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Block trading in price movements
 of financial markets

ANNA ORSOLYA CZIKE
Block traders are interested in the minimum impact on prices.

Investigating the price impact of the block trading in a simple simulation
model I found that block trading leaves mark in price movements even
if the block trader uses stealth trading technics. However, the result of
the simulation shows that there is another behavior of traders that can
be able to clear the impacts of block trading from the prices. The empirical
test of the price impact of block trading is also shown in the last section
of this paper.
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Nagy volumenû üzletkötések hatása
 az áralakulásra

CZIKE ANNA ORSOLYA1

A nagy volumennel kereskedõ szereplõ érdekelt abban, hogy az árfolya-
mot a lehetõ legkisebb mértékben módosítsa. Egy egyszerû szimulációs mo-
dellben vizsgálva a nagy volumenû kereskedések árakra gyakorolt hatását arra
az eredményre jutottam, hogy a block trading „nyomot hagy” az áralakulásban
még abban az esetben is, ha a nagy volumennel kereskedõ szereplõ ún. rejtett
kereskedési (stealth trading) technikát alkalmaz. A kapott szimulációs ered-
mények alapján azonban az is látható, hogy létezik egy másik kereskedõi ma-
gatartástípus, az utánzó magatartás, amely eltüntet(het)i az árakból a korábban
látható block tradingre utaló jelzéseket. A nagy volumenû üzletkötések piaci
árakra gyakorolt hatásának empirikus módon való tesztelését és az így kapott
eredményeket a dolgozat utolsó része mutatja be.

Kulcsszavak: heterogén szereplõs modellek, block trading, rejtett keres-
kedés, utánzás.

JEL kódok: G14, G17, G23.

Bevezetés
Az információ-aggregációs folyamat (egyik) központi kérdése, hogy

mely tranzakciók hordoznak magukban információt, milyen üzletköté-
sekre és kinek az üzleti döntéseire figyel a piac, hiszen a piaci szereplõk
alapfeltevése, hogy a piacon léteznek nem mindenki számára elérhetõ
(bennfentes) információk, amelyeket felhasználva azok birtokosai pro-
fitszerzés céljából kereskednek a piacon. Bár számos elméleti tanul-
mány született arra vonatkozóan, hogy a piaci szereplõk közül kik
birtokolhatják a bennfentes információkat, a mai napig számos nyitott
kérdéssel néz szembe az információval rendelkezõ befektetõk empiri-
kus meghatározására vonatkozó mikrostrukturális irodalom.
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Melyek tehát azok az információk, amelyek megfigyelhetõek és a
kereskedõrõl/befektetõrõl, illetve az esetleges bennfentes információ-
jukról szolgáltat információt? Menkhoff és Schmeling (2008) a követ-
kezõ hat változót azonosította be a kereskedõk tulajdonságait
bemutató tanulmányában: a kereskedõ által kötött üzletek átlagos
nagysága, a kereskedõ nagysága, a tranzakciók napon belüli eloszlá-
sa, a tranzakciós költségek (bid/ask spread), a piaci likviditás, illetve
a kereskedõ gazdasági vagy pénzügyi központhoz való földrajzi kö-
zelsége.

Jelen cikkben az elsõként felsorolt változó (a kereskedõ által kötött
üzletek átlagos nagysága) hatásait mutatom be egy általam alkotott mo-
dellben.

Szakirodalmi áttekintés és fogalmi keret
Heterogén szereplõs modellek
A piaci szereplõk egyik legkorábbi és legelterjedtebb megkülönböz-

tetése az, amikor fundamentalistákra és technikai elemzõkre osztjuk
õket (Hommes 2006). A fundamentalisták a várakozásaikat a (makro)
gazdasági és piaci fundamentumok alapján építik fel, mint például az
osztalékok, jövedelmek, gazdasági növekedés, munkanélküliség. Õk ak-
kor fektetnek egy adott eszközbe, ha az alulárazottnak tûnik, és akkor
adják el, ha túlárazott. Ezzel szemben a technikai elemzõk a jövõbeni
várakozásaikat és kereskedési döntéseiket a megfigyelt múltbeli (histori-
kus) árfolyam-alakulás és az abban tapasztalt alakzatok (például tren-
dek) alapján képezik.

A technikai elemzõk gazdag eszközkészlettel rendelkeznek (Brock
et al. 1992). Az egyes általuk alkalmazott szabályok, elemzések alapján
szûkebb csoportokba is sorolhatjuk õket: Hong és Stein (1999) tanulmá-
nyában „momentum traders”2 vagy számos más modellben a trendköve-

2 A „momentum-trader” trendkövetõ kereskedõ, aki arra számít, hogy a múltban
tapasztalt emelkedés (csökkenés) tartós lesz. Ezzel szemben a „contrarian kereskedõ”
a meglévõ trend hamarosan bekövetkezõ visszafordulására spekulál és megpróbál el-
adni a maximumon vagy venni a minimumon.
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tõ kereskedõk3, mozgóátlag alapján kereskedõk4 vagy pozitív/negatív
feedback traderek5 jelennek meg.

Chiarella és társai (2006) szerint a piac dinamikája heterogén sze-
replõk megkülönböztetése esetén lényegesen különbözik a csak egyfé-
le, általában fundamentalista szereplõkbõl álló piacok dinamikájától,
az árak meghatározódása nem csak a hosszú távú egyensúly elérésé-
nek irányában hat. Chiarella és társai (2006) egy olyan heterogén sze-
replõs piaci modellt épít fel és elemez, amelynek szereplõi
korlátozottan racionálisak abban az értelemben, hogy a különbözõ ke-
reskedési stratégiák között elõre adott rugalmassági együttható (példá-
ul az elért kifizetések) alapján döntenek. Az eredmények azt mutatják,
hogy a technikai elemzõk nagy száma (illetve kevés szereplõs piacon a
részvételük) a piacon nem simítja a ciklusokat, ahogy elõzetesen felté-
telezték, hanem ciklusokat generál. Az általuk végzett szimulációk
alapján azt fogalmazták meg, hogy a hosszú távú mozgóátlag tagjainak
növelésével, valamint a stratégiaváltás gyorsaságával az áralakulás
egyre szabálytalanabb lesz.

