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financiële markten

Michael Van Hauwermeiren
Promotor: Prof. dr. J. Ryckebusch

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van
Licentiaat in de Natuurkunde

Voorwoord
De laatste decennia is er in de fysica een trend ontstaan om met behulp van statistische
mechanica en theoretische fysica complexe systemen te modelleren en dit uit te breiden naar
domeinen in de sociologie, de biologie en de economie. Complexe systemen zijn systemen die
bestaan uit sterk interagerende entiteiten.
Zo zijn financiële markten vrij goed gedefinieerde complexe systemen die continu gemonitord
worden. Het grote voordeel – of is het een nadeel? – in de economie is dat er een berg aan
informatie bestaat doordat bijna elke economische transactie geregistreerd wordt en toegankelijk is voor iedere geı̈nteresseerde. Het onderzoek van financiële markten was lange tijd een
zaak voor economisten en wiskundigen, maar recentelijk hebben ook fysici zich gebogen over
de analyse van economische systemen. Getuige daarvan zijn de vele publicaties met economische onderwerpen die recentelijk in fysische tijdschriften verschenen. Zo blijkt ook de aanpak
van fysici in de risicoanalyse en het risicomanagement vaak complementair aan die van de
meer traditionele – niet neerbuigend bedoeld – aanpak van economisten.
In de Econofysica worden economische problemen bestudeerd met behulp van enkele nieuwe
conceptuele methodes, geı̈nspireerd vanuit de fysica. Dit is dan ook de aanpak waarvoor
ik gekozen heb in deze thesis: enkele fysische begrippen en methoden worden eerst grondig
bestudeerd en vervolgens toegepast op financiële markten of economische concepten.
Het uiteindelijke doel van deze thesis is een link te leggen tussen een ‘vloeistofmodel’ en een
meer realistische beschrijving van de dynamica van financiële markten.
Graag had ik mijn promotor, Jan Ryckebusch, bedankt voor zijn tijd en zijn uitstekende
begeleiding gedurende het hele jaar, alsook de mensen die de tijd genomen hebben om deze
thesis te lezen en mij op fouten te wijzen. Ik hoop dat ik met deze thesis de lezers heb
kunnen boeien en hen eventueel heb aangezet tot het zich verder verdiepen in dit toch wel
zeer interessante onderwerp.

Michael Van Hauwermeiren
Gent,Juni 2006

Inhoudsopgave
1 Inleiding
1.1 Een kort stukje geschiedenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Complexe systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Verdere structuur van de thesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
2
3

2 Financiële Markten
2.1 Activa & Financiële markten
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4.4 Correlatiefuncties in de Natuurkunde . . . .

i

in
. .
. .
. .
. .

Financiële
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Een kort stukje geschiedenis

Al sinds de Schotse fysicus James Clerk Maxwell er in de 19e eeuw in slaagde de deeltheorieën
te combineren die tot dan toe werden gebruikt om de elektrische en magnetische krachten te
beschrijven (elektromagnetisme), zijn fysici op zoek naar wetten en theoriën die in verschillende domeinen of op verschillende schalen geldig zijn.
De laatste decennia heeft deze zoektocht naar universaliteit zich ook doorgetrokken naar
gebieden buiten de fysica. Fenomenen uit de biologie, de sociologie en de economie die op
het eerste zicht niets gemeenschappelijk of niets met elkaar te maken hebben worden sinds
kort gemodelleerd door fysici met behulp van modellen die gebruikt worden in de statistische
fysica, de studie van fluı̈da, . . .
Statistische fysica beschrijft het complex gedrag van vele systemen in termen van de componenten van het systeem en de interacties die tussen deze componenten bestaan. De belangrijkste bron van informatie omtrent complexe systemen komt van computersimulaties. Ook
financiële markten zijn complexe systemen. Miljoenen investeerders handelen op verschillende
markten door het verhandelen van aandelen, obligaties, goederen, . . .
Beslissingen genomen door investeerders veranderen de prijzen van de verhandelde producten,
en deze prijsveranderingen beı̈nvloeden op hun beurt weer de beslissingen van investeerders.
Een belangrijk punt bij het toepassen van statistische fysica op financiële markten, dat zeker
niet uit het oog mag worden verloren, is de complexiteit van het menselijk gedrag dat aan de
basis ligt van de individuele verhandelingen. Tegenwoordig echter gebeurt een groot deel van
het verhandelen door computerprogramma’s. En verder is het zo dat, als we het verhandelde
volume buiten beschouwing laten, een ‘speler’ op de markt enkel de mogelijkheid heeft om
te kopen of te verkopen (of om buiten de markt te blijven), hetgeen weer sterke gelijkenissen
vertoont met fysische modellen (het Ising model bijvoorbeeld).
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Het eerste echte belangrijke ‘contact’ tussen fysica en economie kwam er in 1900. Vijf jaar
voor Einstein met zijn oplossing voor het probleem van de Brownse beweging kwam, had
de Fransman Louis Bachelier in zijn doctoraatsthesis ‘Théorie de la spéculation’ reeds de
basis ontwikkeld van de random walk [5]. Ruwweg gesteld ontwikkelde hij een model voor de
prijsveranderingen van obligaties van de Franse overheid. Het is slechts een goeie 60 jaar later
dat Bacheliers werk ten volle gewaardeerd werd, mede dankzij belangrijke ontwikkelingen in
de statistische fysica.
Ook na Bachelier zijn er nog belangrijke raakpunten geweest tussen economie en fysica. Zo
herontdekte Osborne in 1959 de Brownse beweging van beurzen en reduceerden Black en
Scholes het probleem van het prijzen van opties tot een diffusievergelijking (appendix A).

1.2

Complexe systemen

Complexe systemen kunnen algemeen gedefinieerd worden als systemen bestaande uit een
groot aantal onderling interagerende onderdelen, vaak open aan hun omgeving, die door zelforganisatie van hun interne structuur een coherent –en soms zeer verrassend– macroscopisch
geheel vormen.
De studie van complexe systemen speelt sinds korte tijd een belangrijke rol in vele wetenschappelijke disciplines zoals biologie (biologische netwerken, ecologie, evolutie, immunologie,
neurobiologie, enz. [6],[7]), geologie (platentektoniek, aardbevingen, erosie, enz. [8]) en economische en sociale wetenschappen.
Bij de studie van complexe systemen is men geı̈nteresseerd in de onderdelen van het syteem,
de onderlinge interacties en in het systeem als geheel. Dit in tegenstelling tot de oudere analytische of reductionistische aanpak waarbij een systeem ontleed wordt in zijn componenten
en men tracht het geheel te begrijpen door enkel de componenten gedetailleerd te bestuderen.
Dikwijls blijkt het zo te zijn dat het geheel veel meer is dan de som van de componenten.
Een zeer belangrijke eigenschap van complexe systemen is de mogelijkheid tot vorming van
een zeer coherent collectief gedrag op grote schaal, voortvloeiend uit herhaalde niet-lineaire
interacties tussen de componenten.
De meest cruciale vraag die men zich dus kan stellen is hoe een dergelijk patroon op gote schaal
van soms zeer fatale aard (aardbevingen, crashes in de beurzen, stroompannes, epidemieën,
. . . ) zich ontwikkelt uit een reeks interacties op zeer kleine schaal.
Deze vraag en nog vele andere hierover zijn het onderwerp in boeken en artikels over fasetransities, kritische fenomenen en renormalizatie groeptheorie en wij zullen hier niet uitgebreid
op ingaan.

