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Wstêp
Pojêcie handlu algorytmicznego oznacza wykorzystywanie proce-

dur i algorytmów do dokonywania transakcji handlowych. W przestrzeni
handlu algorytmicznego wyró¿nia siê handel wysokich czêstotliwoœci
(the High Frequency Trading – dalej HFT), którego cech¹ charakterystyczn¹,
prócz algorytmiki, jest bardzo krótki czas realizacji transakcji.

Zdolnoœæ realizacji HFT wi¹¿e siê dwoma podstawowymi czynni-
kami, tj. dostêpnoœci¹ centralnej infrastruktury po stronie organizatora
rynku (wa¿na jest g³ównie szybkoœæ serwera i czas reakcji na zlecenie)
oraz – po stronie uczestnika rynku – odleg³oœci¹ od infrastruktury organi-
zatora. Im krótszy dystans miêdzy serwerem organizatora a uczestnika,
tym mniejsze opóŸnienie w realizacji zleceñ, a tym samym wiêksza prze-
waga konkurencyjna.

W Europie Centralnej mo¿na zauwa¿yæ pojawienie siê infrastruktury
dla celów HFT, np. rozwój UPT na GPW [Kobza, 2013], czy te¿ platform
forexowych, np. XTB. Jednak¿e relatywnie ma³o wiemy o samej strukturze
geograficznej uczestników. Celem tego artyku³u jest identyfikacja geogra-
ficznej struktury firm inwestycyjnych wzglêdem ich podstawowych ryn-
ków kapita³owych oraz zdolnoœci wykorzystywania strategii handlu
algorytmicznego. Badanie to wpisuje siê w szerszy cykl, wczeœniej przed-
stawionych badañ dotycz¹cych Polski [Staszkiewicz, Staszkiewicz, 2015]
i S³owacji [Staszkiewicz, 2014], Niemiec [Hau, 2001]. Niniejsze badanie
wzbogaca istniej¹c¹ literaturê przedmiotu g³ównie w zakresie identyfi-
kacji przestrzennej struktury firm inwestycyjnych w Europie Centralnej.

W dalszej czêœci artyku³u dokonano przegl¹du literatury, opisu
struktury danych i metodologii badania, a tak¿e zaprezentowano wyniki
badania. Sekcja trzecia przedstawia wnioski i dyskusjê.
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1. Przegl¹d literatury
Niniejsze badanie wywodzi siê z nurtu badañ nad ekonomi¹ infor-

macyjn¹, w szczególnoœci z badañ nad selekcj¹ negatywn¹ [Akerlof, 1970],
pokus¹ nadu¿ycia (moral hazard) [Hölmstrom, 1979] i efektywnoœci¹ ryn-
ku przedstawionych przez E. Famê i ich póŸniejszej krytyki ze strony
S. J. Grossman i J. E. Stiglitza [Grossman, Stiglitz, 1980], wskazuj¹cych na
paradoks kosztu przetworzenia informacji na rynku efektywnym, oraz
R. Shillera wskazuj¹cego, i¿ wyceny aktywów s¹ systematycznie niew³aœ-
ciwe, poniewa¿ inwestorzy pope³niaj¹ b³êdy [Shiller, 1981]. Z tego nurtu
badañ w póŸnych latach osiemdziesi¹tych wy³ania siê ga³¹Ÿ badañ nad
mikrostruktur¹ rynku. Badacze w tym obszarze wyra¿aj¹ przekonanie, i¿
cena aktywów kszta³towana przez rynek zale¿y tak¿e od sposobu zorga-
nizowania rynku. Przegl¹d problemów i badañ dotycz¹cych mikrostruk-
tury rynku znaleŸæ mo¿na w ciekawej pracy F. De Jonga i B. Rindiego
[2009]. Szersza dyskusja na temat rozwoju badañ nad handlem algoryt-
micznym zosta³a przedstawiona w innych pracach [Staszkiewicz, Stasz-
kiewicz, 2015; Staszkiewicz, Staszkiewicz, 2014; Gorczyñska, 2014; Chor-
dia i inni, 2013; Jones, 2013; Menkveld, 2013].

