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MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE GIER
MNIEJSZOŚCIOWYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Streszczenie: W pracy poruszono problem zastosowania gier mniejszościowych na giełdzie
papierów wartościowych. Przedstawiono genezę tej klasy gier, omówiono krótko strukturę
gier tego typu i ich własności oraz zasygnalizowano możliwości aplikacyjne na giełdzie z wykorzystaniem symulatora tej gry.
Słowa kluczowe: gry mniejszościowe, model rynku, problem El Farol.

1. Wstęp
Teoria gier jest ważnym narzędziem w trakcie podejmowania strategicznych decyzji, negocjacji. Wydaje się jednak, że w swej tradycyjnej postaci może być trudna do zastosowania przy próbie modelowania rynków finansowych jako całości.
Zbudowanie teoriogrowego modelu rynku finansowego wymaga wprowadzenia olbrzymiej liczby graczy. Wydaje się niemożliwością skonstruowanie jednego modelu
uwzględniającego możliwe zachowania wszystkich graczy i ich reakcji na każde
działania pozostałych graczy. W takim przypadku wydaje się rozsądne wykorzystanie tzw. gier mniejszościowych (minority games). Gracze w ich przypadku nie
zachowują się w tak wyrafinowany sposób. Budują uproszczony model rynku i próbują reagować optymalnie. Gracze grają nie przeciwko sobie, a przeciwko rynkowi.
Mają też ograniczoną informację. Jedynie cena akcji i obrót są znane, natomiast brak
jest informacji o indywidualnych ruchach graczy.
Gry mniejszościowe zostały wprowadzone w 1997 r. przez D. Challeta i
Y.-Ch. Zhanga. Nazwa wywodzi się od głównej zasady obowiązującej w tej klasie
gier. Celem gracza jest znalezienie się w grupie będącej w mniejszości. W wielkim
uproszczeniu możemy przyjąć, iż jeżeli większość graczy pragnie kupić akcje, ich
ceny idą w górę, więc wówczas opłaca się być sprzedającym, a więc znajdować się
w mniejszości. Oczywiście modelowanie rynku finansowego jest zadaniem dużo
bardziej złożonym. Celem tej pracy jest analiza klasy gier mniejszościowych pod
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kątem możliwości modelowania rynku finansowego za ich pomocą i wykorzystania
ich podczas przeprowadzania inwestycji giełdowych oraz przeprowadzenie pewnych symulacji.