2
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1.3

Verdere structuur van de thesis

Omdat de meeste Natuurkundigen weinig of niet vetrouwd zijn met economie en de beurs
begint deze thesis met een inleidend hoofdstuk (hoofdstuk 2) over financiële markten, waarin
de belangrijkste beurstermen en economische begrippen uitgelegd en toegelicht worden.
Niet alle begrippen die hier uitgelegd worden zullen in deze thesis aan bod komen, maar de
meeste zijn zo basis en belangrijk om aanvullende literatuur te begrijpen, dat ik ze toch vermeld heb: activa, de verschillende markten, afgeleide produkten (derivatives), de basistypes
opties, de belangrijkste financiële spelers, hedging-strategieën, return en risico.
In hoofdstuk 3 komt voor het eerst de dualiteit fysica - economie aan bod. Diffusie en random
walk zijn zeer gekende begrippen in de fysica. Minder gekend misschien zijn de gevallen van
diffusie en random walk waar zich ‘anomalieën’ voordoen, gevallen waarbij de random walk
niet meer zo random is. Deze gevallen vallen onder de noemer ‘Anomale Diffusie’ en de
wiskundige gedaante (m.a.w. de waarschijnlijkheidsdistributie) van deze fenomenen is niet
meer Gaussisch zoals bij een gewone random walk, maar een distributie waarbij extreme
evenementen meer waarschijnlijk zijn. De Lévy-distributie speelt hier een cruciale rol.
Ook de economie heeft zijn eigen random walk, gekend onder de naam ‘Efficient Market
Hypothesis’. Heel wat bestaande modellen die de dynamica –om het in termen van een
fysicus uit te drukken– van financiële markten beschrijven zijn gebaseerd op deze Efficient
Market Hypothesis (EMH). Binnen dit EMH-model echter is de kans op extreme evenementen
(een ‘crash’ zeg maar) zeer onwaarschijnlijk. Deze tekortkoming kan verholpen worden door
de Gaussische distributie, die centraal staat in het EMH-model, te vervangen door een Lévydistributie. Verder wordt er in hoofdstuk 3 nog ingegaan op de wiskundige eigenschappen
van Lévy-processen en worden enkele toepassingen gegeven van waar men zulke processen in
de natuur terugvindt.
Eindigen doen we in dit hoofdstuk met een stuk over machtwetten. Machtwetten komen zeer
veel voor in de natuurkunde en ook in de economie blijken ze een belangrijke rol te spelen.
We leggen enkele belangrijke concepten uit en bekijken voorbeelden van machtwetten in zeer
uitgebreide domeinen.
In het vierde hoofdstuk worden belangrijke concepten als stationaire processen, correlatiefunctie en machtspectrum gedefinieerd en kijken we wat de criteria zijn om van korte dracht
of lange dracht correlatie te kunnen spreken. We bekijken ook autocorrelatiefuncties in de
praktijk (empirische data van tijdreeksen) en zullen zo een onderscheid maken tussen correlaties in prijsveranderingen en correlaties in de volatiliteit. Tot slot vermelden we enkele
voorbeelden van correlatiefuncties in de natuurkunde, want ook daar spelen deze functies een
zeer belangrijke rol.
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In hoofdstuk 5 gaan we met behulp van Moleculaire Dynamica (MD) veeldeeltjessystemen
bestuderen en leggen we hier de basis voor een beschrijving van de dynamica van financiële
markten gebaseerd op de dynamica van een vloeistofmodel. Moleculaire Dynamica is een
veelgebruikte methode –mede door het feit dat we niet meer nodig hebben dan Newtons
tweede wet– om de dynamica van veeldeeltjessystemen te analyseren. Concreet gaan we ons
in dit werk richten op vloeistoffen als veeldeeltjessystemen. Een vloeistof definiëren we als
een verzameling moleculen die met elkaar interageren, maar niet zo sterk als in het geval van
vaste stoffen. In het eerste stuk van hoofdstuk 5 wordt gefocust op de methode en het belang
van simulaties en in de twee volgende stukken gaan we dieper in op de programmering en de
uitvoering van zo een simulatie.
In het zesde hoofdstuk tenslotte komen we tot het uiteindelijke doel van de thesis, namelijk een
link leggen tussen het modelleren van vloeistoffen en een zo realistisch mogelijke beschrijving
van de dynamica van financiële markten. Concreet gaan we hier MD-simulaties uitvoeren en
vervolgens verschillende aspecten van deze simulaties onder de loep nemen. De sterkte van
MD-simulaties ligt in het feit dat we kunnen rekening houden met tijdsafhankelijkheid. We
kunnen ook zowel evenwichts- als niet-evenwichtssituaties bekijken en de mogelijkheid bestaat
om verschillende tijdsschalen te bestuderen (kort, middellang, lang). Bij elk van deze aspecten
trachten we de gelijkenissen te zien met bepaalde eigenschappen van financiële markten.

4
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Financiële Markten
Zoals gezegd starten we deze thesis met een inleidend hoofdstuk waarin de belangrijkste
begrippen die verband houden met financiële markten worden toegelicht. In een complex
systeem, zoals een financiële markt, is het uitermate belangrijk zowel de eigenschappen van
de componenten te kennen als hun onderlinge interacties. Alleen met deze gegevens wordt
het mogelijk iets te zeggen over de werking van het systeem. Enkele van de toegelichte
begrippen zijn minder relevant voor deze thesis, maar kunnen toch zeer interessant zijn met
het oog op verdere lectuur over het prijzen van opties [35], vraag en aanbod modellen [36],
hedging-strategieën [4], . . .

2.1

Activa & Financiële markten

Activa
Een actief is de algemene benaming voor een financieel instrument dat gekocht of verkocht
kan worden. De activa worden ingedeeld in 2 categorieën.
1. De eerste zijn de reële activa zoals huizen, gronden, juwelen, . . .
2. De tweede groep zijn de financiële activa. Als er verder in deze thesis sprake is van
activa, dan heb ik het over deze laatste groep: dit zijn geschreven contracten die recht
geven op een geldhoeveelheid in de toekomst (aandelen, obligaties, opties, munten,. . . ).
De twee financiële activa die meestal van belang zijn, zijn ‘securities’ en ‘derivatives’
(ook wel afgeleide produkten genoemd).
Securities omvatten obligaties met vaste rente (‘bonds’), aandelen met variabele rente
(‘stocks’), vreemde valuta, . . .
Derivatives zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van onderliggende
variabelen (meestal onderliggende securities).

5
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Financiële markten
Op financiële markten worden financiële activa verhandeld tussen kopers en verkopers; dit
kan rechtstreeks of via een tussenpersoon gebeuren. Er bestaan veel verschillende markttypes
en ik zal ze hier niet allemaal bespreken.
Op primaire markten (emissiemarkten) worden financiële activa gecreëerd om dan doorverkocht te kunnen worden voordat de eventuele vervaldag is bereikt.
Dit gebeurt op de secundaire markten (verhandelingsmarkten). Typisch voor een secundaire
markt is de koersvorming.
Wanneer 2 partijen de specifieke voorwaarden van een contract overeenkomen, spreekt men
van een informele markt (over the counter). Daartegenover staan georganiseerde markten
waarbij de karakteristieken van het contract gestandaardiseerd zijn (d.w.z. dat de markt een
uitgebreide regelgeving heeft, van de overheid of van privé-instellingen).
Het belangrijkste markttype voor deze thesis en boeken over Econofysica is de kapitaalmarkt
(financial market), een algemene benaming voor een financiële markt waar activa verhandeld
worden met een looptijd langer dan een jaar.
Tenslotte vermeld ik nog de termijnmarkten (future markets) waar de uitvoering van een
contract moet gebeuren voor of op een welbepaalde datum in de toekomst. Termijnmarkten
kennen een zeer snelle ontwikkeling dankzij de groeiende populariteit van afgeleide produkten
(derivatives). Zij kunnen zowel gebruikt worden om risico’s in te dekken (hedgen) als om te
speculeren (zie verder).

2.2

Afgeleide producten

We hebben daarnet al even vermeld wat afgeleide produkten (of derivatives) zijn, maar zullen
hier nu even dieper op ingaan omdat ze een belangrijke rol spelen op financiële markten. We
bespreken hier kort de drie belangrijkste derivatives. Dit is voldoende om de basisprincipes
van het prijzen en hedging-strategieën te begrijpen:
 Forward contracts: dit zijn de traditionele termijncontracten. Het zijn contracten op
maat, die meestal niet op de beurs worden verhandeld. Over alle contractmodaliteiten
kan worden onderhandeld, waarna ze in een contract worden vastgelegd. Er wordt tussen
twee partijen afgesproken dat een actief zal afgeleverd worden op een zeker tijdstip in de
toekomst (de zogenaamde ‘maturiteit’ van het contract) aan een bepaalde prijs. Beide
partijen zijn verplicht het contract na te leven, d.w.z. het actief te leveren/te betalen.