Wraz z upowszechnieniem zastosowania technologii informatycz-
nych w powi¹zaniu z odkryciami w zakresie in¿ynierii finansowej, takich
jak: analiza portfelowa [Markowitz, 1952], wycena opcji [Black, Scholes,
1973], analiza optymalnej struktury kapita³owej [Modigliani, Miller, 1963],
na rynku kapita³owym nastêpuje szybki rozwój strategii algorytmicz-
nych. W ramach strategii algorytmicznych pojawiaj¹ siê strategie ultra-
szybkie, oparte na wykorzystywaniu ma³ych i krótkookresowych wahañ
cen aktywów. Rozwój tych strategii wi¹¿e siê zarówno z wykorzystaniem
elektronicznej infrastruktury rynku i ich uczestników, jak i obni¿eniem
kosztów transakcyjnych na platformach elektronicznych. Parametrem
sukcesu tych¿e strategii, praktycznie nieodnosz¹cych siê do zdarzeñ fun-
damentalnych, jest zdolnoœæ przetwarzania i przekazywania informacji
(zleceñ) do realizacji na rynku. Przy czym szybkoœæ przekazania zlecania
powi¹zana jest z odleg³oœci¹ miêdzy serwerem wydaj¹cym zlecenie (ser-
wer brokera) a serwerem gie³dy realizuj¹cym zlecenie. St¹d te¿ jednym
z parametrów sukcesu takiej strategii jest odleg³oœæ pomiêdzy oboma ser-
werami wp³ywaj¹ca na czas przekazania i realizacji zlecenia.

Na pocz¹tku XXI wieku H. Hau przeprowadzi³ badania na rynku
niemieckim, wskazuj¹c, i¿ siedziba uczestnika rynku ma istotne znacze-
nie dla efektywnoœci transakcji. Przy czym badanie H. Hau by³o oparte
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o dane wewnêtrzne gie³dy [Hau, 2001], co stanowi³o wadê tego badania,
bo utrudnia³o poszukiwanie zmiennej instrumentalnej niezale¿nej od
struktury danych przekazywanych do serwera rynkowego. W przeci-
wieñstwie do badania H. Hau, P. i L. Staszkiewicz zaproponowali za-
st¹pienie danych wewnêtrznym szerokoœci¹ i d³ugoœci¹ geograficzn¹
uczestnika rynku. Wobec powy¿szego odleg³oœæ stanowi zmienn¹ instru-
mentaln¹ zdolnoœci realizacji handlu algorytmicznego. W przypadku zaœ
zastosowania na gie³dzie rozwi¹zañ polegaj¹cych na zgrupowaniu ser-
werów uczestników gie³dy w równej odleg³oœci od serwera gie³dowego
(kolokalizacja), to odleg³oœæ przybli¿a czas reakcji w³aœciciela serwera.
Niniejsze badanie kontynuuje ten w¹tek, uzupe³niaj¹c go o inwentaryza-
cje rynku Republiki Czeskiej. Hipoteza, która jest weryfikowana w niniej-
szym badaniu, zosta³a sformu³owana w nastêpuj¹cy sposób:

H0: Obecna struktura i odleg³oœæ od lokalnego rynku regulowanego
firm inwestycyjnych na S³owacji, w Polsce i w Czechach umo¿liwia roz-
wój handlu wysokich czêstotliwoœci.

2. Dane i metodyka
2.1. Metodyka

Badanie koncentracji rynku oparto o indeks Herfindahla z notacj¹
bez pierwiastka kwadratowego [Hirschman, 1964] na nastêpuj¹cej pod-
stawie:

HHI =
=
S
i

n

is
1

2 (1)

gdzie: si to udzia³ rynkowy kraju i, zaœ N to liczba krajów. Indeks oznacza-
ny jest tak¿e jako indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI) i zmienia siê od
1/N do jednego. Wartoœæ HHI powy¿ej 0,25 wskazuje na wysok¹ koncen-
tracjê zjawiska.

