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КОЛЕКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ
СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

АНОТАЦІЯ. Методами еконофізики досліджено колективні властивості
валютного ринку. Встановлено, що мають місце процеси самоорганізації
ринку, які зростають завдяки посиленню глобалізаційних тенденцій. Порів-
няння результатів розрахунків методом випадкових матриць та шляхом
побудови мінімального остівного дерева свідчить про стійкі кластерні
структури, сформовані в результаті синергетичних механізмів.
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ANNOTATION. By the methods of econophysics it is investigational collective
properties of currency market. It is set that take place processes of selforgani-
zation of market, which grow due to strengthening of globalization tendencies.
Comparison of results of calculations by the Random Matrix Theory and by
construction of Minimum Spanning Tree testifies to the proof cluster structures
formed as a result of sinergetical mechanisms.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. еконофізика, теорія випадкових матриць, валютний
ринок, кореляції.

KEYWORDS. econophysics, Random Matrix Theory, currency market, correla-
tions.

Вступ

Процеси глобалізації світового фінансового ринку зумовлю-
ють нові виклики щодо коректного урахування в існуючих моде-
лях процесів колективної взаємодії агентів. Більш того, визна-
чення кількісних характеристик кореляцій між різними
валютними парами і на валютному ринку в цілому важливо не
тільки з наукової точки зору розуміння економіки як складної
динамічної системи, але й з практичних причин, зокрема при
прогнозуванні цінових змін. На відміну від більшості фізичних
систем, основні взаємодії валютних ринків не досліджені. В даній
роботі ми аналізуємо взаємні кореляції між валютними парами,
застосовуючи поняття і методи теорії випадкових матриць, роз-
винутих у контексті складних квантових систем.

Проблемами вивчення статистичних властивостей матриць з
незалежними випадковими елементами (випадкових матриць) за-
цікавилися фізики 50 років тому при вивченні енергетичних рів-
нів складних ядер. У цьому контексті Вігнером, Дайсоном та Ме-
той (Wigner, Dyson, Mehta) була розвинута теорія випадкової
матриці (random matrix theory RMT — ТВМ) [1]. Вона має аналі-
тичні розв’язки для випадкових не взаємодіючих агентів. Отже,
якщо розрахувати кореляційні і енергетичні властивості складної
системи, то відхилення від універсальних прогнозів ТВМ іденти-
фікують системну специфіку, невипадкові властивості системи,
даючи інформацію про основні взаємодії.

Постановка завдання

Недавні дослідження, що застосовують методи ТВМ до аналі-
зу властивостей фінансових систем [1] вказують на системну
специфіку всього спектру властивостей. На наш погляд цікаво
відслідкувати аналогічні властивості валютного ринку.
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Щоб визначати кількісно кореляції, ми спочатку обчислюємо
зміну курсу валюти i = 1..., N (так звану «прибутковість») за час ∆t,

)(ln)(ln)( tSttStG iii −∆+≡ , (1)

де )(tSi  — курс валюти i. Оскільки різні курси валют мають
різні рівні стандартного відхилення (різні волатильності), то до-
датково вводяться нормалізовані прибутковості:

i

ii
i

GtG
tg

σ
−

=
)(

)( ,  (2)

22
iii GG −=σ  — стандартне відхилення iG , а ⋅⋅⋅  позначає

середнє за досліджуваний проміжок часу. Далі розраховуємо мат-
рицю, яка відображає кореляції між валютними курсами ринку з
елементами

)()( tgtgC jiij = . (3)

В якості тестової задачі ми розглянули кореляції в змінах кур-
сів валют 167 країн світу відносно американського долара протя-
гом 12-річного періоду з 31.10.1995 р. по 21.12.2007 р. [2].

Результати

На рис. 1 наведена матриця взаємних кореляцій (3). Видно, що
мають місце певні кластери сильно корельованих валют.

На ньому зображені кумулятивні функції розподілу коефіцієн-
тів кореляції вихідної та перемішаної (близької до випадкової)
матриць. З даного рисунку видно, що на відміну від перемішаної
матриці для матриці взаємних кореляцій світового валютного ринку
спостерігається довгий позитивний хвіст, який свідчить про на-
явність позитивних кореляцій.

Ми також порівняли спектральні властивості матриці С з вла-
стивостями тестової матриці, сформованої з нормально розподі-
лених, нормованих елементів (так званий Гаусів ортогональний
ансамбль — ГОА), які добре відомі.
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Рис. 1. Розподіл коефіцієнтів взаємної кореляції
для прибутковостей курсів валют 167 країн світу
для вихідної і перемішаної (shuffled) матриць

У матричній нотації матриця кореляції може бути виражена як
TGG

L
С 1= , (4)

де G — NхL матриця з елементами { ;,,1);( Nitmgg iim K=∆≡
}1,,0 −= Lm K , і TG позначає транспонування G.