Hong és Stein (1999) modelljükben „hírfigyelõket” és „momentum-
kereskedõket” különböztetnek meg. Az elõbbiek bennfentes infor-
mációval rendelkeznek, de az árakból a többiek információit nem tudják
megbecsülni. Amennyiben az információ fokozatosan terjed a szereplõk
között, az árak rövid távon alulreagálnak. Ez azt jelenti, hogy a momen-
tum alapon kereskedõk trendkövetõ stratégiával nyereségre tudnak
szert tenni, viszont az egyszerû (egyváltozós) stratégiák6 alkalmazása
hosszú távon az árak túlzott reakciójához vezet.

3  A fennálló hosszabb távú trend irányába kereskedik addig, amíg tart a trend.
4  A mozgóátlag az elmúlt néhány periódus árainak átlaga, amely a véletlenszerû

ingadozásokat kisimítja annak érdekében, hogy a trend láthatóbb legyen. Ha az árfo-
lyam a mozgóátlaga felett van, az növekvõ trendet jelent, ha alatta, akkor csökkenõt.

5  Pozitív feedback trader, aki csökkenõ árak esetén elad és növekvõ árak esetén
vesz, negatív feedback trader fordítva.

6 A stratégia nem függ az összes nyilvános információtól, hanem ezek közül csak
egyet, gyakran például az árfolyam adott periódusbeli változását veszi figyelembe.
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Nagy szereplõk
Cheung és Chinn (2000) egy kérdõíves felmérésben kerestek választ

azokra a kérdésekre, amelyeket  akkor még  a piaci adatok korlátozott el-
érhetõsége miatt statisztikai alapokon nehéz volt bizonyítani (vagy akár
megfogalmazni is). A kérdõívben vizsgálták többek között a bankközi
piaci spreadet, a mikrostrukturális kérdéseket, az értékesítési csatornát,
a devizakereskedelem összetételét, a domináns szereplõ meglétét, a
nagy szereplõk versenyelõnyeit és a devizaárfolyamok elõrejelezhetõsé-
gét, kereskedési szokásokat, a makroökonómiai hírek hatását, a makro-
gazdasági változók relatív jelentõségét és olyan egyéb, fundamentális és
nem fundamentális tényezõket, amelyek az árfolyamokat vagy a piacot
befolyásolhatják. Az eredményeik  többek között  azt mutatták, hogy az
amerikai piacon a devizakereskedõk több mint fele vélekedik úgy, hogy
a nagyobb szereplõk dominánsak a dollár-font, illetve a dollár-svájci
frank piacokon. A nagy szereplõk versenyelõnyére vonatkozóan a
válasz adók többsége véli úgy, hogy a nagy szereplõk nagyobb ügyfélkör-
rel és jobb (több) információval rendelkeznek. Ez utóbbi az elõbbibõl
következhet: a nagyobb ügyfélkör kereskedési szokásai több információt
biztosítanak a velük kapcsolatban álló kereskedõk számára. A versenye-
lõnyre vonatkozó válaszok alapján levonható az a következtetés, misze-
rint a nagy szereplõk nagyobb volumennel kereskednek és lehetõségük
is nagyobb a piac befolyásolására. A piac tehát úgy gondolja, hogy a na-
gyobb szereplõk jobban informáltak, ezáltal az általuk kötött üzletek
vélt vagy valós jelentõsége is nagyobb.

Bjønnes és társai (2009) egy nagy skandináv bank által kötött ügyle-
tek három tulajdonságát7 vizsgálták, hogy megkülönböztessék a likvidi-
tási és információs elméletet. Anand és Chakravarty (2007) szerint az
információval rendelkezõ bankok hozamot várnak (realizálnak), míg
nem informált társaik nem képesek erre. Ebbõl kiindulva Bjønnes és tár-
sai (2009) méret alapján elkülönített banki csoportok esetén megvizsgál-
ták az adott bank ügyleteken elért hozamát, és azt találták, hogy az
agresszív ügyleteken minden bank hozamot realizál, függetlenül a mé-

7 Az ügyletet követõ átlagos hozam, order flow és az ügyletek közötti korreláció.
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retétõl, de a nagyobb bankok nagyobb hozamot értek el. Ezzel azt bizo-
nyították, hogy a nagyobb bankok több információval bírnak.

Carpenter és Wang (2003) eredményeivel szemben Bjønnes és társai
(2009) azt találták, hogy az általuk vizsgált minden bank által kezdemé-

nyezett order flow8 pozitív hatással van az árakra, amelyet hozzávetõle-
gesen öt üzlet megkötése során érnek el, és amely hosszú távon is
megmarad. Õk is azt állították, hogy a nagyobb bankok árhatása jelentõ-
sebb, ami megint csak a jobb informáltságukat bizonyítja. A korreláció a
különbözõ banki csoportok által kezdeményezett order flow-k között,
összhangban az információs hipotézissel, a két legnagyobb bank között
pozitív, míg a nagy és a kisebb méretû bankok között negatív elõjelûnek
bizonyult.

Bjønnes és társai (2009) a különbözõ banki csoportok eltérõ viselke-
dését vizsgálta, amely egyrészt az eltérõ elõrejelzõ modellek használatát
jelenti, másrészt azt, hogy a bankközi kereskedésbõl csupán a nagyobb
bankok érnek el információs elõnyt. Bizonyították, hogy az információ
az order flow és az elért hozamok közötti kapcsolat magyarázatában je-
lentõs szerepet játszik. Hasonló eredményre jutott Evans és Lyons
(2007), akik a devizaárfolyam és a makrofundamentumok kapcsolatát
vizsgálták az order flow-n keresztül; bizonyították, hogy a „tranzakciós
tömeg”9 jelentõs információt hordoz, amely szerepet játszik nemcsak az
árak, hanem a fundamentumokkal kapcsolatos jövõbeni várakozások ki-
alakításában. Összhangban Osler és társai (2011), illetve Ramadorai
(2008) következtetéseivel, a szerzõk azt is kimutatták, hogy a szereplõk
hajlamosak kisebb spreadet adni a (valószínûsíthetõen) több informáci-
óval rendelkezõ szereplõknek. Ezt nevezik stratégiai kereskedési hipoté-
zisnek. Ez racionális szereplõket feltételezve csak úgy indokolható,
hogy a tranzakción keresztül megszerzett információnak (például a
bankközi kereskedelemben) valódi profitra váltható értéket tulajdoníta-
nak, amely kompenzálja a kiesõ nyereséget.

8 Az order flow a vevõk, illetve az eladók által kezdeményezett ügyletek forgal-
mának különbsége, gyakorlatilag elõjeles kereskedett mennyiséget jelent.