Geokodowanie adresów firm inwestycyjnych zosta³o wykonane
zgodnie z procedur¹ przedstawion¹ we wczeœniejszych opracowaniach
[Staszkiewicz, Staszkiewicz, 2015]. Ustalenie odleg³oœci miêdzy dwoma
lokacjami A (Long1,Lat1) i B (Long2,Lat2), których d³ugoœæ geograficzna
wynosi odpowiednio Long1 i Long2, zaœ szerokoœæ geograficzna Lat1
i Lat2, zosta³a dokonana wed³ug poni¿szego algorytmu:

d q R= ´ ´ ´2 360p / (2)

gdzie:
p = 3,1415…,
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R = 6371 km (przeciêtny promieñ Ziemi)
q k¹t miêdzy A i B.

Poniewa¿:
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Wskutek zastosowania przeciêtnego promienia Ziemi w badaniu
pomijany jest wp³yw wysokoœci nad poziomem morza oraz ró¿nic
w ukszta³towaniu geoidy obrotowej. Zniekszta³cenie takie wp³ywa
w istocie na odleg³oœæ, aczkolwiek w mniejszej mierze na proporcje, z tego
te¿ powodu uznano, i¿ zysk z tytu³u uproszczenia obliczeñ oraz postaci
analitycznej kompensuje mo¿liwy b³¹d wyników. Procedury geokodo-
wania zosta³y wykonane z zastosowaniem publicznych sieciowych kon-
wertorów, jednak¿e w czêœci dane by³y geokodowane i weryfikowane
rêcznie. Kontrolê jakoœci bazy utrzymano poprzez zastosowanie proce-
dur przegl¹du analitycznego i próbkowania wyników, na podstawie
przeprowadzonych testów, b³¹d geokodowania okreœlono poni¿ej 5%.

Do badania przyjêto jako zmienn¹ instrumentaln¹ odleg³oœæ miêdzy
siedzibami gie³dy i firmy inwestycyjnej, w istocie w wyj¹tkowych przy-
padkach firma inwestycyjna mo¿e podzleciæ czynnoœci utrzymania sys-
temów informacyjnych, za zgod¹ instytucji nadzoruj¹cej. W takich sytu-
acjach odleg³oœci miêdzy serwerem firmy inwestycyjnej i gie³dy bêd¹
nieprecyzyjne. Bior¹c jednak pod uwagê wymagania rozporz¹dzenia
o warunkach technicznych i organizacyjnych firm inwestycyjnych w zwi¹z-
ku z procedurami zabezpieczenia kontroli w przypadku outsoursingu,
skala takiej dzia³alnoœci jest nieistotna dla badanej populacji.

U¿ycie alternatywnych zmiennych instrumentalnych, jak adresy IP,
MAC, protoko³y identyfikacji pakietów, zawartoœci pól tekstowych, jest
bezpoœrednio powi¹zana z infrastruktur¹ serwera gie³dowego, co po-
woduje obci¹¿enie wyników poprzez ró¿ne rozwi¹zania techniczne. Wo-
bec powy¿szego preferowane jest wy¿ej przedstawione rozwi¹zanie.
2.2. Dane

Dane by³y gromadzone w okresie od marca 2014 roku do stycznia
2015 roku. Dane rejestrowe pochodz¹ z rejestrów Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, Banku Centralnego S³owackiego i Czeskiego. Przy czym
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informacje o uczestnikach gie³dy pochodz¹ ze stron internetowych po-
szczególnych rynków krajowych. Dynamika zmian rejestrowych jest rela-
tywnie ma³a z uwagi na d³ugoœæ procedur rejestracyjnych, z tego te¿
tytu³u uznano porównywalnoœæ danych gromadzonych w tym okresie.
Dane przetwarzane w œrodowisku R i Statisitica [R Development Core
Team, 2013; StatSoft, 2011].

3. Wyniki i dyskusja
Strukturê rynków wed³ug typów podmiotów przedstawiono w tab-

licy 1.

