 0,20 0,24 0,21 0,19
16 MIL 0,11 0,15  0,13  0,10 16 MIL 0,24 0,27 0,26 0,21
17 MOL 0,07 0,17  0,14  0,04 17 MOL 0,60 0,32 0,78 0,83
18 NET 0,12 0,15  0,13  0,13 18 NET 0,20 0,20 0,27 0,22
19 OPL 0,04 0,04  0,04  0,04 19 OPL 0,13 0,12 0,13 0,13
20 ORB 0,13 0,17  0,10  0,17 20 ORB 0,52 0,37 0,57 0,64
21 PEO 0,03 0,03  0,04  0,04 21 PEO 0,12 0,13 0,16 0,13
22 PKN 0,02 0,02  0,03  0,02 22 PKN 0,11 0,07 0,15 0,12
23 PKO 0,03 0,04  0,03  0,03 23 PKO 0,10 0,10 0,13 0,11
24 STP 0,14 0,16  0,22  0,16 24 STP 0,58 0,51 0,64 0,51
25 SNS 0,12 0,12  0,20  0,20 25 SNS 0,26 0,32 0,40 0,32
26 TVN 0,08 0,09  0,08  0,08 26 TVN 0,18 0,17 0,21 0,19
27 ZWC 0,03 0,03  0,04  0,03 27 ZWC 0,46 0,40 0,79 0,51

średnia 0,08 0,09  0,10  0,10 średnia 0,32 0,29 0,41 0,32
MEDIUM P1 P2 P3 P4 MEDIUM P1 P2 P3 P4

1 ALM 0,22 0,26  0,20  0,23 1 ALM 0,69 0,61 0,68 0,49
2 AMC 0,17 0,21  0,25  0,17 2 AMC 0,39 0,43 0,61 0,34
3 ATG 0,12 0,03 -0,003  0,04 3 ATG 0,90 0,72 1,15 1,07
4 ATM 0,16 0,19  0,25  0,16 4 ATM 0,67 0,49 0,63 0,56
5 CNG 0,14 0,17  0,08  0,18 5 CNG 0,56 0,40 0,59 0,48
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%RealS (wzór 1) %LR (wzór 2)
BIG P1 P2 P3 P4 BIG P1 P2 P3 P4

6 COL 0,17 0,04  0,20  0,19 6 COL 0,44 0,53 0,68 0,28
7 IND 0,09 0,10  0,08  0,20 7 IND 0,90 0,85 1,48 0,90
8 IPL 0,11 0,17  0,08  0,10 8 IPL 0,63 0,48 0,78 0,56
9 LTX 0,15 0,17  0,18  0,19 9 LTX 0,35 0,37 0,37 0,37

10 MCI 0,16 0,20  0,15  0,12 10 MCI 0,27 0,32 0,28 0,22
11 MNI 0,21 0,23  0,20  0,15 11 MNI 0,45 0,34 0,40 0,33
12 PEK 0,14 0,23  0,22  0,07 12 PEK 0,73 0,54 0,84 0,90
13 PUE 0,05 0,02  0,06  0,08 13 PUE 0,85 0,86 1,10 0,88
14 SKA 0,02 0,04  0,08 – 0,02 14 SKA 0,76 0,68 1,05 0,78
15 STF 0,13 0,18  0,19  0,17 15 STF 0,61 0,34 0,58 0,59
16 STX 0,19 0,17  0,15  0,18 16 STX 0,35 0,28 0,27 0,28
17 TIM 0,11 0,20  0,15  0,06 17 TIM 0,77 0,48 0,77 0,71
18 VST 0,20 0,07  0,20  0,19 18 VST 0,47 0,47 0,67 0,30

średnia 0,14 0,15  0,16  0,14 średnia 0,60 0,51 0,72 0,56
SMALL P1 P2 P3 P4 SMALL P1 P2 P3 P4

1 APL 0,17 0,31  0,27  0,29 1 APL 0,69 0,66 0,97 0,84
2 BDL 0,25 0,22  0,29  0,24 2 BDL 0,98 0,42 0,49 0,42
3 EFK 0,14 0,32  0,21 0,005 3 EFK 1,06 0,78 1,26 0,97
4 ENP 0,24 0,46  0,28  0,29 4 ENP 0,96 0,77 1,07 0,77
5 KMP 0,26 0,38  0,33  0,40 5 KMP 0,83 0,99 0,89 0,85
6 MZA 0,20 0,41  0,27  0,11 6 MZA 0,98 0,76 1,28 1,01
7 PLA 0,15 0,26  0,20  0,24 7 PLA 0,78 0,58 0,84 0,68
8 SME 0,15 0,45  0,04  0,12 8 SME 1,16 1,05 1,10 1,13