9 Az order flow helyett ebben a cikkükben transaction flow-t használnak.

Czike Anna Orsolya



55

Moore és Payne (2009) a devizapiacon azokat a kereskedõket talál-
ták az árakra leginkább hatással, akik a kereskedésüket agresszív módon
a leglikvidebb dollárpiacra összpontosították. A nem dollárral szembeni
devizapárok esetében az információs elõny azoknál volt kiemelkedõ,
akik az adott devizapár devizáival a dollárral szemben kereskedtek és
értek el nyereséget. Ezekben az esetekben azonban a szereplõk nem ér-
tek el információs elõnyt a likvidebb (dollár)piacon.

A nagy volumennel kereskedõknek természetszerûleg nagyobb az
árakra vonatkozó hatása, éppen ezért nagyobb figyelemben is része-
sülnek a piac többi szereplõi részérõl. Moore és Payne (2009) szerint a
specialisták és block traderek esetében ez a hatás minimális, ha ezen
szereplõk likviditást biztosító szerepüket töltik be. A nagy volumen
nem csak abban az esetben játszik szerepet, amikor az adott szereplõ
üzletet köt, hanem azoknál a szereplõknél is – áttételesen –, akik a
nagy volumennel kereskedõ szereplõkkel gyakran állnak kapcsolat-
ban. A likvid, nagy piacokon az agresszív kereskedés nagy, míg a pasz-
szív kereskedés minimális árhatással bír. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy mindezeket decentralizált és deregulált piacon fi-
gyelték meg (devizapiac), más piacokra vonatkozóan hasonló eredmé-
nyeket tartalmazó dolgozatot az összehasonlítás céljából nem
találtam.

Nagy volumenû üzletkötések (block trading)
és rejtett kereskedés (stealth trading)
A szakirodalom (Kyle 1985; Foucault et al. 2007; Bessembinder et

al. 2009) szerint a bennfentes információval rendelkezõ befektetõ haj-
lamos a fokozatos kereskedésre, hogy a profitot még azelõtt realizálja,
hogy az üzletkötésébõl következ(tethet)õ információ (teljes mérték-
ben) felszínre kerülne. Amennyiben az információval rendelkezõ be-
fektetõk üzletkötései a (részvény)árfolyamok fõ mozgatórugói és ezek
a befektetõk az üzletkötéseiket meghatározott – nem túl nagy (amely
elmozdítaná a piacot, és ezzel a lehetõségeket is a profitszerzésre) és
nem túl kicsi (a tranzakciós költségek tekintetében túl drága) – részle-
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tekben kötik, az árfolyamváltozások a közepes méretû üzletkötéseket
követik.10

A rejtett kereskedésnek nevezett jelenség jobb megértése érdekében
Chakravarty (2001) megkísérelte összekapcsolni az egyes üzletkötések
méretét és azok árra gyakorolt hatását a részvénypiacon, majd késõbb
Ananddal közös tanulmányban (2007) az opciós piacokon is. Olyan ár-
folyamváltozásokat vizsgált, amelyek mögött vélhetõen bennfentes in-
formáción alapuló kereskedés volt valószínûsíthetõ – nem szabva
feltételként információs esemény (például makrogazdasági hír) meglé-
tét. Az eredményeik azt mutatták, hogy a legnagyobb árfolyamváltozá-
sok leginkább az átlagos volumenû üzletkötésekkel voltak
kapcsolatban,  továbbá azt is megállapították, hogy ezeket a tranzakció-
kat intézményi befektetõk kezdeményezték. A közepes méretû intézmé-
nyi befektetõk által kezdeményezett tranzakciók a kumulatív
árfolyamváltozás aránytalanul nagyobb részét teszik ki a piaci részese-
désükhöz, illetve az általuk kezdeményezett tranzakciók volumenéhez
képest. Ennek egyik magyarázata, hogy az intézményi befektetõk jóval
több (bennfentes) információval rendelkeznek, mint a többi piaci sze-
replõ.

Lebedeva és társai (2009) a rejtett kereskedést vizsgálva megállapí-
tották, hogy a rejtett kereskedés valószínûbb (gyakoribb) a kevésbé
likvid részvények, illetve a nagyobb volumenû üzletek esetében, a több
bennfentes információval rendelkezõ (belsõ) szereplõk esetében, ha az
aszimmetrikus információ nagyobb, illetve ha a bennfentes szereplõ a
piac rövid oldalán szerepel a tranzakcióban. Vizsgálták, hogy a rejtett
kereskedés a vételi vagy az eladási oldalon gyakoribb, az eredményeket
azonban többféleképpen magyarázhatjuk, így a kapott megállapítások
– szerintük – inkább valamelyik fenti okra vezethetõk vissza.

A nagy volumenû üzletkötési igények esetén a jegyzett ár elmarad a
kisebb üzletekétõl, ennek oka lehet az aszimmetrikus információ, illetve

10 Ez a rejtett kereskedés hipotézise, amelynek érvényességét empirikusan bizo-
nyította Barclay–Warner (1993).
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a készletezési megfontolások. A likviditást biztosító szereplõk átlagosan
kevesebbet tudnak, mint az üzletkötõk, ezért a nagyobb üzletekre adott
rosszabb ár védelmet jelent a számukra. Emellett, ha ezek a szereplõk
kockázatkerülõk, a rosszabb (magasabb) ár ellensúlyozza a nagyobb,
nem egyensúlyi pozíció tartásának kockázatából eredõ költségeket/el-
várt hozamot.

A 90-es évek közepétõl azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a fentiekkel
ellentétes árazási szokások léteznek a hagyományos részvény piacokon
[például Londoni Értéktõzsde (LSE), NASDAQ] és a devizapiacokon.
Reiss és Werner (1996) szerint a nagyobb volumenû üzletek nagyobb
„árkedvezés”-sel11 (price improvement) bírnak, mint a kisebbek. Csak az
egészen nagy volumenû ügyletek esetén tapasztalható, hogy a jegyzett
árkedvezés csökkenni kezdett a megbízás nagyságának növekedésével.
Az eredmény, hogy a nagyobb ügyletek jobb teljesítést kapnak a kereske-
dõi piacon, ellentétes az eddigi elmélettel. Mindemellett a Londoni Ér-
téktõzsdére is igaz az aszimmetrikus információs helyzet és készletezési
problémák megléte, tehát bármi is okozza a különbséget, elég szignifi-
kánsnak kell lennie ahhoz, hogy ezt a két hatást ellensúlyozza.