Als voorbeeld kunnen we een Amerikaans bedrijf nemen dat een rekening van 1 miljoen
euro moet betalen over exact 3 maanden. Het aantal dollars dat dit bedrijf moet betalen
hangt uiteraard af van de dollar/euro koers, en de evolutie van deze koers gedurende
de komende 3 maanden vormt dus een risico voor het bedrijf. Het bedrijf kan nu een
forward contract aangaan met haar bank van 1 miljoen euro met maturiteit over 3
6
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maanden. Zo staat de wisselkoers vast voor dit bedrijf van zodra het contract ingegaan
is. De vastgelegde koers kan uiteraard verschillend zijn dan de huidige koers of de koers
3 maanden later.
 Futures contracts: dit zijn gestandaardiseerde termijncontracten. Enkel hun prijs is
onderhandelbaar, alle andere kenmerken liggen vast. De futures worden verhandeld op
de markt.
 Opties: in tegenstelling tot forwards en futures hebben houders van een optie het recht
om een onderliggend actief te kopen of te verkopen. De schrijver van de optie heeft
echter wel de plicht om het actief te leveren/te kopen als de houder dat wenst. Opties
kunnen geschreven worden met eender welk actief als onderliggende variabele.

Er zijn twee basistypes opties: ‘call’ opties geven de houder het recht te kopen en ‘put’
opties geven de houder het recht het onderliggend actief te verkopen in de toekomst
aan een bepaalde afgesproken prijs (de zogenaamde ‘strike price’). Omdat de houder
niet verplicht is de optie uit te voeren is er, in tegenstelling tot forwards en futures, een
intrinsieke kost verbonden aan de opties die de houder moet betalen aan de ‘schrijver’.
Opties kunnen dus in zekere zin beschouwd worden als verzekeringscontracten. Wanneer
iemand een call optie koopt, verwacht hij/zij dat de prijs zal stijgen, m.a.w. verzekert
hij/zij zich tegen prijsstijging. Zo ook verzekert iemand die een put optie koopt zich
tegen prijsdaling. Theoretisch gezien kan de houder van een optie een oneindige winst
maken terwijl zijn verlies slechts beperkt blijft tot de prijs van de optie.
Als voorbeeld [1] beschouwen we het kopen van 100 Europese1 call opties op een aandelenmarkt met ‘strike’ prijs (d.w.z. de afgesproken prijs aan dewelke de koper van de
calls de aandelen zou mogen kopen) X = e 100 terwijl de huidige prijs voor de aandelen
S0 = e 98 bedraagt.
– Als op maturiteit T van het contract de prijs ST < e 100, vervallen de opties want
het heeft geen zin de aandelen duurder te kopen via de opties dan op de markt
zelf.
– Als ST > e 100 kan de optie uitgevoerd worden. Onderstel bijvoorbeeld dat ST =
e 110, dan is de winst per aandeel e 10 en hebben we dus een totale winst van
e 1000. Er moet echter nog rekening gehouden worden met de prijs van de opties
zelf. Onderstel bijvoorbeeld dat de prijs per optie O = e 5 bedraagt, dan is onze
totale winst e 500.
De prijs van een optie wordt door een hele reeks factoren beı̈nvloed en in Appendix A
1

Bij Europese opties mag men enkel kopen/verkopen op de dag van maturiteit, bij Amerikaanse opties mag
dit op elk ogenblik tot en met de dag van maturiteit
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wordt iets dieper ingegaan op het ‘Black & Scholes-model’, een model dat de mogelijkheid biedt om de theoretische waarde van puts en calls te berekenen.

In elk van de drie derivatives (forwards, futures en opties) is er een partij die de ‘long position’
aanneemt: deze partij koopt de activa in het geval van de contracten of heeft als houder van
een optie het recht te kopen/verkopen. De partner neemt de ‘short position’ aan, d.w.z. dat
hij/zij de activa aflevert in het geval van de contracten en in het geval van een call optie of
dat hij/zij de activa koopt als de put optie wordt uitgevoerd.

2.3

De f inanciële spelers

Op financiële markten (meer bepaald op termijnmarkten) zijn er drie basistypes ‘spelers’:
 Speculanten: zij nemen risico’s om geld te verdienen. Fundamenteel komt het er op
neer dat ze gokken dat de markten zekere verschuivingen zullen maken. Niet alleen
gokken ze op de richting naarwaar de markt zal verschuiven, maar ook op het feit dat
deze verschuiving zich zal voordoen vóór een bepaald tijdstip. Aan de ene kant dragen
ze bij tot een efficiëntere prijszetting; aan de andere kant bezorgen ze de markten extra
liquiditeit.
 Arbitrageanten: zij trachten risicoloos winst te maken door op verschillende markten
tegelijkertijd te handelen. Ze maken hierbij gebruik van tijdelijke inefficiënties in de
markten. De waarde van een futurecontract is onlosmakelijk verbonden met de prijs
van het onderliggend actief. Indien de koers van het onderliggend actief stijgt, zal
ook de waarde van de future stijgen. Vaak zal de koers van de future niet precies
op hetzelfde moment met de waardestijging meestijgen. Een arbitrageant zal van die
tijdelijke afwijking gebruik maken door futures te kopen. Door zijn handeling zal de
koers van de future stijgen, zodat de arbitrageant winst boekt.

Als ander voorbeeld kunnen we een aandeel beschouwen dat op Wall Street gequoteerd
staat als $170 en in Brussel als e 100. Veronderstel dat de wisselkoers 1, 75$/e bedraagt. Door simultaan N aandelen te kopen in New York en dezelfde hoeveelheid te
verkopen in Brussel kan men risicoloos winst maken.
De handelingen van de arbitrageanten zorgen ervoor dat de prijzen op de verschillende
markten gelijk worden.
 ‘Hedgers’: zij investeren in derivatives om risico’s te elimineren. Het voornaamste doel
is hier niet om winst te maken, maar om de financiële transacties controleerbaar (d.w.z.
risico’s uitschakelen) te maken. Ze hebben op de fysieke markt een bepaalde positie, en
ze dekken zich op de futuresmarkt in.
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2.4

Return & Risico

Return en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De return kan men het gemakkelijkst definiëren als de opbrengst van een financieel actief. Wie in de financiële wereld een
hogere return wil bekomen, zal grotere risico’s moeten lopen.

Return
De return bestaat uit twee elementen: ten eerste de opbrengst van een financieel actief en ten
tweede de meer- of minwaarde tegenover de initiële aankoopprijs wanneer het financieel actief
zou worden verkocht of effectief wordt verkocht. Het inkomen uit het financieel actief plus de
meer- of minwaarde bij verkoop wordt vervolgens procentueel vergeleken met de waarde van
het actief in het verleden: dit is de return.
Wiskundig kan de return R(T ) binnen een tijdsinterval T als volgt uitgedrukt worden [1], [4]:


S(T )
R(T ) = ln
(2.1)
S0


S(T ) − S0
,
= ln 1 +
(2.2)
S0
waarbij S(T ) de prijs is van een actief op tijdstip t = T en S0 de huidige prijs van dit actief
(t = 0).
Wanneer nu | S(T ) − S0 |  S0 of | S(T ) − S0 | /S0  1 kunnen we gebruik maken van de
reeksontwikkeling van ln (1 + x),
ln(1 + x) = x −

x2 x3
+
− ... voor
2
3

|x|<1,

(2.3)

om R(T ) te vereenvoudigen.
Daar we | x | ≡ | S(T ) − S0 | /S0 niet enkel kleiner, maar véél kleiner hebben gesteld dan 1
kunnen we ons beperken tot de eerste ordeterm en wordt R(T ):
R(T ) ≈

S(T ) − S0
.
S0

(2.4)

In financiën zijn returns op zich onafhankelijke random variabelen, hetgeen betekent dat R(T )
een normaal verdeelde toevalsvariabele is. Zij nu X een normaal verdeelde toevalsvariabele
met gemiddelde µ en variantie σ 2 , dan kan X genormaliseerd worden op een normaal verdeelde
toevalsvariabele Y met gemiddelde 0 en eenheid variantie via de formule:
X −µ
.
(2.5)
σ
Dit toepassen op de normaal verdeelde toevalsvariabele R(T ) met gemiddelde µ = hR(T )i en


variantie σ 2 = R2 (T ) − h[R(T )]i2 levert de genormaliseerde return op:
Y =
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r(T ) = q

R(T ) − hR(T )i

.