2. Geneza gier mniejszościowych
Rozwój gier mniejszościowych zapoczątkował tzw. El Farol bar problem [Arthur
1994]. „El Farol” jest irlandzkim pubem w Santa Fe, gdzie gra muzyka na żywo
w czwartki. W mieście mieszka 100 miłośników irlandzkiej muzyki, a w pubie jest
tylko 60 miejsc. Zabawa jest udana, jeżeli pub nie jest zatłoczony, tzn. w pubie jest
mniej niż 60 osób, w przeciwnym razie ludzie wolą zostać w domu. Jak powinni
postępować, aby miło spędzać wieczór? Gracze nie komunikują się ze sobą, nie
umawiają, a jedyną informacją posiadaną przez nich jest liczba gości w barze w poprzednich tygodniach.
Po pierwsze, gracze zmuszeni są do heterogoniczności, aby osiągnąć sukces.
Jeżeli wszyscy myśleliby, że większość pójdzie do baru, to wszyscy zostaną w domu
i odwrotnie. Upowszechnienie się jednej z prognoz powoduje, iż staje się ona błędna.
Po drugie, badając liczbę gości odwiedzających pub w poprzednie czwartki, można
by wykreować dużą liczbę rozsądnych modeli oczekiwań. Nie wiedząc jednak, który
model zostanie wybrany przez innych graczy, dany gracz nie może wybrać swojej
najlepszej odpowiedzi w dobrze określony sposób. Nie istnieje zatem rozsądne dedukcyjne rozwiązanie. Idea rozwiązania jest więc następująca – należy zbudować
prosty model, w którym gracze kierują się myśleniem typu „indukcyjnego”. Mają
ograniczoną liczbę strategii i, zamiast rozważać zalety strategii przed graniem, gracze będą oceniać je potem, i regulować swoje zachowanie zgodnie z uzyskanymi
wynikami. Gracze opierają się więc na modelach zbudowanych na podstawie zaobserwowanych wzorców zachowań wzmacnianych lub odrzucanych w zależności
od efektywności stosowania. Możemy więc mówić o „ograniczonej racjonalności”
[Challet i in. 2005]. Powyższe postulaty – ograniczona racjonalność i heterogoniczność – są sprzeczne z założeniami klasycznej teorii gier, gdzie gracze dysponują pełną informacją, rozumują racjonalnie i a priori wybierają strategię najlepszą.
Z punktu widzenia graczy można więc powiedzieć, że problem jest źle zdefiniowany
w klasycznym podejściu. Gracze muszą spróbować indukcyjnego sposobu myślenia.
Powstaje problem, jak kształtować się będzie obecność w barze dynamicznie w czasie? Czy będzie zbieżna, a jak tak, to z czym? Czy też będzie chaotyczna?
Problem baru „El Farol” stał się inspiracją dla D. Challeta i Y.-Ch. Zhanga, którzy
zbudowali matematyczny model nazwany grą mniejszościową. Jest to gra rozwojowa, w której bierze udział N graczy (N – nieparzyste). Każdy z graczy ma do wyboru
jedną z dwóch opcji A lub B. Gracz i-ty (dla i = 1, 2, ..., N) podejmuje więc w czasie
t jedną spośród dwóch decyzji: ai(t) = +1 (co równoważne jest wyborowi opcji A) lub
ai(t) = –1 (co równoważne jest wyborowi opcji B). Grupa, która w czasie t pozostanie
w mniejszości, wygrywa rundę. Zysk i-tego gracza przedstawia równanie
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N

gi ( t ) = - ai ( t ) A ( t ) , gdzie A ( t ) = ∑ ai ( t ) .

321
(1)

i =1

Mniejszość wygrywa więc |A(t), a większość przegrywa –|A(t). Decyzje podejmowane są przez wszystkich graczy równocześnie, a jedyną dostępną informacją są
wyniki poprzednich gier. Pamięć graczy tworzy M-bitowy łańcuch znaków o wartościach ze zbioru {–1, +1}, w którym wartość „+1” oznacza, że gracze wybierający opcję A stworzyli mniejszość w danej partii, a wartość „–1” oznacza, że gracze
wybierający opcję B stworzyli mniejszość w danej partii. Dla zadanej początkowej
wartości M ∈ N+ istnieje
2M różnych bitowych kombinacji. Każdy z graczy może
2M
z kolei utworzyć 2 strategii na kolejną partię. Pamięć reprezentowana jest przez
zmienną μ(t) zwaną „historią”. Jej wymiar jest oczywiście równy P = 2M. Zanim
też gra się rozpocznie, określona zostaje także ilość strategii S, jaką każdy z graczy
może posiadać do swoich analiz. Plan działania i-tego gracza na chwilę t wyznacza
si(t). Wobec tego zysk i-tego gracza wyznacza się ze wzoru

gi ( t ) = - aiµ, s(it()t ) Aµ ( t ) ( t ) ,
N

gdzie Aµ ( t ) ( t ) = ∑ aiµ, s(it()t ) .
i =1

µ (t )