Bernhardt és társai (2005) olyan modellt dolgoztak ki, amelyben a
tartós kereskedõi kapcsolatok hatását is figyelembe vették mind az ár-
kedvezésre vonatkozóan, mind pedig a kereskedési döntéseket illetõen,
ezáltal lehetséges magyarázatot találtak a megfigyelt jelenségre. Modell-
jükben három szereplõt (és magatartást) különböztettek meg a piacon: a
brókert, a dealert és a tradert. Ezek mindegyike azonos információkkal
rendelkezik a kereskedett termékkel kapcsolatban. A modellben érvé-
nyesül egy kapcsolati változó, amelyet összekapcsolva a megbízások vo-
lumenével és azzal a ténnyel, hogy a nagyobb volumenek jobb árat
kapnak, megállapítható, hogy a nagy volumenû tranzakciókat olyan bró-
kerek kezdeményezik, akikkel való kapcsolat a dealerek számára értékes.
Bernhardt és társai (2005) által vizsgált adatokon ez az állítás igazolható.

11 Árkedvezés: az üzletkötõ az ügyfélnek magasabb vételi vagy alacsonyabb ela-
dási árat kínál, mint az a piaci adottságokból ered.
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Hasonló empirikus vizsgálat feltétele a magyar piacon egy, a jelenle-
ginél hatékonyabb információs rendszer. Jelenleg a konkrét vizsgálatok
közül is csak kevés végezhetõ el, eredményt pedig még kevesebbtõl vár-
hatunk. Ezen adatszolgáltatási hiányosságok miatt egy olyan, szimuláci-
ón alapuló módszertannal dolgoztam, amelyet alkalmasnak tartok az
általam vizsgálni kívánt probléma bemutatására. A következõ fejezet-
ben bemutatott, általam felépített modellel az áralakulás vizsgálata volt
az alapvetõ célom – olyan szempontból, hogy az árak dinamikájában
milyen információk12 hagynak valóban nyomot.

Módszertan
Legyenek adottak a piacon  különbözõ szereplõk. A szereplõk

egyedi (privát) információval rendelkeznek, amely alapján minden ke-
reskedési körben megadnak egy árat a piacon kereskedett egyetlen ter-
mékre. Ez az az ár, amelyen az adott szereplõ üzletet kíván kötni. A
kereskedés szakaszokra (kereskedési körökre) oszlik. Minden kereske-
dési körben üzletet köt egymással minden olyan szereplõ, akik azonos
áron kívánnak venni vagy eladni. A legegyszerûbb esetben a vételi és
eladási árak egymástól nem különböznek, így az egyes szereplõkrõl
csak azt tudjuk, hogy egymással üzletet kötöttek, azonban az üzlet irá-
nyát, azaz hogy vásároltak-e vagy eladtak, nem. Amennyiben feltéte-
lezzük, hogy a szereplõk elsõdleges célja a piacon maradás, azaz a
lehetõ legtöbb kereskedési lehetõség megszerzése és nem a nyereség-
szerzés vagy készletek felhalmozása/eladása, akkor ez a feltételezés
nem jelent különösebb korlátozást.

Az egyes kereskedési körök végén mindenki számára láthatóvá vá-
lik a megkötött ügyletek árainak átlaga. Az egymás utáni kereskedési kö-
rök végén kialakult átlagárakat nevezzük a piacon áralakulásnak.
Megjegyzem, hogy némi torzító hatása van annak a feltételezésnek,
hogy azonos árak esetén mindenki mindenkivel kereskedik. m darab

12 Információnak tekintek minden olyan piaci momentumot, amely az árakban
nyomot hagy(hat).
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azonos ár esetén (   ) darab üzletkötést jelent. Ez a feltételezés azonban
a modell kalibrálásával csökkenthetõ.13

Legyen adott a szereplõk lehetséges kereskedési magatartásának,
stílusának halmaza [S = (S1, S2, S3)]. Az alapmodellben nem különböz-
tettem meg az egyes szereplõket: mindenki azonos stílussal rendelkezik.
A piacon megjelent legutolsó árhoz képest a szereplõk véletlenszerûen
adják meg az általuk ajánlott következõ árat (S = S1). A késõbbiekben a
block trader kívülrõl adott kereskedési jel alapján kereskedik, az utánzó
magatartás pedig azt jelenti, hogy egy másik szereplõ üzletkötése adja a
kereskedési jelet.

Adott a kereskedési körök száma (az alapmodellben T = 1000).  Pt-
vel jelöljük az áralakulást (Pt = P0, P1, …, PT), a kiindulási ár minden  mo-
dellben P0 = 250. A szereplõk árképzése – az egyes kereskedési körökben
megadott ajánlati ár (P     ) – a következõ paraméterekkel rendelkezik:

Pt   = (Pt,1  , Pt,2  , …, Pt,n_pr), Pt � N(Pt-1, dev),        (1)

ahol Pt-1 az elõzõ kör záró ára, dev az ettõl való eltérés (szórás), amelyen
belül n_pr darab lehetséges árból a szereplõk véletlenszerûen választják
ki az általuk ajánlottat (ez biztosítja az üzletkötés valószínûségét). Az
ajánlható árak eloszlása normális Pt-1 várható értékkel és dev szórással.

A szereplõk által adott ajánlatokból (Pt   = Pt,1  , Pt,2  , …, Pt,n  , ahol
Pt,i  � Pt ) kialakul egy ajánlati táblázat, amelyben a piaci mechanizmus
összepárosítja az egymással megegyezõ ajánlatokat (Pt,j    = Pt,k ).

TRt = TRt,1, TRt,2, …, TRt,(  ) (2)

TRt,1…n = (Pt,j   = Pt,k  ,j, k)  (3)

                                   Pt = average (TRt, 1…n),  (4)

ahol TRt az üzletkötések története – adott üzletkötés az (azonos) ajánlati
árból és a részt vevõ szereplõk nevébõl álló háromelemû vektor. Az
adott körben ( ) lehetséges üzlet köthetõ. A kereskedési körben kiala-
kult záróár (Pt) a megkötött ügyletek árainak átlaga.