(2.6)

h[R2 (T )]i − h[R(T )]i2

Risico
Risico is zeer moeilijk meetbaar. Een veel gebruikte maatstaf is de ‘volatiliteit’ van een
financieel actief. Volatiliteit is een maat voor de variantie van financiële activa. Als de
volatiliteit klein is, dan zijn de schommelingen op de waarde beperkt. In periodes van grote
volatiliteit daarentegen, zijn de schommelingen groot.
Wiskundig kunnen we de volatiliteit σv uitdrukken als de standaarddeviatie van R(T ), gedefinieerd als [4]:
1
σv2 =
T

"Z

T

P (S, T | S0 , 0)R2 (T ) dS −

0

Z

2 #

T

P (S, T | S0 , 0)R(T ) dS

(2.7)

0

waarbij P (S, T | S0 , 0) dS de conditionele waarschijnlijkheid is om S(T ) = S binnen dS
te vinden. De conditionele waarschijnlijkheid p(a | b) is de waarschijnlijkheid van a op
voorwaarde dat b waar is:
p(a | b) =

p(b | a)p(a)
.
p(b)

(2.8)

Een financieel actief waarvan de koers veel op- en neerbeweegt, heeft een groot risico.
Om nu de meest interessante keuze te maken tussen verschillende financiële activa, heeft men
indicatoren ontwikkeld waarin zowel risico als return zijn verwerkt. De meest gebruikte is de
‘Sharpe-ratio’: hierin wordt de return van het jongste jaar van het actief verminderd met de
return van een risicovrij actief en gedeeld door de volatiliteit van het eerste actief.
Hoe hoger de bekomen risicogecorrigeerde return, hoe interessanter het financieel actief.
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Anomale Diffusie & Lévy-regimes
3.1
3.1.1

Diffusie & Random walk
‘Normale’ diffusie en random walk in fysica

Diffusie is een alledaags verschijnsel. Wanneer men een druppel gekleurde vloeistof in een
beker met water laat vallen, zal de vloeistof zich na een tijdje verspreiden in de beker. Of
wanneer men een klontje suiker in een kop koffie doet zal ook de suiker zich langzaam over
de koffie verspreiden. Men kan nog veel voorbeelden bedenken en stellen dat diffusie een
proces is waarbij materie wordt getransporteerd als gevolg van de niet-homogene ruimtelijke
verdeling van de moleculen. Diffusie is een voorbeeld van een transportverschijnsel, hetgeen
tot de klasse van de niet-evenwichtseigenschappen behoort.
De eerste persoon die zich over het probleem van diffusie heeft gebogen was de Duitse fysioloog
Adolf Fick. In zijn zoektocht naar hoe water en voedingscomponenten zich door membranen
in organismen bewegen, publiceerde Fick in 1855 de bekende diffusievergelijking
∂2p
∂p
=D 2 ,
∂t
∂x

(3.1)

waarbij p de concentratie is (hier enkel functie van de x-coördinaat omdat we hier aannemen
dat de concentratie van de stof in de x-richting afneemt maar in elk vlak loodrecht op de
x-as dezelfde waarde heeft) en D de diffusiecoëfficiënt. De diffusievergelijking, die ook soms
de tweede wet van Fick genoemd wordt, drukt het behoud van het aantal deeltjes uit en kan
rechtstreeks afgeleid worden van de (eerste) wet van Fick:
jd = −D

∂p
,
∂x

(3.2)

waarbij jd de deeltjesstroomdichtheid is, i.e. het aantal deeltjes dat per tijdseenheid door de
oppervlakte-eenheid loodrecht op de diffusierichting passeert. Uit deze betrekking is duidelijk
in te zien dat de deeltjesstroom in de richting van afnemende concentratie loopt (vanwege het
min-teken).
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Het was het daaropvolgende experimenteel werk van de Fransman Jean Perrin omtrent Brownse beweging dat de wetenschappers van die tijd ertoe bracht het bestaan van atomen te
aanvaarden. Dit experimenteel werk bevestigde de suggesties van Einstein.
De Brownse beweging is een onregelmatige zigzagbeweging van zeer kleine deeltjes die in een
vloeistof (meestal water) gebracht zijn. Het was Einstein die aantoonde dat de bewegingen
veroorzaakt werden door botsingen van vloeistofmoleculen tegen het deeltje. Het aantal
botsingen is zo groot dat de richtingen waarin het deeltje beweegt, bij twee opeenvolgende
stappen niet gecorreleerd zijn. Men zegt dat het deeltje geen ‘geheugen’ heeft en algemeen
noemt men dit het “random walk” probleem.
De eenvoudigste manier om zich een random walk voor te stellen is in het ééndimensionale
geval: een deeltje of een ‘wandelaar’ kan dan een stap met lengte s naar links of naar rechts
gaan langsheen een rechte lijn. De som Sn van n onafhankelijke identiek verdeelde (o.i.v.)
variabelen xi waarbij xi de waarden ±s kan aannemen:
Sn ≡ x1 + x2 + ... + xn ,

(3.3)

stelt dan de positie voor van het deeltje op de rechte lijn. Herschrijven we Sn als Sn ≡ x(n∆t)
dan kan Sn gezien worden als de som van n willekeurige variabelen of als de positie van een
‘wandelaar’ op tijdstip t = n∆t, waarbij n het aantal uitgevoerde stappen is en ∆t de tijd
nodig voor het uitvoeren van een stap.
We beschouwen zoals gezegd een random walk waar stappen genomen worden van lengte s.
Het eerste en tweede moment van dit proces worden dan gegeven door:
E{xi } = 0 en E{x2i } = s2 ,

(3.4)

waarbij het niet onbelangrijk is te vermelden dat het tweede moment kan gezien worden als
de variantie en dat identiek verdeelde variabelen xi momenten E{xni } hebben die niet van i
afhangen.
Einstein berekende dat bij een random walk de gemiddelde kwadratische verplaatsing evenredig is met t of, anders gesteld, dat de dichtheidsfunctie X(t) van een wandelaar of van een
molecuul dat in een vloeistof beweegt evenredig is met t1/2 :
X(t) ∼ tν

met ν = 1/2.

(3.5)

Opdat dit zou gelden worden in de theorie van Einstein enkele veronderstellingen gemaakt:
 Het bestaan van een gemiddelde vrije weglengte l: dit is de vaste lengte van de stappen
van de wandelaar of de afstand door een molecuul afgelegd tussen twee botsingen.
 Tussen twee opeenvolgende stappen of botsingen is er een vast tijdsverschil ∆t.
 De opeenvolgende stappen of afstanden tussen twee botsingen zijn onafhankelijk.
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Belangrijk om weten is dat in de continue limiet van een random walk, d.w.z. dat het aantal
uitgevoerde stappen n → ∞ en ∆t → 0 zodat t ≡ n∆t eindig is, de random walk een
Gaussische walk wordt, m.a.w we krijgen een Gaussisch proces.
We kunnen dus stellen dat de Brownse beweging aanleiding geeft tot een Gaussische distributie
waarbij de probabiliteit om een object te vinden op positie x op tijdstip t gegeven wordt door
[1]:
 2
−x
1
exp
,
(3.6)
P (x, t) = √
4Dt
4πDt
waarbij D de diffusiecoëfficiënt is.

3.1.2

Random walk in financiële markten: Efficient Market Hypothesis

De allereerste publicatie van een random walk gebeurde niet door Einstein, maar door Louis
Bachelier in zijn doctoraatsthesis ‘Théorie de la spéculation’ in 1900 [5]. Zijn thesis handelde
over het prijzen van opties in speculatiemarkten. De onderliggende securities van de opties
waren obligaties van de Franse overheid. Bachelier wilde een uitdrukking afleiden voor de
waarschijnlijkheid P (x, t) van een prijsfluctuatie met amplitude x op een zeker tijdstip t in
de toekomst, gegeven de huidige ‘spot price’.
Als P (x1 , t1 )dx1 de waarschijnlijkheid is van een prijsverandering x gelegen tussen x1 en
x1 + dx1 op tijdstip t1 en P (x2 − x1 , t2 )dx2 de waarschijnlijkheid om een prijsverandering
x2 − x1 te hebben op t2 , dan stelde Bachelier dat de waarschijnlijkheid om een verandering
x2 te hebben op t1 + t2 gegeven wordt door:
Z

+∞


P (x1 , t1 )P (x2 − x1 , t2 )dx1 dx2 .

P (x2 , t1 + t2 ) dx2 =

(3.7)

−∞

Deze vergelijking staat in de Natuurkunde gekend als de Chapman-Kolmogorov vergelijking.
De oplossing die Bachelier naar voor bracht was een Gaussische distributie:


P (x, t) = P0 (t) exp −πP02 (t)x2 .