Symbol ai , si ( t ) oznacza, iż i-ty gracz, biorąc pod uwagę historię μ oraz prognozując sukces dla strategii s w chwili t podejmuje działanie ai(t). Każdemu graczowi
informacji czy raczej przypuszczeń co do wyboru konkretnej strategii dostarcza natomiast wskaźnik, tzw. indeks wiarygodności nazywany także skumulowaną wirtualną wypłatą Ui,s(t). Każda strategia ma swoją własną punktację, która się kumuluje
poprzez dodawanie lub odejmowanie punktów na skutek prawidłowych lub złych
predykcji na kolejną partię. Gracze mogą rangować strategie i wybierać te o najwyższych wskaźnikach wiarygodności, czyli si ( t ) = max U i , s ( t ) . Oczywiście, graczowi
s
zależy na jak największej liczbie zdobytych realnych punktów
przyznawanych, gdy
w danej partii gracz znajdzie się w mniejszości. Gra wymaga nieustających zmian
decyzji i dopasowywania prognoz do teraźniejszego stanu. Gracze muszą wielokrotnie zmieniać decyzje, opierając się na indywidualnych skutecznych wyborach strategii z przeszłości spośród ograniczonej ich ilości, gra ma więc charakter indukcyjny
z ograniczonym dostępem do danych.
Problem El Farol i problem gier mniejszościowych mają wiele wspólnego, ale
różnią się zasadniczo celem. El Farol skupia się na indukcyjnie rozsądnej drodze
do równowagi, podczas gdy gry mniejszościowe głównie skupiają się na fluktuacjach dookoła stanu równowagi. Podczas gdy prawie każdy zbiór strategii pozwoli
osiągnąć stan równowagi, fluktuacje będące efektem wtórnym wymagają modelu
opracowanego bardziej szczegółowo. Wtórnym nie oznacza tutaj mniej ważnym.
Rynek finansowy charakteryzuje się przecież pozornie losowymi fluktuacjami ukry-
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wającymi tak ważne informacje, czy rynek jest efektywny, jaka jest natura interakcji
pomiędzy graczami z różnymi celami i horyzontami inwestycji, czy istnieje stan
równowagi rynku? W takim sensie gry mniejszościowe są więc rozwinięciem problemu El Farol.
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie symetrii. W przypadku baru zakłada się,
że bar może pomieścić połowę graczy. W ten sposób dochodzimy do gier mniejszościowych zdefiniowanych formalnie przez D. Chaletta i Y.-Ch. Zhanga [1997].
Można powiedzieć, iż gry mniejszościowe to binarna symetryczna wersja problemu
El Farol.

3. Właściwości gier mniejszościowych
Wraz z określeniem gier mniejszościowych pojawiło się wiele pytań i problemów.
Jak pojemność informacyjna graczy reprezentowana przez długość pamięci M wpływa na uzyskane wyniki? A jak wpływa liczba posiadanych przez graczy strategii?
Problemy te stają się szczególnie interesujące, jeżeli założymy, że na prawdziwym
rynku mamy do czynienia z graczami o różnych umiejętnościach, motywacjach, horyzontem inwestycji.
Podobnie jak w przypadku problemu El Farol, gdzie frekwencja wahała się
na poziomie 60 osób, w grach mniejszościowych wyniki zmierzają do poziomu
A(t) = 0. Często jednak zachodzi zjawisko fluktuacji. Zatem jako miarę efektywności modelu (odwrotną) można przyjąć odchylenie standardowe σ. Im większa jego
wartość, tym większe fluktuacje i gra staje się nieefektywna z powodu zbyt małej
liczby wygranych. Natomiast niska wartość odchylenia oznacza, że mniejszość zawiera niewiele mniej niż 50% graczy, więc suma ich punktów będzie wysoka, przez
co model stanie się efektywny. A jak wielkość pamięci, liczba graczy czy liczba
strategii wpływają na efektywność modelu? Jeżeli liczba graczy jest zdecydowanie
większa niż liczba strategii, pojawia się ryzyko wystąpienia efektu tłumu, ponieważ
więcej graczy mogłoby się posługiwać tymi samymi lub podobnymi strategiami,
przez co zabrakłoby pożądanego zróżnicowania decyzji. Jeżeli natomiast liczba graczy jest dużo mniejsza niż liczba niezależnych strategii, pojawiłaby się przypadkowość decyzji potęgująca fluktuacje. Jest tak dlatego, iż prawdopodobieństwo, że
dwóch z graczy wybierze tę samą strategię, jest praktycznie równe zeru. Wtedy tak
naprawdę decyzja każdego z graczy jest niezależna, stąd całkowita losowość rezultatu. Sugeruje to, iż krytycznym parametrem jest proporcja liczby graczy N i rozmiaru przestrzeni strategii 2M. W 1999 r. Savit wprowadził decydujący parametr α zależny od proporcji 2M/N pomiędzy liczbą możliwych historii a liczbą graczy N [Savit
i in. 1999]. Okazuje się, iż zmienność modelu σ2/N zależy tylko od współczynnika α
i wyznacza poziom graniczny równy 1 określający losowość wyborów. Dla małych
wartości parametru α zmienność przybiera wartości większe od 1 (σ2/N ∈ 1). Jest to
negatywne zjawisko, prowadzi do występowania wysokich fluktuacji, co związane
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jest z wysoką nieefektywnością (efekt tłumu). Z kolei dla dużych wartości parametru α zmienność modelu jest bliska 1 (pełna losowość – zbyt obszerna pamięć
do przeanalizowania). Natomiast dla pośrednich wartości stan gry przybiera fazę
charakteryzującą się niskimi fluktuacjami, wysoką efektywnością i zarazem oczywiście większą liczbą wygrywających. Zachowanie się zmienności świadczy o istnieniu granicy efektywności modelu. Im mniejsza zmienność, tym gra jest bardziej
opłacalna. Rozsądny więc jest fakt przyjęcia za granicę efektywności takiej wartości
parametru ak, dla której σ 2/N osiąga minimum. Wartość krytyczna parametru ak wyznacza więc podział gry na dwie fazy: symetryczną dla a < ak oraz asymetryczną dla
a ≤ ak. R. Savit udowodnił, iż rozkład prawdopodobieństwa wygrania w obu fazach
jest inny. W fazie symetrycznej wynosi 0,5 (dlatego tę fazę nazywa się czasem fazą
nieprzewidywalną). Natomiast w drugiej fazie prawdopodobieństwo rozkłada się
niesymetrycznie (dlatego tę fazę nazywa się czasem fazą przewidywalną).
Z punktu widzenia gracza najbardziej opłacalne jest, gry gra toczy się w fazie
asymetrycznej (więcej wartości α, dla których poziom zmienności jest mniejszy
niż 1 w porównaniu do strony symetrycznej) blisko poziomu granicznego αk. Jest
to strefa, w której łączy się odrobina przewidywalności z pożądaną efektywnością.