średnia 0,20 0,35  0,24  0,21 średnia 0,93 0,75 0,99 0,83
Objaśnienia: Oznaczenia spółek w postaci trzyliterowych symboli. Spółki wymieniono 
według pełnych nazw w kolejności alfabetycznej. Oznaczenia okresów: P1 – cały okres, 
styczeń 2005 – czerwiec 2015 (2626 obserwacji), P2 – podokres przed kryzysem, wrzesień 
2005 – maj 2007 (436 obserwacji), P3 – podokres kryzys, czerwiec 2007 – luty 2009 (436 obser-
wacji), P4 – podokres po kryzysie, marzec 2009 – listopad 2010 (436 obserwacji). 
Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z literaturą procentowa zrealizowana rozpiętość cen sprzedaż/
kupno %RealS mierzy szybkość ruchu powrotnego ceny papieru war-
tościowego (price reversal component), np. [Huang, Stoll, 1996]. Średnie 
dzienne wartości tego estymatora są zwykle dodatnie. Otrzymane wyniki 
empiryczne potwierdziły ten fakt dla prawie wszystkich spółek, poza nie-
licznymi wyjątkami (tab. 1). Ponadto nie zaobserwowano efektu wielkości 
spółki, ponieważ zarówno wysokie, jak i niskie (co do modułu) wartości 
indykatora (1) wystąpiły we wszystkich grupach spółek. Wyniki okazały się 
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odporne na wybór okresu badania oraz nie stwierdzono, aby okres kryzysu 
wyróżniał się pod względem wartości %RealS na tle pozostałych okresów.

Podobnie jak w przypadku estymatora (1), konstrukcja procentowego 
współczynnika płynności %LR (wzór 2) opiera się na ultrakrótkiej stopie 
zwrotu z pojedynczych transakcji. Średnie dzienne wartości tego estyma-
tora są dodatnie. Wyniki zestawione w tablicy 1 pozwalają stwierdzić brak 
wyraźnego efektu wielkości spółki oraz odporność wartości estymatora (2) 
na wybór okresu badania. Analogicznie jak w przypadku estymatora (1) 
nie stwierdzono, aby okres kryzysu wyróżniał się pod względem wartości 
%LR na tle pozostałych okresów.
2.5. Testowanie stabilności zależności korelacyjnych pomiędzy 
estymatorami elastyczności rynku w podokresach

Kolejnym etapem badania była weryfikacja hipotezy badawczej zakła-
dającej stabilność zależności korelacyjnych pomiędzy estymatorami ela-
styczności. W tym celu testowano równość macierzy korelacji w podokre-
sach: (kryzys, przed kryzysem) oraz (kryzys, po kryzysie). Sformułowano 
następującą hipotezę zerową:

 H0 : PK = PPK (3)

wobec hipotezy alternatywnej:

 H0 : PK ≠ PPK (4)

gdzie PK, PPK oznaczają macierze korelacji w podokresach kryzysu (PK) 
oraz przed lub po kryzysie (PPK). Statystyczna weryfikacja hipotezy 
zerowej została przeprowadzona z wykorzystaniem modyfikacji testu 
Larntza–Perlmana [1985] równości macierzy zawierających współczyn-
niki korelacji Pearsona, w dwóch jednakowo licznych podokresach 
(nK = nPK = n = 436 obserwacji). Procedura testowania równości macierzy 
o jednakowym wymiarze (ale niekoniecznie symetrycznych) została zapro-
ponowana w pracy [Nowak, Olbryś, 2015] i składała się z następujących 
etapów:

1. Przekształcenie wszystkich elementów obu macierzy )ˆK(ˆ
ĳK rP �  oraz 

)ˆPK(ˆ
ĳPK rP � , zawierających korelacje empiryczne, za pomocą trans-

formacji z-Fishera [1921], określonej wzorem (5):
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2. Obliczenie wartości statystyki testowej T, danej wzorem (6):
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 gdzie p1, p2 oznaczają odpowiednio liczbę wierszy (p1) oraz kolumn 
(p2) analizowanych macierzy.

3. Dla ustalonego poziomu istotności α, odrzucenie hipotezy zerowej 
(3), gdy wartość statystyki testowej T > bα, gdzie bα > 0 spełnia nastę-
pującą równość:

 [Φ(bα) – Φ(–bα)]p1 · p2 = 1– α  (7)

gdzie Φ(bα) jest wartością dystrybuanty rozkładu normalnego standardo-
wego, natomiast p1 · p2 jest liczbą wszystkich współczynników korelacji 
w danej macierzy. 