(3.8)

Substitutie hiervan in vergelijking 3.7 levert:


P0 (t1 + t2 ) exp −πP02 (t1 + t2 )x22 dx2 =
Z +∞





P0 (t1 ) exp −πP02 (t1 )x21 P0 (t2 ) exp −πP02 (t2 )(x2 − x1 )2 dx1 dx2 . (3.9)
−∞
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We brengen nu P0 (t1 ) en P0 (t2 ) vanonder het integraalteken en herschrijven de integraal in
de vorm:



P0 (t1 + t2 ) exp −πP02 (t1 + t2 )x22 dx2 =

Z +∞

 2
 2

2
2
2
2
P0 (t1 )P0 (t2 )
exp −π P0 (t1 ) + P0 (t2 ) x1 − 2P0 (t2 )x2 x1 + P0 (t2 )x2 dx1 dx2 .
−∞

(3.10)
De integraal die er nu staat is een Gaussische integraal en we kunnen dus gebruik maken van:
Z

+∞

−ax2 +bx

e

r
dx =

−∞

π b2 /4a
e
.
a

(3.11)

We krijgen dan dat:
P0 (t1 )P0 (t2 )
,
P0 (t1 + t2 ) = p 2
P0 (t1 ) + P02 (t2 )

(3.12)

of:
P02 (t1 + t2 ) =

P02 (t1 )P02 (t2 )
.
P02 (t1 ) + P02 (t2 )

(3.13)

Leiden we deze vergelijking af naar t1 en vervolgens naar t2 dan zijn de linkerleden gelijk
(meer bepaald 2P0 (t1 + t2 )P00 (t1 + t2 )) en kunnen we dus de rechterleden aan elkaar gelijk
stellen, hetgeen herleidt tot:
P00 (t1 )
P00 (t2 )
=
.
P03 (t1 )
P03 (t2 )

(3.14)

P00 (t) = CP03 (t) ,

(3.15)

H
P0 (t) = √
t

(3.16)

We mogen dus algemeen stellen dat:

of:

met C en H constanten.
Bachelier stelde dus dat de distributie van prijsveranderingen een Gaussische distributie is.
Dit was het uitgangspunt van de in 1960 geformuleerde ‘efficient market hypothesis’. Deze
hypothese zegt dat een markt efficiënt is als alle beschikbare informatie onmiddelijk verwerkt
wordt wanneer ze de markt bereikt, en dit zich onmiddelijk vertaald naar een nieuwe waarde
van de prijzen van de verhandelde activa [2].
De ‘efficient market hypothesis’ werd in 1965 geformuleerd door Samuelson [9], die wiskundig
aantoonde dat correct geanticipeerde prijzen random fluctueren.
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Hij kon aantonen hoe Yt+1 , de verwachte waarde van de prijs van een actief op tijd t+1, in
verband staat met de vorige waarden van de prijzen Y0 , Y1 , ..., Yt via de uitdrukking:
E (Yt+1 | Y0 , Y1 , ..., Yt ) = Yt

(3.17)

E (Yt+1 − Yt | Y0 , Y1 , ..., Yt ) = 0 .

(3.18)

of

Stochastische processen die voldoen aan bovenstaande uitdrukking worden ‘martingales’ genoemd. Intuı̈tief gezien, is een martingale een waarschijnlijkheidsmodel voor een ‘fair game’,
i.e. een spel waarbij winst en verlies elkaar compenseren zodat:
E(x) ≡ hxi = 0 ,

(3.19)

waarbij x de winst voorstelt.
E (Yt+1 − Yt | Y0 , ...) is de verwachtingswaarde gevormd met de conditionele waarschijnlijkheid P (Yt+1 − Yt | Y0 , ...) (zie 2.4).
De conclusie die hieruit te trekken valt voor financiële markten is dat prijsveranderingen
onvoorspelbaar zijn vanuit het standpunt van vroegere prijsveranderingen. Empirische observaties hebben echter aangetoond dat het mogelijk is om voorspellingen te maken over het
tempo van return van een actief op lange tijdschaal (veel langer dan een maand).
Hetgeen men zeker niet uit het oog mag verliezen is dat een efficiënte markt een geı̈dealiseerd
systeem is. Echte markten zijn slechts benaderd efficiënt. Zo werkt het vaak ook in de
Natuurkunde: er wordt gestart van een geı̈dealiseerd systeem en binnen dit ideaal ‘geraamte’
kunnen verdere theorieën ontwikkeld worden of kan men empirische tests uitvoeren. Enige
voorzichtigheid is wel geboden omdat geı̈dealiseerde systemen dikwijls te rudimentair zijn.
Het concept van de efficiënte markt is dus een uitstekende uitgangspositie voor het modelleren
van financiële markten. In de volgende paragraaf wordt getracht om, door enkele nieuwe waarschijnlijkheidsdistributies in te voeren, dit model te verbeteren en zo tot een meer realistische
modellering van financiële markten te komen.

3.2

Anomale diffusie

Halfweg de jaren ’70 begonnen wetenschappers situaties te onderzoeken waarbij de veronderstellingen die gemaakt worden in Einsteins theorie, namelijk het bestaan van een gemiddelde
vrije weglengte l en een gemiddelde tijd ∆t tussen 2 opeenvolgende botsingen, niet meer gelden. De manier waarop fotokopieertoestellen functioneren speelde een zeer belangrijke rol bij
de studie van deze “anomale diffusies” [11]. Onder anomale diffusie verstaan we random walk
processen waarbij stappen van variabele lengte kunnen genomen worden, of waarbij pauzes
kunnen optreden tussen 2 opeenvolgende stappen. Het gedrag van de ‘wandelaar’ wordt dan
gedomineerd door de grootste stappen of door de langste periodes zonder beweging; het ‘geheugen’ van een dergelijk systemen wordt dus nooit echt gewist. Het effect hiervan op de
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gewone diffusievergelijking is dat de afgeleiden in Fick’s wet vervangen moeten worden door
fractionele afgeleiden.
Om te bewijzen dat fractionele afgeleiden optreden bij anomale diffusie [14] beschouwen we
de basisvergelijking waarvan Einstein uitging in zijn theoretische afleiding van de Brownse
beweging [13]:
+∞

Z
P (x, t + ∆t)dx =


P (x + l, t) φ(l)dl

dx ,

(3.20)

−∞

waarbij P (x, t)dx de waarschijnlijkheid is om een Browns deeltje te vinden in een interval
[x, x + dx] op tijdstip t (zie 3.1.1), φ(l) de waarschijnlijkheidsdichtheid voor verplaatsing l
van een deeltje binnen een tijdstap ∆t en φ(l) = φ(−l). Vertrekkend van deze vergelijking
leidde Einstein, door toepassing van de formule van Taylor:
f (x + ∆x) = f (x) + ∆x

df (x) (∆x)2 d2 f (x)
+ ... ,
+
dx
2!
dx2

(3.21)

de bekende diffusievergelijking af:

P (x, t) + ∆t

∂P (x, t)
∂t

+∞ 


∂P (x, t) l2 ∂ 2 P (x, t)
+
φ(l) dl (3.22)
∂x
2
∂x2
−∞
Z
∂ 2 P (x, t) +∞ l2
= P (x, t) +
φ(l) dl .
(3.23)
∂x2
−∞ 2
Z

≈

P (x, t) + l

Hierbij werd gebruik gemaakt van het feit dat
omdat l φ(l) een oneven functie is.
Verder uitwerken levert:

R +∞
−∞

φ(l) dl = 1 en dat

∂2P
∂P
=D 2 ,
∂t
∂x

R +∞
−∞

l φ(l) dl = 0

(3.24)

hetgeen de diffusievergelijking is met:
1
D =
∆t

Z

+∞ 2
l

−∞

2

φ(l)dl .