13 A késõbbiekben a vételi és eladási árak megkülönböztetésével a torzítás meg-
szûnik.
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Az alapmodell esetében kereskedési stratégia szempontjából nincs
jelentõsége, hogy az üzletkötések története nyilvános-e. A késõbbiekben
megvizsgálom a block trading kapcsán azt a lehetõséget, amikor a block
trader a többiek által ajánlott legjobb árakon kereskedik. Ez ugyan nem
feltételezi a nyilvános ajánlati könyvet, de azt igen, hogy az adott sze-
replõ több partnert is megkérdez, mielõtt üzletet köt valamelyikükkel. A
késõbbiekben ezt a tulajdonságot nevezem piaci transzparenciának.14

Az eddig elmondottak nehezen értelmezhetõk „valós” piacnak,
ezért az alapmodellt kiegészítettem úgy, hogy az egyes szereplõk vételi,
illetve eladási ajánlatokat adnak, és ez alapján kereskednek:

Pt,1     Pt,2     ...      Pt,nPt   =                                              ,              (6)
Pt,1     Pt,2     ...       Pt,n

ahol Pt,i � Pt      és Pt,i  = Pt,i + spt,i (spt,i � 0).

TRt,1…n = (Pt,j    = Pt,k    , j, k).                                    (7)
A bid és ask ajánlatoknál szükséges, hogy egyáltalán legyen esélye

az üzletkötésnek, ezért mind a bid árakat, mind pedig a spreadeket egy
tizedesre kerekítettem. A paramétereket úgy állítottam be, hogy átlago-
san 1–2 üzletkötés történjen egy kereskedési periódusban. Ebben az
esetben azonban az árak volatilitása jelentõsen megnõtt az alapmodell-
hez képest. Alacsonyabb volatilitás mellett a szereplõk árválasztási le-
hetõségei jelentõsen korlátozódnak (mindenki közel ugyanazt az árat és
spreadet mondja), ami jelentõsen megnöveli, illetve végsõ esetben (bid
és ask ajánlatok mellett) 0-ra csökkenti a kereskedési lehetõségeket. Mi-
vel a volatilitás az általam alkalmazott modellben paraméter és nem
vizsgált változó – adott kalibrálással csökkenthetõ/növelhetõ –, ez nem
okozott problémát a modell eredményeiben.

A bid árakat továbbra is az alapmodellben alkalmazott (véletlen)
módon adják meg a szereplõk, amihez egy pozitív mértékû spread adó-
dik. Ez jelentõsen megnöveli az esélyét az árak felfelé való elmozdulásá-
nak, ezért a lehetséges bid árak várható értékét (korábban az elõzõ

14 Transzparensnek nevezem a piacot, ha egy (vagy több) szereplõ számára lehe-
tõség van az adott körben a legjobb vételi vagy eladási árat ajánló partnerrel üzletet
kötni.

off
bid bid bid

ask ask ask

bid pos ask bid

bid ask
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kereskedési kör átlagára) minden kereskedési körben csökkentettem, ta-
pasztalati alapon,15 a lehetséges (és nem az adott körben ajánlott) sprea-
dek átlagának felével.

A bid-ask modellek elsõ változatában (v1), csakúgy, mint az
alapmodell esetében, feltételeztem, hogy minden szereplõ ad mind ela-
dási, mind pedig vételi ajánlatot (Pt,1…n, Pt,1…n � 0).

A következõ lépésben (v2) azzal a feltételezéssel éltem, hogy ugyan
minden szereplõ ad, de vagy csak vételi, vagy csak eladási ajánlatot
(Pt,1…n � � Pt,1…n � 0). Annak eldöntésére, hogy melyik oldalt részesítik
elõnyben, egy véletlen index vektort használtam. Ha a vektor i-edik ele-
me 1, a szereplõnek vételi, ha 0, akkor eladási ajánlata van az adott kör-
ben. Mivel az üzletkötések száma nagyjából negyedére csökkent –
változatlanul hagyott paraméterek mellett –, a vizsgált kereskedési peri-
ódusok hosszát négyszeresére növeltem, hogy az eredmények összeha-
sonlíthatóak legyenek.

Végül a harmadik változatban (v3) nem kötöttem meg, hogy az
egyes szereplõk tesznek-e ajánlatot az adott körben, valamint azt sem,
hogy ha tesznek, akkor azt a vételi vagy az eladási oldalon teszik-e
[Pt,1…n � (0; Pt        ) és az spti � 0 feltételt elvetjük].

Eredmények
Az alapmodell eredményei
Az alapmodell szimulációjából kapott eredmények az árak alapvetõ

jellemzõi, illetve az egyes szereplõk által kötött üzletek száma a késõbbi
modellváltozatok kalibrációját segítette. A kiugró értékek kezelése sok
esetben jelentette a modell valósághoz való közelítését is.

A vételi és eladási árak megkülönböztetésével az említett három vál-
tozat különbözõ áralakulásai – ugyanannak a véletlen sorozatnak a függvé-
nyében – nem korrelálnak, ahogyan az a következõ, tetszõlegesen
kiválasztott áralakulás esetében az 1. ábrán megfigyelhetõ. Az ábrából az
is látszik, hogy azonos számú kereskedési periódus esetén (általában) igaz
az a megállapítás, hogy a likvidebb piacon nagyobb az árak terjedelme16 is.

bid ask

bid ask

bid pos

15 Az alapmodell áralakulási jellemzõihez közelítettem
16 Az árfolyamsorozatban a legnagyobb és legkisebb ár különbsége.

Nagy volumenû üzletkötések hatása az áralakulásra



62

Forrás: saját szerkesztés

1. ábra. Három különbözõ bid-ask modell áralakulása
azonos paraméterek mellett

A kereskedés jellemzõi a vételi és eladási árak megkülönböztetésével
a mellékletben levõ 1. táblázatban közöltek szerint alakultak. Az egyes
modellváltozatokban az egyes szereplõk átlagosan 171-szer kötöttek üz-
letet, az üzletkötések eloszlása az egyes szereplõk között egyenletes.