4. Gry mniejszościowe a rynki
W ten sposób wprowadzone zostało pojęcie gier mniejszościowych. Powstaje więc
pytanie: jak połączyć analizowany model z prawdziwymi rynkami finansowymi?
Gdzie jest cena? Gdzie pieniądze? Gdzie mechanizm rynkowy? Oczywiście, gry
mniejszościowe nie są w stanie opisać rynków pod kątem wszystkich obowiązujących warunków [Sroczyńska-Baron 2010]. Dlatego też należy wyszczególnić, w jakim sensie gry tej klasy mogą być rozważane jako wiarygodny obraz rynku finansowego. Kluczową obserwacją jest to, że ta klasa gier dostosowana jest do badania
zjawiska fluktuacji i jej statystycznych własności. Aby połączyć gry mniejszościowe
z rynkami finansowymi, niezbędne jest wprowadzenie głównego składnika: dynamiki cen. Rozważmy pojedynczą akcję i oznaczmy przez p(t) jej cenę w czasie t.
Zakładamy, iż cena kształtowana jest poprzez różnicę pomiędzy liczbą akcji kupowanych i sprzedawanych (nadwyżkę popytu nad podażą). Zachowanie graczy jest
ograniczone do dwóch możliwych działań: kupić akcję (przyjmujemy ai(t) = +1)
albo sprzedać (przyjmujemy ai(t) = –1). Wówczas
A ( t ) = ∑ ai ( t )
i

(2)

oznacza różnicę między popytem i podażą. W literaturze proponuje się różne zasady określania zależności między nadwyżką popytu nad podażą A(t) i stopą zwrotu
r(t). Najprostsza to zaproponowana przez J. Farmera [1999] – stopa zwrotu zależy
liniowo od A(t).
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A(t )
r (t ) ≡ log p (t ) - log p (t - 1) = ,