(3.25)

Wanneer we nu echter te maken hebben met distributies waarbij het tweede moment oneindig
is, zoals Lévy-distributies (zie later), is het niet meer zinvol om P (x + l, t) te ontwikkelen
gezien de niet-lineariteit die dan optreedt.
We merken op dat in dit geval het rechterlid van vergelijking 3.20 de vorm heeft van een
convolutie van P (x + l, t) en φ(l) (zie Appendix B), hetgeen in de Fourier ruimte te schrijven
is als:
P̃ (k, t + ∆t) = P̃ (k, t) ϕ(k) ,
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waarbij P̃ (k, t) en ϕ(k) de karakteristieke functies zijn van respectievelijk P (x, t) en φ(l).
De karakterisitieke functie van een symmetrische Lévy-distributie (zie later) wordt gegeven
door:

ϕ(k) = exp (−γ | k |α )
α

= 1 − γ | k | +... ,

(3.27)
(3.28)

met γ een positieve reële schaalfactor, α de index van de distributie (een reëel getal gelegen
tussen 0 en 2) en waarbij we gebruik hebben gemaakt van de reeksontwikkeling van exp (x).
Substitutie van vgl 3.28 in vgl 3.26 levert na uitvoering van een inverse Fourier transformatie
en Taylor ontwikkeling van het linkerlid:
∂P (x, t)
∂ α P (x, t)
= D∗
,
∂t
∂ | x |α

(3.29)

hetgeen de fractionele diffusievergelijking is met:
D∗ =

γ
.
∆t

(3.30)

Subdiffusie & Superdiffusie
Een eerste vorm van anomale diffusie is de zogenaamde ‘subdiffusie’ waarbij de gemiddelde
kwadratische verplaatsing van deeltjes trager groeit dan in Fick’s diffusievergelijking. In
termen van de random walk betekent dit dat X(t) ∼ tν met ν < 1/2. Men zou kunnen
stellen dat het pad van de wandelaar hier als het ware gehinderd wordt. Veel voorbeelden
van subdiffusie zijn terug te vinden in de biologie: gaande van de reistijden van vervuilende
stoffen in grondwater (die veel langer zijn dan verwacht volgens klassieke diffusie) tot de
manier waarop sommige proteı̈nen diffunderen door celmembranen.
Na het opstellen van een theorie die lange wachttijden in rekening bracht en onderscheid
maakte tussen normale en anomale diffusie kwamen onderzoekers (Dentz et al.) van het
‘Weizmann Institute’ (Israel) tot de conclusie dat de standaard diffusievergelijking in deze
gevallen moet vervangen worden door de fractionele versie[12].
Een andere mogelijkheid van anomale diffusie doet zich voor wanneer de random walker lange
tijd in beweging blijft zonder van richting te veranderen. Zogenaamde ‘Lévy walks’ (waarbij
de staplengte en de wachttijden een brede distributie hebben) corresponderen met een proces
waarin de gemiddelde kwadratische verplaatsing sneller groeit dan in Fick’s diffusievergelijking; men noemt dit ‘superdiffusie’. Ook hier is ν niet meer gelijk aan 1/2, maar er geldt nu
dat ν > 1/2.
De meeste voorbeelden van superdiffusie in de natuur manifesteren zich in het zoeken naar
random gesitueerde objecten, zoals het zoeken naar voedsel door slingerapen of het gedrag
17
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van bacteriën. We gaan hier even dieper in op het geval van slingerapen die op zoek gaan
naar voedsel.
Lévy patronen bij slingerapen op zoek naar voedsel
Bij het bestuderen van de bewegingspatronen van individuele slingerapen in het woud van
het schiereiland Yucatán (Mexico) door enkele wetenschappers (Ramos Fernandez et al.),
werd vastgesteld dat het gedrag van deze slingerapen sterk gelijkt op wat fysici kennen als
Lévy walks [15]. Deze ‘walks’ vertonen ruimtelijke schaalinvariantie in de lengte van de
afzonderlijke stappen en schaalinvariantie van de tijd in de duur van de intervallen tussen
stappen. Lévy walks blijken een optimale strategie voor het vinden van willekeurig verdeelde,
schaarse voedselbronnen. De dagelijks geobserveerde paden van de slingerapen bestaan uit
stappen van verschillende lengte. Dat Lévy walks schaalinvariantie vertonen op ruimtelijke
schaal, wordt op onderstaande figuren geı̈llustreerd:

Figuur 3.1: Dagelijks pad van de slingerapen met het stuk linksonder van de linkse figuur vergroot
in de rechtse. We zien dat als we inzoomen op een bepaald gebied van het pad, dit pad
kwalitatief hetzelfde patroon vertoont als op grotere schaal: dit is ruimtelijke schaalinvariantie. Figuren overgenomen uit ref. [15].

In een Lévy walk varieert de lengte van elke opeenvolgende stap volgens een machtwet functie
van de gedaante [16]:
N (x) ∼ x−a

met

2<a<3,

(3.31)

waarbij x de staplengte is en N de frequentie waarmee ze optreedt. Experimenteel vonden de
onderzoekers dat a = 2, 18 (figuur 3.2 (b)). Dit vonden ze door 4 maanden lang de slingerapen
te observeren in een gebied van 2 km op 0,75 km. Gedurende 20 dagen binnen deze periode
werd telkens een verschillende aap als studieobject gekozen en gevolgd van zonsopgang tot
18

Hoofdstuk 3. Anomale Diffusie & Lévy-regimes
zonsondergang. Elke 5 minuten werd de positie bepaald en deze gegevens werden gebruikt om
de frequentiedistributie te bepalen van de staplengtes. Een log-log plot van deze distributie
werd gebruikt om, m.b.v. een kleinste-kwadraten methode, de functie te bepalen die de beste
fit geeft.

Figuur 3.2: Frequentiedistributie van de staplengtes x in meters (a) en log-log plot van deze distributie (b). Figuur overgenomen uit ref. [15].

Ook de wachttijden (dit zijn de tijden tussen twee opeenvolgende stappen uitgedrukt in minuten) volgen een machtwet gedrag in de theorie van Lévy walks:
N (t) ∼ t−b

met b ≈ 2 .

(3.32)

De log-log plot van de frequentiedistributie van de experimenteel opgemeten wachttijden
voldoet aan een negatieve machtwet met exponent b = 1, 7 (figuur 3.3).
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Figuur 3.3: Log-log plot van de frequentiedistributie van de wachttijden (in minuten). Figuur overgenomen uit ref. [15]

Zoals reeds gezegd in het inleidend stukje over superdiffusie groeit de gemiddelde kwadratische
verplaatsing bij Lévy walks sneller dan bij de Brownse random walk:
X(t) ∼ tν

met ν > 1/2

(3.33)

of:
< X 2 (t) > ∼ tc

met c > 1 .

(3.34)

Zoals duidelijk wordt uit Figuur 3.4 wijst de log-log plot van de experimenteel waargenomen
kwadratische verplaatsingen op een machtwet met exponent c = 1, 7.
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Figuur 3.4: Log-log plot van de kwadratische verplaatsingen met R2 (t) ≡ X 2 (t). Figuur overgenomen uit ref. [15].

In theoretische studies van Lévy walks (Weeks et al., [17]) bestaat nu een nauwkeurige voorspelling over de relatie die zou moeten bestaan tussen de 3 exponenten a, b en c:
c = 2 + b − a voor b < 2 ,

(3.35)

c = 4 − a voor b > 2 ,

(3.36)

en

zodat we dit kunnen gebruiken als controle voor de experimenteel gevonden exponenten.
We hadden dat b = 1, 7 zodat volgens bovenstaande relaties:
c = 2 + 1, 7 − 2, 18 = 1, 52

(3.37)

hetgeen dicht bij de geobserveerde waarde 1,7 ligt.
Nu stelt zich de vraag vanwaar dit Lévy walk gedrag afkomstig is. Welke oorzaak ligt hiervan
aan de basis? Wat het antwoord op deze vraag betreft tast men nog wat in het duister en
21
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er zijn meerdere verklaringen mogelijk om dit gedrag te verklaren. De strategie naar het
zoeken van voedsel zou bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van geur- of visuele signalen
die gedetecteerd worden van rijp fruit in fruitbomen. Een andere mogelijkheid is dat de
geobserveerde patronen het gevolg zouden kunnen zijn van herinneringen die de slingerapen
hebben over de locaties van fruitbomen.
Het Lévy walk gedrag kan ook het resultaat zijn van de distributie van de fruitbomen zelf.
Een studie hiervan (Condit et al.) toont aan dat de densiteit van de fruitbomen als functie van
de afstand een machtwet-functie gedrag vertoont [18]. Met deze verklaring moet men echter
voorzichtig zijn. Aangezien slingerapen belangrijke zaadverspreiders zijn voor verscheidene
boomsoorten, zou er een rechtstreeks verband kunnen bestaan tussen de zoekpatronen en de
verdeling van de bomen.