Tablica 1. Typ podmiotów wraz z udzia³em w rynku

Typ
Polska Czechy S³owacja

liczba udzia³ liczba udzia³ liczba udzia³

Notyfikacje bez
oddzia³ów

1776 93,08% 1686 95,42% 1976 97,58%

Domy maklerskie 55 2,88% 20 1,13% 14 0,69%

Notyfikacje lokalnych
domów maklerskich za
granic¹ bez oddzia³ów

34 1,78% 14 0,79% 12 0,59%

Banki prowadz¹ce
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹

14 0,73% 24 1,36% 9 0,44%

Lokalne firmy
inwestycyjne
notyfikowane za granic¹
z oddzia³em

10 0,52% 13 0,74% 2 0,10%

Notyfikacje zagraniczne
z oddzia³ami

9 0,47% 10 0,57% 12 0,59%

Podmioty dominuj¹ce
notyfikowanych
oddzia³ów

9 0,47% na na na na

Towarowe domy
maklerskie
domicylowane lokalnie

1 0,05% 0 0.00% 0 0,00%

Wszystkie firmy razem 1908 100% 1767 100% 2025 100%

�ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie rejestrów KNF, SNB, CNB.

Pobie¿ny przegl¹d struktury rynku ujawnia nieproporcjonalnie wy-
soki udzia³ podmiotów notyfikowanych bez oddzia³ów na rynkach
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lokalnych. Iloœæ podmiotów domicylowanych lokalnie jest ma³a – od 14
do 55 – i odwzorowuje raczej potencja³ lokalnego rynku kapita³owego.
Aktywnoœæ podmiotów domicylowanych lokalnie na rynkach Polski,
S³owacji i Czech jest nieistotna w zestawieniu z aktywnoœci¹ podmiotów
zewnêtrznych. Uwagê zwraca fakt, i¿ podmioty wybieraj¹ notyfikacje bez
tworzenia oddzia³ów, co sugeruje czynnoœci marketingowe i akwizycyjne
dla rynków rodzimych.

Rysunek 1. Rozk³ad geograficzny podmiotów notyfikowanych w Polsce,
Czechach i na S³owacji

�ród³o: Opracowanie w³asne w oparciu o dane przedstawione w [Staszkiewicz, Stasz-
kiewicz 2015; Staszkiewicz, 2014].

Wskutek ogólnoeuropejskiego paszportu firm inwestycyjnych roz-
k³ad tych¿e co do zasady obejmuje jedynie kraje Unii Europejskiej, poza
drobnymi wyj¹tkami dotycz¹cymi Polski brak jest reprezentacji Ameryki,
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Azji, Afryki czy Australii. Ta obserwacja dotyczy jednak¿e siedziby pod-
miotów a nie ich zwi¹zków kapita³owych i w³asnoœciowych. Nie mo¿na
wykluczyæ akcjonariatu z innych kontynentów, zw³aszcza w przypadku
relacji poœrednich. Wszystkie trzy rynki s¹ istotnie skoncentrowane, przy
czym wystêpuje nadreprezentacja podmiotów domicylowanych w Wiel-
kiej Brytanii, Holandii i Cyprze (tablica 2).