Az elõzõekben leírt modellek kapcsán megvizsgáltam, hogy ameny-
nyiben a szereplõk egy része fix spreaddel dolgozik, a kereskedési
lehetõségei változnak-e. A leglátványosabb eredményt az elsõ változat
hozott (ebben az esetben a legnagyobb a likviditás), átlagosan 10,7%-kal
több lehetõsége volt a kereskedésre azoknak, akik fix (0,1-es) spreaddel
dolgoztak. Ugyanez az arány -5%, ha a spread nagyságát 0,2-esre növel-
jük, illetve ha a fix spreaddel dolgozók közül hárman 0,2-es, ketten pe-
dig 0,1-es spreadet tartanak, akkor az elõbbiek -10,8%-kal, az utóbbiak
5,9%-kal jutnak kevesebb, illetve több kereskedési lehetõséghez a vélet-
len spreaddel dolgozókhoz képest.
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Heterogén szereplõk a modellben
A bemutatott modell elsõsorban a különbözõ szereplõtípusok és

azok piaci mutatókra, árakra való hatásainak tanulmányozása céljából
született.17 Az egyes módosítások során igyekeztem az egyszerûségét
megtartani, a lényeges tulajdonságokat vagy azok változását kiemelni.
Éppen ezért a szereplõk magatartása nem keresleti és kínálati szempon-
tok és/vagy stratégiák által meghatározott, a kapott eredményeket, illet-
ve a modell tulajdonságait sem ezekbõl vezetem le. Minden esetben
gyakorlati tapasztalatok vezéreltek, és olyan, lehetõség szerint minél
egyszerûbb modellt próbáltam alkotni, amelyben a vizsgált szempontok
jól megjeleníthetõek.

Block traders18

Amennyiben a block trader által a piaci dinamikán generált hatásokra
vagyunk kíváncsiak, akkor az elõzõekhez nagyon hasonló módon megte-
hetjük, hogy a block trader számára egy kívülrõl jövõ (véletlen) jelként ér-
telmezzük a nagy volumenû vételi és eladási ügylet igényeket, amelyeket a
lehetõ leghamarabb és/vagy a lehetõ legjobb áron kell végrehajtania. A
block trading jelek valószínûségét19 úgy határoztam meg, hogy a block tra-
der az 1000 kereskedési perióduson belül nagyjából átlagos számú ügyletet
kössön, a mellett a feltételezés mellett, hogy a nagy volumenû igényeket 10
egymást követõ kereskedési periódus alatt hajtja végre, és csak nagy volu-
menû üzleteket köt (egyébként nem vesz részt a kereskedésben20).

17 Jelen tanulmány egy jóval szélesebb témájú vizsgálat eredményeinek egy részét
mutatja be.

18 A tanulmány a block trader mint piaci szereplõ kereskedési technikájának
árakban hagyott nyomát vizsgálja. Tehát arról van szó, hogy a többi szereplõ az adott
block traderrõl azt gondolja, hogy az általa adott megbízások egy nagyobb volumenû
üzletkötés része(i), függetlenül azok megfigyelhetõ nagyságától (vagyis hogy a rejtett
kereskedési technikát az adott szereplõ valójában alkalmazza-e). Ebbõl következõen
a továbbiakban block trade-nek nevezem az ügyletet abban az esetben is, ha az több
részre oszlik.

19 Mind vételi, mind pedig eladási oldalon a valószínûség 1:50-hez. Egy periódu-
son belül egyszerre nem érkezhet vételi és eladási igény is. A paraméter nem befo-
lyásolja a blockok „láthatóságát”.

20  A blockok láthatóságát ez a feltételezés sem befolyásolja.
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A mellékletben szereplõ 2. táblázat tartalmazza ebben az esetben az
áralakulás jellemzõit. A táblázatból jól látszik, hogy a block trade jelen-
tõsen megemeli az árak szórását, azaz lényegesen szélesebb sávban mo-
zognak a szimulált áralakulások.

A nagy volumenû üzletkötések „láthatóságát” úgy számszerû -
sítettem, hogy összehasonlítottam azon 10 kereskedési körbõl álló peri-
ódusok árváltozását, amelyeken a block trader kereskedett azokkal,
amelyeken nem kereskedett (1. táblázat).

1. táblázat. Egy tetszõlegesen kiválasztott, 1000 kereskedési perió-
dusból álló áralakulás során a blockok (10 periódus) következtében
történõ árváltozás és a block nélküli periódusok (szintén 10 periódus)
alatti árváltozások

Forrás: saját szerkesztés

Ahogyan az a 2. ábrán is megfigyelhetõ, a block trade-ek láthatóak az
áralakulásban. A vételi és az eladási blockok (10 periódus) során történõ
árváltozás messze meghaladja a block nélküli periódusok (szintén 10 peri-
ódus) alatti árváltozásokat. A blockok átlagán felüli árcsökkenések, illetve
árnövekedések mindegyike vagy olyan periódushoz kapcsolódik, amelyik
valamely blockkereskedés része, vagy azt közvetlenül megelõzi. Az árala-
kulás jellemzõi a mellékletben levõ 6. táblázatban kerültek bemutatásra.

Az 1. táblázatból jól látszik, hogy a block trade jelentõsen megemeli
az árak szórását, azaz lényegesen szélesebb sávban mozognak a szimu-
lált áralakulások. Ugyanez még szemléletesebben látható a 3. ábrán,
ahol az alapmodell és a nagy volumennel kereskedõ szereplõvel bõvített
modell áralakulásának eloszlása látható (1000 kereskedési kör alatt ho-

21 Amibõl az átlagos csökkenés értéke -3,04, az átlagos növekedésé pedig 2,92.
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vá jut el az ár egyik, illetve másik esetben). A két eloszlás azonosságát
�
2 -próba alapján minden szokásos szignifikanciaszinten elvethetjük.

A kapott eredményekbõl és a rejtett kereskedés irodalmából22 kiin-
dulva megvizsgáltam, hogy mi történik az áralakulással abban az eset-
ben, ha a blockokat nem 10 egymást követõ periódusban, hanem
szakaszosan 30, illetve 50 kereskedési periódus alatt teljesíti a block tra-
der.23 Az eredmények azt mutatták, hogy ebben az esetben is látszik az
áralakulásban a block trading, bár a mértéke kisebb, az áralakulások jel-
lemzõinek szórása csökkent. A 4. ábrán látható az alapmodell – egy tet-
szõlegesen választott – áralakulása, valamint az árak alakulása
ugyanazon paraméterek mellett, ha a piacon nagy volumennel kereske-
dõ, illetve rejtett kereskedést folytató szereplõt feltételezünk.

Forrás: saját szerkesztés

2. ábra. Az alapmodell és a block tradert is tartalmazó
modell áralakulása azonos paraméterek mellett

22 Lásd a szakirodalmi áttekintés „Nagy volumenû üzletkötések (block trading) és
rejtett kereskedés (stealth trading)” alfejezetében bemutatott tanulmányokat.