3.3

Lévy-processen

We hebben het bij superdiffusie al gehad over Lévy walks en zullen nu dieper ingaan op
Lévy stochastische processen in het algemeen. Lévy-distributies vindt men terug zowel in de
analyse van kritische fenomenen en kritisch gedrag in fysische systemen als in financiële data.
Voor we dieper ingaan op Lévy-processen vermelden we nog even kort het begrip ‘stabiele
distributie’.
Een stochastisch proces wordt stabiel genoemd als de vorm van P (Sn ) dezelfde functionele
vorm heeft als P (xi ) waarbij Sn de som is van n onafhankelijke identiek verdeelde variabelen xi . Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Lorentz en de Gaussische verdeling, maar in
het algemeen geldt dit niet voor stochastische processen. Een formeel bewijs dat de Gaussische distributie stabiel is wordt gegeven in Appendix B. Stabiele distributies spelen een
cruciale rol bij het modelleren van de toekomstige prijzen van financiële activa daar men een
waarschijnlijkheidsdistributie nodig heeft voor alle mogelijke tijdsintervallen.
Zo is bijvoorbeeld de distributie van ‘5-minuten’ prijsfluctuaties verschillend van de distributie
die dagelijkse fluctuaties beschrijft, en die op zijn beurt weer verschillend van de wekelijkse
of maandelijkse variaties. Bij stabiele distributies is het nu zo dat als de verdeling op korte
tijdschaal stabiel is, dit op alle tijdschalen zo is. Enkel de parameters moeten dan vervangen
worden.

3.3.1

Wiskundige gedaante

Lévy-processen zijn ook stabiele processen. Ze worden gekarakteriseerd door een Lévydistributie, een distributie die zeer goed gelijkt op de Gaussische maar waar extreme evenementen meer waarschijnlijk zijn; men spreekt van een leptokurtische distributie (d.w.z.
met ‘vette’ staarten).
De stabiele Lévy-distributie is gedefinieerd als de Fourier getransformeerde van haar karakteristieke functie ϕ(q):
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1
PL (x; α, β, γ, µ) =
2π

Z

+∞

ϕ(q; α, β, γ, µ)e−iqx dq .

(3.38)

−∞

De meest algemene uitdrukking voor de karakteristieke functie ϕ(q) is [2]:

exp iµq − γ | q |α 1 − iβ sign(q) tg π α
α 6= 1
2
ϕ(q; α, β, γ, µ) =


2
exp iµq − γ | q |α 1 + iβ sign(q) ln | q |
α=1,
π

(3.39)

waarbij α de index van de distributie is met α reëel en 0 < α ≤ 2, β een reële symmetriefactor
gelegen tussen -1 en 1, γ een positieve reële schaalfactor en µ een reëel getal. De index α is
de exponent van de asymptotische machtwetstaarten van de Lévy-distributie. De analytische
uitdrukking van de stabiele Lévy-distributie is enkel gekend voor een paar waarden van α en
β.
We zullen het in wat volgt, voor de eenvoud, dan ook enkel nog hebben over de symmetrische
stabiele Lévy-distributie (symmetriefactor β = 0) met gemiddelde µ = 0. De karakteristieke
functie herleidt zich in dat geval tot:
ϕ(q) = exp (−γ | q |α ) ,

(3.40)

en de Lévy-distributie tot:

PL (x) =
=

Z +∞
Z +∞
i
1
α
α
e−γ|q| cos(qx)dq −
e−γ|q| sin(qx)dq
2π −∞
2π −∞
Z
1 +∞ −γ|q|α
e
cos(qx)dq ,
π 0

(3.41)

waarbij we gebruik hebben gemaakt van het feit dat de integraal van min oneindig naar plus
oneindig van een oneven functie 0 is.
Voor α = 2 herleidt de symmetrische Lévy-distributie zich tot een Gaussische distributie. De
karakteristieke functie (3.40) herleidt zich voor α = 2 namelijk tot:


ϕ(q) = exp −γ | q |2
 2

σ | q |2
= exp −
,
2

(3.42)
(3.43)

hetgeen de karakteristieke functie is van een Gaussische distributie met variantie σ 2 = 2γ en
gemiddelde µ = 0.
Voor α = 1 wordt de symmetrische Lévy-distributie herleid tot een Cauchy distributie met
schaalparameter γ. De karakteristieke functie van een Cauchy distributie wordt inderdaad
gegeven door:
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ϕ(q) = exp (x0 iq − γ | q |) ,

(3.44)

met x0 een locatieparameter die de positie van de piek van de distributie specifieert en in ons
geval 0 is.
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Figuur 3.5: Symmetrisch gecentreerde Lévy-distributies met eenheid schaalfactor (γ = 1)
R∞
α
P (x) ≡ PL (x) ≡ π1 0 e−γ|q| cos(qx)dq en 0 ≤ α ≤ 2 .

Voor γ = 1 vinden we dat de asymptotische benadering van de symmetrische stabiele distributie met index α voor grote waarden van | x | de volgende gedaante aanneemt [2]:
PL (| x |) ∼

Γ(1 + α)sin(πα/2)
1
∼
,
π | x |1+α
| x |1+α

(3.45)

met Γ(z) de Gamma-functie:
Z
Γ(z) =

+∞

tz−1 e−t dt

0
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(3.46)
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Figuur 3.6: Log-log plot van symmetrisch gecentreerde Lévy-distributies met eenheid schaalfactor
die het machtwetgedrag voor grote x duidelijk maakt.

We zien dus dat het asymptotisch gedrag voor grote waarden van x een machtwet gedrag
vertoont, hetgeen grote gevolgen heeft voor de momenten van de distributie. In het algemeen
geldt dat alle stabiele Lévy-processen met α < 2 een oneindige variantie hebben. Stochastische processen met oneindige variantie zijn zeer moeilijk om mee te werken, daar in fysische
systemen het tweede moment zeer vaak in verband staat met de temperatuur van het systeem.
Beschouwen we bijvoorbeeld een (thermodynamisch) systeem in thermisch evenwicht met een
warmtebad, dan wordt de gemiddelde energie Ē van het systeem gegeven door [23]:
Ē = −

∂ln Z
,
∂β

(3.47)

met:
Z=

X

g(Ei ) exp(−βEi )

(3.48)

E1 <E2 <...

de partitiefunctie, β = 1/kT , k de Boltzmann constante en T de temperatuur.
De energieschommelingen rond deze gemiddelde waarde worden bepaald door de standaarddeviatie ∆E:
(∆E)2 = E¯2 − Ē 2 .
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Met de definitie van de warmtecapaciteit bij constant volume CV :

CV =

∂E
∂T


,

(3.50)

V

wordt dit:
∂ 2 ln Z
∂β 2
∂ Ē
= −
∂β
dT ∂ Ē
= −
dβ ∂T
= kT 2 CV

(∆E)2 =

3.3.2

(3.51)
(3.52)
(3.53)
(3.54)

Veralgemeend Centraal Limiet Theorema

Centraal limiet theorema
Het centraal limiet theorema zegt dat de som van N onafhankelijke identiek verdeelde variabelen met eindige variantie σ neigt naar een Gaussische distributie naarmate N groter wordt.
Wiskundig uitgedrukt betekent dit dat
SN 0 ≡

x1 + x2 + ... + xN
SN
√
=
σN
σ N

(3.55)

gekarakteriseerd wordt door een Gaussische dichtheidsfunctie met variantie gelijk aan 1:
!
02
−S
1
N
PG (SN 0 ) = √ exp
,
(3.56)
2
2π

of nog[4]:

lim P

N →∞

u1 ≤

x − mN
√
≤ u2
σ N



Z

u2

=
u1

1
2
√ e−u /2 du ,
2π

(3.57)

met m het gemiddelde en dit voor alle eindige u1 , u2 .
Veralgemeend centraal limiet theorema
Wanneer aan de fundamentele voorwaarde voor het centraal limiet theorema (i.e. eindige
variantie) niet is voldaan, zoals dit het geval is bij Lévy-distributies, kan men gebruik maken
van het veralgemeend centraal limiet theorema.
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Dit theorema stelt dat de som van n variabelen verdeeld volgens een distributie met ‘machtwetstaarten’ (en dus met oneindige variantie),
P (x) ∼ x−(1+α) ,

(3.58)

neigt naar een stabiele Lévy-distributie naarmate n groter wordt.
Uit voorgaande volgt dat, zoals eerder aangetoond in 3.3.1, de distributie van een stabiel
Lévy-proces een machtwet distributie is voor grote waarden van de variabele x.