Tablica 2. Rozk³ad liczby podmiotów wed³ug krajów wraz z koncentracj¹

Kraj
Polska Czechy S³owacja

Ll. % Ll. % Ll. %

Austria 15 0,79% 16 0,91% 73 3,60%

Belgia 3 0,16% 2 0,11% 6 0,30%

Bu³garia 15 0,79% 6 0,34% 5 0,25%

Cypr 116 6,08% 125 7,07 116 5,73%

Czeska
Republika

14 0,73% * * 32 1,58%

Dania 5 0,26% 4 0.23% 6 0,30%

Estonia 2 0,10% 1 0,06% 2 0,10%

Finlandia 5 0,26% 1 0,06% 10 0,49%

Francja 24 1,26% 14 0,79% 45 2,22%

Niemcy 24 1,26% 24 1,36% 60 2,96%

Grecja 5 0,26% 1 0,06% 2 0,10%

Wêgry 8 0,42% 3 0,17% 11 0,54%

Irlandia 26 1,36% 21 1,19% 43 2,12%

W³ochy 3 0,16% 5 0,18% 9 0,44%

Litwa 1 0,05% 13 0,74% 10 0,49%

£otwa 2 0,10% 1 0,06% 1 0,05%

Luxemburg 18 0,94% 14 0,79% 37 1,83%

Malta 4 0,21% 16 0,91% 19 0,94%

Holandia 36 1,89% 26 1,47% 46 2,27%

Polska * * 6 0,34% 2 0,10%

Portugalia 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00%

Rumunia 8 0,42% 5 0,28% 2 0,10%

S³owacja 9 0,47% 15 0,85% * *

S³owenia 1 0,05% 1 0,06% 1 0,05%

Hiszpania 4 0,21% 2 0,13% 3 0,15%
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Kraj
Polska Czechy S³owacja

Ll. % Ll. % Ll. %

Szwecja 7 0,37% 3 0,17% 2 0,10%

Wielka Brytania 1443 75,63% 1344 76,06% 1403 69,28%

Islandia 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10%

Liechtenstein 8 0,42% 12 0,68% 18 0,89%

Norwegia 16 0,84% 15 0,85% 15 0,74%

Inne 84 4,40% 71 4,02% 44 2,17%

Razem 1908 100,00% 1767 100,00% 2025 100,00%

HH Indeks 57,89% 58,63% 48,84%

* pominiêto
�ród³o: Obliczenia w³asne.

Wszystkie rynki s¹ silnie skoncentrowane (wp³yw podmiotów z Wiel-
kiej Brytanii), przy czym najwiêksz¹ koncentracjê wykazuje rynek czeski
(59%), polski (58%) i s³owacki (49%). Ró¿nica w strukturze jest zaskaku-
j¹ca dla rynku s³owackiego i czeskiego, poniewa¿ struktura rynku by³a
tworzona jeszcze za czasów federacji Czecho-S³owacji, podobne procesy
prywatyzacyjne (kuponówka) oraz bliskoœæ sytemu prawnego powinna
zbli¿aæ te rynki, wszak¿e wydaje siê, i¿ rynek czeski jest bardziej podobny
do polskiego.

W tablicy 3 przedstawiono koncentracjê podmiotów notyfikowa-
nych na rynkach lokalnych wzglêdem siedziby organizatora rynku regu-
lowanego.

Tablica 3. Rozk³ad odleg³oœci podmiotów notyfikowanych na rynku do
g³ównej gie³dy