23  Ahhoz, hogy az eredmények az eddigi block trade modellel összehasonlítható-
ak legyenek, a korábbi modellt úgy módosítottam, hogy az elsõ 50 kereskedési perió-
dusban nincs block jel.
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Forrás: saját szerkesztés

4. ábra. Az alapmodell, a block-trade modell és a „rejtett
kereskedés” figyelembevételével alkotott modell

egy tetszõlegesen választott áralakulása

Forrás: saját szerkesztés

3. ábra. Az alapmodell és a nagy volumennel kereskedõ
szereplõvel bõvített modell áreloszlása (1000 kereskedési kör

és 100 sorozat szimulált áralakulás)
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Block trader utánzása
Az elõzõ részben láthattuk, hogy a nagy volumenû üzletkötések lát-

ványos nyomot hagynak az áralakulásban, még abban az esetben is, ha a
nagy volumenû üzlet részleteit az adott szereplõ nem egymás utáni, ha-
nem egymáshoz képest néhány periódus késleltetéssel köti meg. A to-
vábbiakban megvizsgálom, hogy a láthatóságot miként befolyásolja egy
vagy több utánzó szereplõ jelenléte a piacon. Az eredmények alapján
megállapítható, hogy létezhet az utánzó magatartásnak a piacon olyan
kombinációja, amely eltünteti az árakból a korábban látható block tra-
dingre utaló jelzéseket.

A nagy volumenû üzletkötések hatásaival kapcsolatos utánzó maga-
tartás általam vizsgált lehetõségei a következõk (egy block tradert
feltételezve a piacon):

a)   Amennyiben a block trader tranzakcióba bocsátkozik a piacon
fellelhetõ legjobb árat ajánló üzletkötõvel, az utánzó magatartást folyta-
tó (egy) szereplõ csupán az üzletkötés tényét utánozza, azaz egy perió-
dus késéssel árelfogadóként üzletet köt valamely likviditási szereplõvel
a piacon.

b)   A block trader elsõ megkötött ügylet(rész)ét követõen az utánzó
magatartást folytató (egy) szereplõ egy periódus késéssel üzletet köt a
piacon fellelhetõ legjobb árat ajánló likviditási szereplõvel.

c)   Stealth trading: a block trader minden ötödik periódusban köt
üzletet, ennek megfelelõen az utánzó is.

d)   Az utánzásnak a korábbiakhoz hasonlóan feltételezzük egy kia-
lakult hálóját. A block tradert utánzó szereplõt is utánozza valaki és így
tovább (a piacon egy block tradert és négy utánzót, valamint öt likviditá-
si szereplõt feltételeztem).

e)  Az order flow által közvetített információ áramlásához hason-
lóan az utánzó magatartás a következõképpen zajlik: a block trader
üzletet köt a piacon fellelhetõ legjobb árat ajánló kereskedõvel, aki ezál-
tal plusz információ birtokába jut. A következõ periódusban (a block
trade-rel együtt) õ is megköti a legjobb áron az üzletet.

Az eredményeket a mellékletben szereplõ 5–9. táblázatok tartal-
mazzák.

Nagy volumenû üzletkötések hatása az áralakulásra
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Az 5. ábrán bemutatom a példaként választott szimulációval gene-
rált áralakulásokat kilenc likviditási kereskedõ és egy block trader ese-
tén, ha a block tradert egy adott szereplõ, illetve a szereplõk egy adott
hálózata utánozza. Az ábrán szereplõ áralakulásokat az ajánlati árak
szempontjából a kereskedést megelõzõen nem transzparens piac feltéte-
lezése mellett generáltam.

Forrás: saját szerkesztés

5. ábra. Áralakulás kilenc likviditási kereskedõ
és egy block trader esetén

Az eredmények azt mutatják, hogy egy olyan piacon, amely az aján-
lati árak szempontjából a kereskedés elõtt nem transzparens és létezik
utánzás, illetve annak egy adott (rögzült) formája, a nagy volumenû üz-
letkötéssel kapcsolatos áralakulási jellemzõk megszûnnek (a volatilitás
csökken, az áralakulás nyugodtabbá válik), sõt sok esetben azzal telje-
sen ellenkezõ kép alakul ki.

Transzparens piacon azonban mind az utánzás, mind pedig az or-
der flow jellegû információ terjedése a csak block tradert tartalmazó
modell áralakulásával hasonló formát mutat, még inkább megnöveke-
dett volatilitással, ahogyan az a 6. ábrán egy tetszõlegesen választott ár-
alakulás esetén látható.

Czike Anna Orsolya



69

Forrás: saját szerkesztés

6. ábra. Áralakulás kilenc likviditási kereskedõ és egy
block trader esetén; ha a block tradert egy adott szereplõ

utánozza; illetve order flow jellegû információ terjedése esetén
(az ajánlati árak szempontjából kereskedést megelõzõen

transzparens piacon)

Empirikus eredmények devizaárfolyamok esetén
A nagy volumenû üzletkötések piaci árakra gyakorolt hatását a kö-

vetkezõkben leírt módon tesztelem. A Reuters a devizaárfolyam adato-
kat választható periódusokra nyitó, záró, legmagasabb és
legalacsonyabb árak formájában közli. Az elérhetõ periódushosszok kö-
zül a félórás intervallum tûnt a legkönnyebben kezelhetõnek, visszame-
nõleg elegendõ hosszan elérhetõnek, illetve ez volt az, amelyen az
eredmények is látszottak, így ezekkel dolgoztam. A félórás HUF/USD-
adatokból átlagos terjedelmet számoltam,24 valamint az intervallumokat
három csoportra osztottam: amikor a magyarországi piac nyitva van,
amikor zárva, illetve azokra az idõszakokra, amikor a nagy volumennel

24 Az adott idõszak minimuma és maximuma közötti árkülönbség.

Nagy volumenû üzletkötések hatása az áralakulásra



70

kereskedõ szereplõ belépett a piacra. A nyitva idõszakoknak természete-
sen részhalmaza volt ez a legutóbbi csoport.

A nagy volumennel kereskedõ szereplõ a vizsgált idõszakban rejtett
kereskedést folytatott, azaz üzletkötéseit a már korábban említett mó-
don kisebb ügyletekre osztotta, és azokat a rendelkezésre álló idõ alatt
– üzletkötési igény beérkezése és a deviza felhasználásának idõpontja
között – bonyolította le. A megkötött üzletek átlagos volumene 5 millió
USD, kivételes (sürgõs, illetve kedvezõ árfolyam melletti) esetekben elõ-
fordult ennek a duplája. A nagy szereplõ üzletkötéseirõl a következõ in-
formációkat ismerjük: az igény beérkezésének ideje, az üzletkötés
iránya és napja, valamint a megkötött üzletek spot ára. Ez alapján azokat
az idõszakokat vettem figyelembe ügyletkötés szempontjából, amelyek a
beérkezõ igényt követõen az üzlet megkötésének napján zárásig a meg-
kötött üzlet árfolyamát tartalmazó ársávban voltak. Azaz kiesett minden
olyan intervallum, amelyben az adott áron nem történhetett üzletkötés,
mert az üzlet ára az adott intervallum maximuma fölé vagy minimuma
alá esett.