λ

(3)

gdzie λ często oznacza płynność.
Gry mniejszościowe odzwierciedlają mechanizmy spekulacyjne, w których
gracze nie potrzebują dalekich, długoterminowych odniesień. Ich celem są szybkie i częste okoliczności przynoszące korzyści bez analizy zachowań rynku w przyszłości. Do kolejnego ruchu wystarcza im znajomość aktualnej sytuacji na giełdzie,
a szczególne zainteresowanie ukierunkowują na fluktuacje cen akcji w chwili t.
Swoje przewidywania opierają na wcześniejszych obserwacjach i dynamice cen.
Pomijając wszelkie koszty gry na giełdzie, gra staje się typu mniejszościowego, co
jest szczególnie adekwatne do przypadku spekulantów, którzy nie są zainteresowani
aktywami jako takimi, ale możliwością osiągnięcia zysku z transakcji.
Giełda jest grą z wieloma graczami. Nie istnieje jednak optymalna strategia, muszą oni różnicować swoje działanie. Rynek i gry mniejszościowe mają więc wspólne
cechy podstawowe. Ale poza tym, rynek jest oczywiście dużo bardziej skomplikowany. Gracze mają różny horyzont czasowy inwestycji, stopień awersji do ryzyka,
oczekiwania. Nie wszystkie jednak czynniki muszą być włączone do gier mniejszościowych w celu realnego przedstawienia mechanizmów giełdowych.

5. Symulacje gier mniejszościowych
Do przeprowadzania symulacji gier mniejszościowych na podstawie ich struktury
i założenia służy program symulacyjny „The Interactive Minority Game”. Jest on
interaktywną aplikacją internetową. Danymi wejściowymi są: długość pamięci M,
liczba strategii S oraz liczba graczy N. Na podstawie podanych parametrów powstaje symulacja prawdziwej gry, do której dołącza się nowy uczestnik. Na wykresie
przedstawiana jest historia rozwoju cen akcji w ciągu ostatnich 50 notowań. Gracz
za każdym razem decyduje o kupnie lub sprzedaży akcji. Zysk gracza przedstawia
zależność (1), a kształtowanie się cen w historii zadane jest rekurencyjnie według
wzoru P(t + 1) = P(t) + A(t). Pominięto logarytmiczną postać cen oraz parametr
płynności, aby uprościć wizualną orientację grającego. Na rysunku 1 przestawiono
okno panelu symulacyjnego.
W trakcie badań przeprowadzono 300 symulacji, przyjmując M = 2, S = 2,
N = 303 oraz M = 2, S = 2, N = 5. Przyjęto więc początkowo współczynnik α = 0,01
(faza symetryczna), a następnie α = 0,8 (faza asymetryczna blisko poziomu granicznego). We wszystkich przypadkach założono, iż gra toczy się w okresie 50 notowań.
Dodatkowo zbadano skuteczność trzech strategii – pierwsza to zgodna z regułami gier
mniejszościowych (za każdym razem przeliczano liczbę wirtualnych punktów i wybierano strategię o największym wskaźniku wiarygodności), druga strategia to decyzja podejmowana na podstawie analizy wykresu (założono dłuższą pamięć) i trzecia
losowa (rzut kostką do gry). Uzyskane wyniki przedstawione zostały w tab. 1.
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Rys. 1. Program symulacyjny „Interactive Minority Game”
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 1. Wyniki symulacji dla fazy symetrycznej i asymetrycznej
Najgorszy
Najlepszy
Średni rezultat
średni
Łączny wynik
Średnia
średni rezultat
uzyskany
rezultat
wprowadzonego wprowadzonego
wśród
przez
wśród
gracza
gracza na ruch
wszystkich
wszystkich
wszystkich
graczy
graczy
graczy
Strategia
o największym
wskaźniku
α = 0,01 wiarygodności
Strategia oparta na
analizie wykresu