Також для порівняння розглядаємо випадкову кореляційну
матрицю

TAA
L

R 1= . (5)

Тут А — NхL матриця, що містить N часових рядів з L випад-
кових елементів ima  з нульовою середньою й одиничною варіа-
цією, що означають взаємну некорельованість. З теорії випадко-
вих матриць відомо, що для випадкової матриці R розмірності

NL×  при ∞→N , ∞→L  та 1/ ≥= NLQ .
Рrm(λ) щільність імовірності власних λ випадкової матриці ко-

реляції R має вигляд

λ
λ−λλ−λ

πσ
=λ −+ ))((

2
)( 2

QРrm . (6)
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В (6) −λ  і +λ  мінімальне і максимальне власне значення мат-
риці R

( )QQ 12112 ±+σ=λ± ,  (7)

де ],[ +− λλ∈λ , а 2σ =1 — нормована варіація матриці R. Зміна λ
в цьому проміжку означає, що в даній системі присутні невипад-
кові процеси, а сама система не є керованою і формується в ре-
зультаті ринкових відносин між її учасниками.

На рис. 2 зображено порівняння розподілу власних значень
)(λP  для аналогічних розрахунків )(λrmP . Досліджуються прибут-

ковості для часового ряду з лагом ∆t = 1 день для N = 167 курсів
валют країн світу. Ми звертаємо увагу на присутність значної ча-
стини власних значень, що лежать у межах границь [ ]+λλ _,  для

)(λrmP . Це є та частина власних значень матриці С, що описують-
ся ТВМ (випадкові кореляції), але є й деяка інформація, що вка-
зує на наявність на валютному ринку істотних кореляцій (відхи-
лень від ТВМ).

Рис. 2. Розподіл власних значень матриці
взаємних кореляцій для курсів валют 167 країн світу

на міжнародному валютному ринку Forex
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Досліджувались також відхилення розподілу компонентів влас-
ного вектора uk від гаусівського, яке дає ТВМ. Причому розходжен-
ня більш суттєве, коли відстань від верхньої границі ТВМ λк – λ+
збільшується. Оскільки наближення до λ+ збільшує ефекти хаотич-
ності, ми визначаємо кількість компонентів, що беруть участь у ко-
жному власному векторі. Це у свою чергу відбиває ступінь відхи-
лення від ТВМ для розподілу компонентів власного вектора. Для
цього ми використовуємо поняття зворотного відношення участі
(inverse participation ratio IPR), запропоноване в теорії локалізації.
IPR власного вектора uk визначений як

[ ] ,
1

4
∑
=

≡
N

l

k
l

k uI  (8)

де nluk
l ,,1, K=  — компоненти власного вектора ku . Значення kI

може бути ілюстровано двома граничними випадками: 1) вектор з
ідентичними компонентами Nuk

l /1≡ має NI k /1= , тоді як 2) век-
тор з одним компонентом 1=k

lu  та нульовими іншими має 1=kI .
Таким чином, IPR визначає кількість даних з числа компонентів
власного вектора, що вносять значний внесок.

Рисунок 3 демонструє порівняння зворотного відношення
участі для вихідної та перемішаної матриць.

Рис. 3. Зворотне відношення участі для вихідної
та перемішаної кореляційних матриць
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kI  для випадково перемішаних рядів курсів валют має серед-
нє значення kI  — NI /1008,0 ≈≈  з вузьким уширенням, вказу-
ючи, що вектори розподілені таким чином, що майже усі компо-
ненти мають внесок у них. Коливання навколо цієї середньої
величини обмежені вузьким інтервалом. kI  для кореляційної мат-
риці, побудованої із щоденних прибутковостей, співпадають з kI
перемішаної матриці у значній частині +− λ<λ<λ i . Навпаки,
границі спектра власних значень для матриці (3) показують істот-
ні відхилення kI  від I .

Якщо проаналізувати компоненти власних векторів, то ми по-
бачимо чітко виражену кластеризацію, що обумовлена взаємною
кореляцією. При цьому чітко виділяються кластери європейсь-
ких, азійських валют, а також зона валют, прив’язаних до амери-
канського долару.

Той же результат ми отримаємо за допомогою дещо іншого
формалізму — мінімального остівного дерева (МОД) [3]. Пропо-
нується досліджувати кластеризацію валют, використовуючи мат-
рицю кореляцій. При цьому можна ввести відповідні метрики, які
зв’язані з коефіцієнтами кореляції та побудувати зв’язний граф,
у якому вузли є валютами (або країнами, яким відповідають ва-
люти), а відстані між ними пропорційні коефіцієнтам кореляції
(рис. 4).