A nyitva idõszakban 1238, a zárva idõszakban 2685, az üzletkötést
tartalmazó idõszakban pedig 257 megfigyelés volt. Az átlagos terjedel-
mek és a terjedelmek maximális értékeit a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat. Az átlagos terjedelmek és a terjedelmek maximális
értéke a különbözõ idõszakokban

Forrás: saját szerkesztés

Ezek alapján elmondható, hogy az üzletkötések megnövelik az idõ-
szakon belül az árak volatilitását (ezáltal pedig a terjedelmet). A 7. ábra
a nyitva idõszakok terjedelmének megoszlását hasonlítja össze az üzlet-
kötést is tartalmazó idõszakokéval – az összehasonlíthatóság érdekében
az idõszakok darabszámával normalizáltam.
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Forrás: saját szerkesztés

7. ábra. A nyitva idõszakok és az üzletkötést is tartalmazó
idõszakok terjedelmének az idõszakok darabszámával

normalizált megoszlása

Az ábra alapján elmondható, hogy azokban az idõszakokban, ahol
a(z általam megfigyelt) nagy volumennel kereskedõ szereplõ (feltételez-
hetõen) a piacra kilépett, az idõszak árterjedelme megnõtt, a sûrûség-
függvény ezáltal a magasabb értékek irányába tolódott. A két tapasztalt
eloszlás egyezõségét �2-próba alapján minden szokásos szignifikancia-
szinten elvethetjük.

Ez alapján empirikusan is igazolhatónak tûnik az állítás, miszerint
a block trading (nagy volumenû üzletkötés) nyomot hagy az áralakulás-
ban, még abban az esetben is, ha a nagy volumennel kereskedõ szereplõ
rejtett kereskedési technikát alkalmaz.

Következtetések
A nagy volumenû üzletkötések hatása sok szempontból lényeges

kérdés. Az üzleti életben a block trader olyan kereskedési technikát sze-
retne alkalmazni, amellyel a piac elmozdítása elkerülhetõ, a többi sze-
replõ plusz információhoz szeretne jutni, amik végsõ soron mind a piac
elmozdulásához vezetnek.
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A cikkben arra a kérdésre kerestem a választ, hogy csupán az árala-
kulásból lehet-e arra következtetni, hogy egy nagy szereplõ a piacra lép.
Az általam alkalmazott módszertannal azt az eredményt kaptam, hogy a
nagy volumennel kereskedõ szereplõ megjelenése a piacon látszik az
áralakulásban, még abban az esetben is, ha fokozatos kereskedési tech-
nikát alkalmaz. Abban az esetben pedig, ha a piacon utánzó magatartá-
sú szereplõt vagy szereplõket is feltételezünk, egy olyan piacon, amely
az ajánlati árak szempontjából a kereskedés elõtt nem transzparens, a
nagy volumenû üzletkötéssel kapcsolatos áralakulási jellemzõk meg-
szûnnek (a volatilitás csökken, az áralakulás nyugodtabbá válik), sõt sok
esetben azzal teljesen ellenkezõ kép alakul ki. Transzparens piacon
azonban mind az utánzás, mind pedig az order flow jellegû információ-
terjedés a csak block tradert tartalmazó modell áralakulásával hasonló
formát mutat, még inkább megnövekedett volatilitással.

Empirikus vizsgálatom is hasonló eredményre vezetett: a block tra-
der megjelenése a piacon nyomot hagy az áralakulásban, még abban az
esetben is, ha a nagy volumennel kereskedõ szereplõ rejtett kereskedési
technikát alkalmaz.

Ezek az eredmények nem meglepõek a gyakorlatot is aktívan isme-
rõk számára, bár éppen számukra lényeges az a kérdés, hogy ezt a nyo-
mot miként lehet eltüntetni a kereskedési magatartás, a piaci
körülmények vagy egyéb tényezõk megváltoztatásával.
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Melléklet

1. táblázat. Az áralakulások átlaga, minimuma, maximuma, illet-
ve szórása 1000 kereskedési periódus 1000-szer ismételt szimulá-
ciójában véletlenszerû stratégiát alkalmazó minden körben
ajánlatot adó 10 likviditási kereskedõ esetén

Forrás: saját szerkesztés

2. táblázat. Az árak szokásos paramétereinek táblázata 9 likvidi-
tási kereskedõ és 1 block trader mellett

Forrás: saját szerkesztés

3. táblázat. Módosított blocktrade modellben az árak szokásos pa-
ramétereinek táblázata 9 likviditási kereskedõ és 1 block trader
mellett (az elsõ 50 kereskedési periódusban nincs block)

Forrás: saját szerkesztés
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4. táblázat. Az árak szokásos paramétereinek táblázata 8 likvidi-
tási kereskedõ, 1 block trader és 1 utánzó mellett; az utánzónak az
ár szempontjából kereskedés elõtt nem transzparens piacon

Forrás: saját szerkesztés

5. táblázat. Az árak szokásos paramétereinek táblázata 8 likvidi-
tási kereskedõ, 1 block trader és 1 utánzó mellett; az ár szempont-
jából kereskedés elõtt (is) transzparens piacon

Forrás: saját szerkesztés

6. táblázat. Az árak szokásos paramétereinek táblázata 8
likviditási kereskedõ, 1 block trader és 1 utánzó mellett; a block
trader adott block végrehajtását 50 periódus alatt teljesíti

Forrás: saját szerkesztés
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7. táblázat. Az árak szokásos paramétereinek táblázata 5 likvidi-
tási kereskedõ, 1 block trader és 4 utánzó mellett; az utánzók rög-
zült „hálózata” esetén

Forrás: saját szerkesztés

8. táblázat. Az árak szokásos paramétereinek táblázata 1 block
trader és 9 lehetséges utánzó mellett; az árak szempontjából a ke-
reskedés után transzparens piacon

Forrás: saját szerkesztés
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