Polska GPW Czechy PSE S³owacja BSE

Do 50 m 0 3 0

Do 300 m 1 4 2

Do 500 m 3 9 9

Do 1 km 9 26 18

Do 3 km 49 39 23

Do 5 km 55 48 32

PSE – Prague Stock Exchange, Gie³da w Pradze, BSE – Bratislava Stock Exchange, Gie³da
w Bratys³awie, GPW – Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie.
�ród³o: Obliczenia w³asne.
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Kolokacja jest zdecydowanie najsilniejsza na rynku czeskim, jest to
jedyny rynek, na którym firmy inwestycyjne maj¹ umiejscowione sie-
dziby w tym samym adresie co organizator rynku. Przyjmuj¹c arbitralne
za granicê przewagi konkurencyjnej 1 km, rynek czeski wydaje siê byæ
najbardziej rozwiniêtym pod wzglêdem przygotowania do HFT. Pod-
mioty skoncentrowane wokó³ organizatora rynku stanowi¹ nieliczny od-
setek wszystkich pomiotów notyfikowanych na rynku: 0,47% Polska,
1,47% Czechy, 0,89 S³owacja. Powoduje to os³abienie rozprzestrzeniania
siê strategii handlu algorytmicznego, pomimo budowy takiej funkcjo-
nalnoœci przez organizatorów rynku, dodatkowo wysoka koncentracja
podmiotów lokalnych wokó³ organizatorów wskazuje na przysz³¹ siln¹
koncentracje dostawców us³ug HFT’s. Byæ mo¿e jest to zwi¹zane ogólnie
z relatywnie ma³ym rozwojem rynku pochodnych OTC [Gwizda³a, 2013,
s. 47]. Podmioty funkcjonuj¹ce blisko rynku to przede wszystkim domi-
cylowane lokalnie firmy inwestycyjne i banki. Wszak¿e te ró¿nice s¹
nieistotne z punktu widzenia cech strukturalnych wszystkich rynków.
Hipoteza o tym, i¿ obecna struktura i odleg³oœæ od lokalnego rynku regu-
lowanego firm inwestycyjnych na S³owacji, w Polsce i w Czechach umo¿-
liwia rozwój handlu wysokich czêstotliwoœci nie znalaz³a potwierdzenia
w uzyskanych wynikach. Brak ró¿norodnoœci mo¿e byæ interpretowany
zarówno jako zaleta, jak i wada, aczkolwiek istotna koncentracja pod-
miotów domicylowanych na rynku brytyjskim w stosunku do pozo-
sta³ych wspiera wyra¿ony przez innych autorów niepokój co do Unii ban-
kowej [Paw³owicz, 2013].

Zakoñczenie
Celem tego artyku³u by³a identyfikacja geograficznej struktury firm

inwestycyjnych na rynkach krajów transformuj¹cych siê.
Struktura geograficzna notyfikacji i uczestników rynków finansowych

S³owacji, Polski i Czech jest podobna. Cechuje siê siln¹ koncentracj¹ pod-
miotów domicylowanych na trzech rynkach zagranicznych, tj. Wielkiej
Brytanii, Holandii i Cypru. Wszystkie rynki s¹ nisko skoncentrowane wo-
kó³ organizatora rynku (0,5% do 1,5%) co wskazuje na nisk¹ zdolnoœæ wy-
korzystania strategii kolokacyjnych dla celów handlu algorytmicznego.

Niniejsze badanie wskazuje na barierê strukturaln¹ handlu algo-
rytmicznego w opisywanych gospodarkach, jednak¿e wymaga pog³êbio-
nej analizy na podstawie dochodowoœci uczestników rynku wzglêdem
iloœci i szybkoœci transakcji.
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Streszczenie
Celem badania by³a ocena stopnia skoncentrowania geograficznego firm in-

westycyjnych w krajach s¹siedzkich. Do analizy wybrano Polskê, Czechy
i S³owacjê. Na podstawie analizy 5671 notyfikacji na rynkach regulowanych wy-
znaczono odleg³oœci podmiotów notyfikowanych na danym terytorium do lo-
kalnego rynku kapita³owego. Badanie wpisuje siê w nurt badañ H. Hau i autora
w zakresie wp³ywu siedziby firmy inwestycyjnej na dochodowoœæ i zdolnoœæ do
handlu algorytmicznego. Badanie dostarcza argumentów za tez¹, i¿ pomimo
wprowadzenia funkcjonalnoœci algorytmicznej przez organizatorów rynku,
struktura geograficzna firm inwestycyjnych hamuje rozwój handlu wysokich
czêstotliwoœci.

S³owa kluczowe
handel algorytmiczny, geokodowanie, firmy inwestycyjne

Geographical structure of the investments companies in Central
Europe and algorithmic trading (Summary)

The aim o this paper is analyzing the geographical concentration of invest-
ments companies in neighborhood countries. The analysis consist of Poland
Czech Republic and Slovak Republic. Base on the 5671 notification on regulated
markets the distances between the domestic capital market and company office
were computed. The research follows H. Hau and priory author’s analysis on im-
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pact of the entity geographical presents on profitability and ability for the high
frequency trading. The evidence were gathered that even if the stock exchanges
tends to implement the necked access, the geographical distribution of the invest-
ments companies indicates barriers for its development.

Keywords
algorithmic trading, geocoding, investment companies
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