172

3,44

4,16

–26,47

–45,44

1860

37,2

1,92

–26,6

–43,60

–344

–6,88

4,16

–27,46

–61,12

Strategia
o największym
wskaźniku
wiarygodności

–46

–0,9

–0,04

–0,37

–0,82

Strategia oparta na
analizie wykresu

–46

–0,92

0,04

–0,28

–0,84

Strategia losowa

–48

–0,96

0,32

–0,29

–0,8

Strategia losowa

α = 0,8

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza uzyskanych rezultatów pod kątem całego rynku pokazała, że istotnie
w fazie symetrycznej (α = 0,01) występowały duże fluktuacje i związana z tym wysoka nieefektywność. Średni rezultat uzyskiwany przez graczy był znacząco ujemny,
co spowodowane było wystąpieniem tzw. efektu tłumu. Gracze nie potrafili wykorzystać oferowanych im możliwości. Natomiast w przypadku fazy gry asymetrycznej (α = 0,8) pojawiające się fluktuacje były minimalne. Gra charakteryzowała się
wysoką efektywnością. Uzyskiwane wyniki oscylowały dookoła poziomu A(t) = 0,
niewiele odbiegając od tej wartości. Rynek w pełni wykorzystywał tkwiące przed
nim możliwości. A jak kształtowały się wyniki uzyskane przez wprowadzonego gracza? Ciekawe, że strategia przeliczania wirtualnych punktów oraz strategia analizy
wykresu pozwoliły osiągnąć lepsze rezultaty indywidualnie dla gracza, gdy gra toczyła się w fazie symetrycznej. Dodatkowo lepsze rezultaty przyniosła strategia analizy wykresu – chociaż nie stosowano w niej dokładnych obliczeń, to jednak brano
pod uwagę dłuższą pamięć niż dwa okresy i nie ograniczano się jedynie do dwóch
strategii tak, jak w przypadku restrykcyjnych założeń dotyczących pozostałych graczy stąd możliwość wystąpienia lepszych wyników. W fazie asymetrycznej wprowadzony gracz uzyskał natomiast gorsze rezultaty, ale należy podkreślić, iż w programie symulacyjnym wybrano poziom, w którym wszyscy pozostali gracze znają
dokładnie reguły gry i postępują zgodnie z nimi, są zróżnicowani w swoich oczekiwaniach i mają głębszą wiedzę wykraczającą poza tę przedstawioną w artykule.
Dlatego też trudnym zadaniem okazało się ich pokonanie. Natomiast postępowanie
losowe z wykorzystaniem rzutu kostką w obu analizowanych przypadkach przyniosło najgorsze rezultaty. Można więc wyciągnąć dwa podstawowe wnioski – wiedza
dotycząca gier mniejszościowych istotnie może pomóc graczom uzyskiwać lepsze
rezultaty podczas inwestowania na giełdzie, a gra ta będzie najefektywniejsza, gdy
rynek znajdzie się w fazie asymetrycznej blisko poziomu granicznego.

6. Podsumowanie
Wydaje się, że narzędzia klasycznej teorii gier są niewystarczające do modelowania
rynków. Dlatego też gry mniejszościowe odmienne w swoich założeniach od dotychczasowych modeli klasycznej teorii gier mogą być skutecznie wykorzystywane
w tym celu. Oczywiście pojawia się pytanie, czy rynek można traktować jako grę
typu minority game? Wydaje się, iż rynek tak naprawdę może być grą typu zarówno
mniejszościowego, jak i większościowego. Tak naprawdę inwestowanie na giełdzie
potrzebuje strategii mix (łączącej elementy strategii większościowej i mniejszościowej). Żaden boom, żadna hossa nie trwają wiecznie, więc kluczem do sukcesu jest
nie tylko podążanie za nurtem, ale i właściwy moment wyjścia. Należy tu jednak
podkreślić, iż spekulanci mogą efektywnie grać również w okresie trendów, wykorzystując występujące fluktuacje. Gry mniejszościowe są klasą gier stosunkowo
nową. Istnieje wiele pytań, na które odpowiedzi jeszcze nie znamy. Nie można jednak pominąć rodzącej się teorii, gdyż wzbudza ona dużą nadzieję ze względu na
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swoje możliwości aplikacyjne i może stać się skuteczną alternatywą dla klasycznych
metod inwestowania.
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THE APPLICATION OF THE MINORITY GAMES
AND GAMBLING ON THE STOCK EXCHANGE
Summary: In the work the problem of the application of the minority games on the stock
exchange is discussed. The genesis of this kind of games is presented. Then the structure of
these games with some properties is briefly described. The possibilities of the application of
these games while gambling on the stock exchange are also mentioned with the use of simulator of these games.
Keywords: Minority games, market model, El Farol problem.
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