Wyniki przedstawione w tablicy 2 wskazują, że należy odrzucić hipotezę 
zerową (3) o równości macierzy współczynników korelacji pomiędzy esty-
matorami elastyczności rynku w podokresach: (kryzys, przed kryzysem) 
oraz (kryzys, po kryzysie). 

Tablica 2. Wyniki zmodyfikowanego testu Larntza–Perlmana równości 
macierzy współczynników korelacji pomiędzy estymatorami elastyczności 

Testowane 
podokresy

Statystyka 
testowa T

Wartość krytyczna 
bα (5%)

Statystyka 
testowa T

Wartość krytyczna 
bα (1%)

P3, P2 5,73 3,30 (H1) 5,73 3,73 (H1)
P3, P4 4,26 3,30 (H1) 4,26 3,73 (H1)

Objaśnienia: jak do tablicy 1.
Źródło: Opracowanie własne.

Zróżnicowanie zależności korelacyjnych pomiędzy procentową zreali-
zowaną rozpiętością cen sprzedaż/kupno %RealS a procentowym współ-
czynnikiem płynności %LR pokazują również tablice 3 i 4. W tablicy 3 
zestawiono podstawowe statystyki opisowe transformacji z-Fishera (wzór 
5) współczynników korelacji Pearsona badanych estymatorów w trzech 
grupach spółek. Natomiast tablica 4 prezentuje procent istotnych staty-
stycznie współczynników korelacji w grupach i podokresach. Jest on sto-
sunkowo wysoki w większości przypadków, jednak zgodnie z oczekiwa-
niami powinien być wyższy, ponieważ oba estymatory szacują ten sam 
wymiar płynności oraz mają podobną konstrukcję opartą na ultrakrótkiej, 
śróddziennej stopie zwrotu. 
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Tablica 3. Podstawowe statystyki opisowe transformacji z-Fishera (5) 
współczynników korelacji Pearsona pomiędzy estymatorami elastyczności

Min Max Mediana Średnia Odchylenie 
standardowe 

BIG 
(27 firm)

P1  0,008 0,258 0,117 0,108 0,059
P2 –0,069 0,377 0,156 0,149 0,115
P3 –0,042 0,287 0,074 0,095 0,079
P4 –0,074 0,417 0,069 0,093 0,099

MEDIUM 
(18 firm)

P1 0,023 0,383 0,079 0,106 0,084
P2 –0,006 0,398 0,233 0,220 0,126
P3 –0,045 0,528 0,136 0,162 0,144
P4 0,020 0,329 0,108 0,133 0,097

SMALL 
(8 firm)

P1 0,006 0,143 0,099 0,090 0,040
P2 0,190 0,420 0,266 0,296 0,084
P3 0,044 0,284 0,137 0,144 0,083
P4 0,057 0,221 0,089 0,113 0,058

Objaśnienia: jak do tablicy 1.
Źródło: Opracowanie własne.

Tablica 4. Procent istotnych statystycznie współczynników korelacji 
pomiędzy estymatorami elastyczności

Korelacje (%RealS, %LR)
P1 P2 P3 P4

BIG 88,89% 62,96% 40,74% 37,04%
MEDIUM 83,33% 83,33% 72,22% 50,00%
SMALL 87,50% 100,0% 62,50% 50,00%

Objaśnienia: Wartość krytyczna współczynnika korelacji dla całej próby statystycznej P1 
(2626 obserwacji) wynosi 0,038, natomiast w przypadku podokresów P2, P3 i P4 (436 obser-
wacji) jest równa 0,094. Pozostałe objaśnienia jak do tablicy 1.
Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie
Głównym celem pracy była analiza empiryczna elastyczności rynku 

(market resiliency) jako jednego z wymiarów płynności Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA. Dodatkowym celem było badanie wraż-
liwości uzyskanych wyników na wybór okresu, z uwzględnieniem całej 
próby statystycznej (styczeń 2005–czerwiec 2015) oraz trzech jednakowo 
licznych podokresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzysie. Badanie objęło 
53 spółki podzielone według wartości rynkowej na grupy firm dużych, 
średnich i małych. Dokonano aproksymacji elastyczności rynku poszcze-
gólnych papierów wartościowych z wykorzystaniem sekundowych danych 
transakcyjnych oraz dwóch alternatywnych estymatorów elastyczności: 
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1) procentowej zrealizowanej rozpiętości cen sprzedaż/kupno (%RealS) 
oraz 2) procentowego współczynnika płynności (%LR). Ponadto przepro-
wadzono analizę zależności korelacyjnych pomiędzy alternatywnymi esty-
matorami elastyczności i zweryfikowano, z wykorzystaniem modyfikacji 
testu Larntza–Perlmana [1985], hipotezę badawczą zakładającą stabilność 
tych zależności w czasie. 