Рис. 4. Мінімальне остівне (зліва)
та ієрархічне дерева світового валютного ринку
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Більш детально, матрицю (3) трансформуємо в матрицю
відстаней тієї ж розмірності з елементами )1(2 ijij cd −= ,

02 ≥≥ ijd . Вони задовольняють трьом аксіомам метрики:
1) 0=ijd  при ji = ; 2) jiij dd = ; 3) kjikij ddd +≤ . Матриця відста-
ней D використовується для побудови мінімального остівного
дерева, яке зв’язує n обраних валют і є графом з n вершинами і

1−n  дугами. На першому кроці MОД складається із одної до-
вільної валюти. На другому кроці до неї приєднується та валю-
та, яка має найменшу відстань з першою (на дереві вони спо-
лучаються дугою). На третьому кроці до двох попередніх
валют приєднується та, відстань від якої до однієї з попередніх
валют є найменшою На і-му кроці до попередніх валют приєд-
нується та, відстань від якої до однієї з попередніх валют є
найменшою (валюти, відстань між якими є мінімальною, також
з’єднуються дугою). Тобто, якщо на дереві дві довільні валюти
з’єднані дугою, то це означає, що між ними існує тісний
зв’язок, причому якщо деяка вершина має велику кількість
зв’язків, то вона є свого роду концентратором і відіграє особ-
ливу роль [3]. Остівне дерево світового валютного ринку має
вигляд, зображений зліва на рис. 4.

MОД дозволяє нам отримати матрицю субдомінантної ультра-
метрики )( tD ∆< , елементи якої )( tdij ∆<  повинні задовольняти на-
ступним аксіомам: 1) jidij =⇔=< 0  2) << = jiij dd  3) { }<<< ≤ kjikij ddMaxd , .
Для їх визначення потрібно знайти максимальну довжину ланки
найкоротшого шляху між елементами i та j по дереву. За матрицею

)( tD ∆<  будується ієрархічне дерево, яке дозволяє виявити таксоно-
мічні (систематичні) аспекти кореляцій [3], присутніх між парами
валют (права частина рис. 4). Якщо б можливо було без погіршення
загального сприйняття додати підписи валют на обох рисунках, ми
б дійсно змогли б розділити кластери, які формуються і при дослі-
дженні методом випадкових матриць.

Нами виявлено також цікаву залежність від часу максималь-
ного власного значення maxλ  матриці взаємних кореляцій і се-
реднього значення >< ijc  (рис. 5). Розрахунки проводились так.
Вибиралось часове вікно і для нього проводились розрахунки
спектру власних значень і середнього значення коефіцієнта ко-
реляції. Далі вікно зміщувалось вздовж часового ряду із зада-
ним кроком і розрахунки повторювались, поки не вичерпува-
лись часові ряди.
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Рис. 5. Динаміка максимального власного значення
і середньої величини матриці взаємних кореляцій валютного ринку

Останній результат вказує на особливе значення першого влас-
ного значення, яке характеризує всю сукупність валют, а також
кореляційні властивості і наявні тренди. Цей результат співпадає
з одержаним для фондових ринків [4].

Висновки. Таким чином, дослідження кореляційних і спектраль-
них характеристик світового валютного ринку вказує на наявність
помітних додатних кореляцій. Спектральні властивості (розподіл
власних значень і компонентів відповідних власних векторів) свід-
чить про невипадковий характер кореляцій. Вони носять синергетич-
ний характер. Наявність емерджентного кореляційного поля при-
зводить до структурної кластеризації, яка є стабільною відносно ме-
тоду дослідження. Розроблені методи і алгоритми дослідження ко-
лективних властивостей складних систем дозволять нам у подаль-
шому поширити їх на моделювання особливостей прояву кризових
явищ на валютному ринку [5, 6].
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

АНОТАЦІЯ. В статті представлено метод підвищення ефективності
діяльності організації шляхом виявлення резервів удосконалення плану-
вання виробництва та використання їх в управлінні.

ANOTATION. The article presents a method of organization efficiency promo-
tion by means of showing up the possibilities of the working balances improve-
ment. As well it focuses production planning management.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ефективність виробництва, резерви покращення
планових рішень, удосконалення планів виробництва, оптимальний план.

Підвищення економічної ефективності діяльності виробничої
організації (підприємства) має важливе значення в сучасних умо-
вах конкурентного середовища.
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