Wyniki empiryczne pozwoliły sformułować następujące wnioski:
1. Uzyskane wartości estymatorów elastyczności nie ujawniły wyraź-

nego efektu wielkości spółki oraz wykazały odporność na wybór 
okresu badania.

2. Stwierdzono konieczność odrzucenia hipotezy zerowej o stabilno-
ści zależności korelacyjnych pomiędzy estymatorami elastyczności 
w podokresach: (kryzys, przed kryzysem) oraz (kryzys, po kryzysie).

3. Otrzymano stosunkowo wysoki procent istotnych statystycznie 
współczynników korelacji pomiędzy alternatywnymi estymatorami 
elastyczności w grupach i podokresach, jednak, zgodnie z oczekiwa-
niami, powinien on być wyższy. Obserwacja ta potwierdza znany 
z literatury fakt, że elastyczność rynku jest najtrudniejszym do osza-
cowania wymiarem płynności i nie ma jednego, powszechnie akcep-
towanego estymatora tego wymiaru.

Badania elastyczności rynku będą kontynuowane. W dalszych analizach 
tego wymiaru płynności na giełdzie warszawskiej planowane jest zastoso-
wanie dyskretnej transformaty Fouriera w celu oszacowania estymatora 
elastyczności z wykorzystaniem śróddziennych danych transakcyjnych. 
Będzie to propozycja modyfikacji metody przedstawionej w pracy [Kim, 
Kim, 2015]. Dotychczasowe wyniki badań empirycznych są obiecujące, 
jednak znajdują się obecnie w fazie wstępnej.
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Użyte skróty
%RealS – procentowa zrealizowana rozpiętość cen sprzedaż/kupno (percentage 

realized bid/ask spread)
%LR – procentowy współczynnik płynności (percentage liquidity ratio)

Streszczenie
Zgodnie z literaturą uzupełnieniem badania płynności/niepłynności akty-

wów kapitałowych może być analiza wymiarów płynności jako dodatkowych 
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charakterystyk rynku giełdowego. Do wymiarów płynności najczęściej zaliczane 
są: naprężenie, głębokość oraz elastyczność (sprężystość) rynku [Kyle, 1985]. 
Głównym celem pracy była analiza empiryczna elastyczności rynku (market 
resiliency) jako jednego z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA. Dodatkowym celem było badanie wrażliwości uzyskanych 
wyników na wybór okresu, z uwzględnieniem całej próby statystycznej (styczeń 
2005–czerwiec 2015) oraz trzech jednakowo licznych podokresów: przed kryzysem, 
kryzys, po kryzysie. Badanie objęło 53 spółki podzielone według wartości rynkowej 
na grupy firm dużych, średnich i małych. Dokonano aproksymacji elastyczności 
rynku poszczególnych papierów wartościowych z wykorzystaniem sekundowych 
danych transakcyjnych oraz dwóch alternatywnych estymatorów elastyczności. 
Wyniki empiryczne nie ujawniły wyraźnego efektu wielkości spółki oraz wykazały 
odporność na wybór okresu badania. Ponadto przeprowadzono podstawową 
analizę zależności korelacyjnych pomiędzy alternatywnymi estymatorami ela-
styczności rynku i zweryfikowano hipotezę badawczą zakładającą stabilność tych 
zależności w czasie. Według wiedzy autorów analogiczne badanie nie było dotąd 
prowadzone na giełdzie warszawskiej.

Słowa kluczowe
wymiary płynności rynku, elastyczność rynku, zrealizowana rozpiętość cen 
sprzedaż/kupno, współczynnik płynności, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA

Resiliency as one of market liquidity dimensions on the Warsaw Stock 
Exchange (Summary)

According to the literature, liquidity in a financial market is not a one-dimensional 
variable but it includes several dimensions. The majority of researchers distinguish 
between three dimensions of market liquidity as special liquidity characteristics: 
market depth, market tightness, and market resiliency. The main goal of this 
paper was to examine market resiliency employing two alternative proxies 
of resiliency based on intraday data ‘rounded to the nearest second’, in the group 
of 53 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The whole sample covered 
period January 2005–December 2014 and three adjacent sub–periods of equal size: 
the pre–crisis, crisis, and post–crisis periods. The financial crisis on the WSE was 
formally established as the period June 2007–February 2009. The additional goal 
of the paper was to test the research hypothesis concerning stability of correlations 
between two proxies of market resiliency in the subperiods specified. The empirical 
results turned out to be robust to the choice of the period and rather did not depend 
on a firm size. To the best of authors’ knowledge, the results for the WSE are novel 
and have not been presented in the literature thus far. 

Keywords
dimensions of market liquidity, market resiliency, realized bid/ask spread, liquidity 
ratio, Warsaw Stock Exchange