3.3.3

Lévy-regimes in vloeistoffen en in optica

Vloeistoffen
We hebben reeds gezien dat bij sommige diffusieverschijnselen de ‘klassieke’ diffusievergelijking van Fick niet meer opgaat en we dus ook niet meer te maken hebben met Gaussische
processen maar met Lévy-processen. Nu kunnen we ons afvragen of het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is dergelijke Lévy-processen terug te vinden in vloeistoffen, en zo ja wat
dan precies die voorwaarden zijn waaraan moet voldaan worden.
Onderzoekers (Solomon et al.) aan het ‘Center for Nonlinear Dynamics’ van de Universiteit
van Texas hebben zogenaamde ‘Lévy-flights’ en anomaal transport gevonden van een merkstof
in een tweedimensionale planetair-achtige stroom [19]. Ze bestudeerden de dispersie van een
merkstof in een zo goed als tweedimensionale stroom in een ringvormige tank (Figuur 3.7).
De tank roteert met een frequentie van 1,5 Hz en het is omwille van deze snelle rotatie dat
de stroom quasi tweedimensionaal is. De merkstof wordt in en uit de tank gepompt via 2
ingebouwde ringen (zie figuur) die elk 120 gaten bevatten aan de onderkant. Als gevolg van de
Corioliskracht die op de gepompte vloeistof werkt ontstaat een onstabiele azimuthale stroom
(i.e. een stroom in het grondvlak van de tank) in tegengestelde richting en krijgen we vorming
van vortex-instabiliteiten.
Een typisch patroon van de merkdeeltjes wordt getoond in Figuur 3.8. Deeltes binnenin een
vortex blijven gedurende zeer lange tijd ‘gevangen’ zitten, terwijl deeltjes in de azimuthale
’stralen’ zeer lange flights maken rondom de omtrek van de tank. Omdat het vortex patroon
niet perfect stationair is wisselen de deeltjes willekeurig af tussen lange ‘vluchten’ en het
‘kleven’ in vortices.
Tijdens een flight is de hoekverplaatsing θ(t) (die men ook kan definiëren als de hoekcoördinaat) van de merkdeeltjes evenredig met de tijd verlopen sinds het begin van de flight.
Deze verplaatsing is –logischerwijs– 0 voor de deeltjes in de vortices.
Experimenteel vonden de onderzoekers dat de variantie (wat wij kennen als de gemiddelde
kwadratische verplaatsing X 2 (t) ), die uitgedrukt wordt als θ2 − hθi2 , evenredig is met
tγ :
θ2 − hθi2 ∼ tγ ,
27
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waarbij ze voor γ de waarde 1,65 vonden, hetgeen wijst op superdiffusie.

video camera
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Figuur 3.7: Schets van de roterende ring. Water wordt gepompt in een ring van gaten gemerkt met
een I en vervolgens wordt hetzelfde volume teruggetrokken door de andere ring gemerkt
met een O. Tengevolge van de sterke Corioliskracht werkend op de radiale stroom tussen
deze concentrische ringen is er een azimuthale stroom rondom de tank.
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Figuur 3.8: Typisch patroon van de merkdeeltjes.
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Figuur 3.9: Hoekverplaatsing θ(t). De kleine oscillaties stellen het ‘gevangen’ zitten van de deeltjes
in vortices voor en de lange stukken stellen de flights voor.

Figuur 3.10: Log-log plot van de gemiddelde kwadratische verplaatsing tegen de tijd. De inset geeft
de helling van deze log-log plot als functie van de tijd. Voor een periode die lang genoeg
is, bedraagt de helling ongeveer 1, 65.
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Optica
Ook in de optica werd recentelijk de eerste experimentele verwezenlijking van Lévy-flights
gedaan[20]. Wetenschappers (Sharma et al.) aan het ‘Raman Research Institute’ (India) bestudeerden de emissie uit een nieuw ‘random amplifying medium’ (RAM) dat ze ‘Lévy laser’
noemden vanwege de niet-Gaussische aard van de emissie over het geheel van random processen. Ze observeerden dat de versterking gedomineerd werd door enkele onwaarschijnlijke
gebeurtenissen die ‘breder dan zeldzaam’ zijn hetgeen doet denken aan ‘vette staarten’-achtige
statistiek (Lévy).
De nieuwe RAM, die F-RAM (Fiber-Amplifying Random Medium) genoemd werd, bestaat
uit een willekeurige verzameling segmenten van kleur-gedopeerde versterkingsvezels (actief
medium) ingebouwd in een passief medium (zie figuur 3.11).

Figuur 3.11: Schematische voorstelling van een F-RAM.

Deze plastieken (actieve) vezels fluoresceren in het oranje-rood wanneer ze gepompt worden
door groen licht dat de vezels binnengaat door hun cilindrische oppervlakken. Het uitgezonden
fluorescerend licht wordt geleid langsheen de lengte van de vezels en komt dan tevoorschijn
aan beide uiteinden met een factor die exponentieel stijgt met de afgelegde afstand door de
vezel. De stijging of groei in een vezel met lengte l wordt gegeven door:
 
l
g = exp
,
lg

(3.60)

met lg de ‘groei’ of ‘winstlengte’ van de vezel.
Een verzameling van 500 stukjes actieve vezels werd ingesloten in een glazen kast van
3cm x 3cm x 6cm waaraan korrelig stijfsel was toegevoegd om de verstrooiing te versterken.
De verzameling van actieve vezels volgen een exponentiële verdeling:
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1
pl (l) =
exp
l0



−l
l0


,

(3.61)

met l gaande van 1 mm tot 20 mm en l0 = 5 mm. De F-RAM werd bestraald door 10 ns
pulsen bij 532 nm en de uitgezonden fluorescentie werd op een vezeloptische spectrometer
opgenomen. Uit analyse van de data bleek dan het machtwet gedrag van de staarten van de
histogrammen (hoeveel keer een bepaalde intensiteitswaarde bekomen werd, genormaliseerd
op het totaal aantal spectra als functie van de intensiteit).

3.3.4

Lévy-regimes in financiële markten

We hebben in paragraaf 3.1.2 gezien dat de ‘efficient market hypothesis’ enkel opgaat voor
efficiënte markten, d.w.z. voor een geı̈dealiseerd systeem. Fundamenteel komt het er in
dit model op neer dat prijsveranderingen random fluctueren, i.e. een Gaussische distributie
volgen. Nu weten we dat bij een Gaussische distributie de kans op extreme evenementen, of
een ‘crash’ in een economische context, zo goed als nihil is.
Om meer extreme evenementen in rekening te kunnen brengen werd Bacheliers voorstel van
een Gaussische distributie vervangen door een model waarin de prijzen van aandelen lognormaal verdeeld zijn, d.w.z. dat de prijzen een geometrische Brownse beweging uitvoeren.
In een geometrische Brownse beweging zijn de verschillen van de logaritmes van de prijzen
Gaussisch verdeeld.
Dit model is slechts een eerste benadering van wat in reële data wordt geobserveerd, namelijk
dat de staarten van de empirische distributies veel vetter zijn dan verwacht volgens een
geometrische Brownse beweging en dat er tijdfluctuaties zijn van het tweede moment van de
prijsveranderingen.
De meest revolutionaire ontwikkeling in het modelleren van speculatieve prijzen sinds Bachelier is Mandelbrots hypothese dat prijsveranderingen een stabiele Lévy-distributie volgen.
Zoals reeds gezegd zijn de staarten van Lévy-distributies veel ‘vetter’ dan deze bij Gaussische verdelingen, hetgeen betekent dat extreme evenementen waarschijnlijker zijn dan in het
Gaussische geval. Dat de staarten ‘vetter’ zijn maakt deze distributies ook handig om schaalinvariante fenomenen (i.e. wanneer zowel zeer grote als zeer kleine waarden van een grootheid
gezamenlijk kunnen geobserveerd worden) te bestuderen. Deze distributies werden voor het
eerst ingevoerd in de jaren ’60, zoals gezegd door Mandelbrot (in navolging van Pareto), om
het persoonlijk inkomen te beschrijven en de prijsveranderingen van enkele financiële activa,
meer bepaald de prijs van katoen. We hebben bij de algemene bespreking van Lévy-processen
reeds de belangrijkste eigenschap van deze distributies gezien, namelijk het machtwet gedrag
voor grote waarden van het argument. In een financiële context spreekt men vaak van Pareto
staarten:
1
.
(3.62)
PL (| x |) ∼
| x |1+α
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In volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op deze machtwetten als model voor prijsveranderingen en machtwetten in het algemeen.
Nog twee zeer interessante eigenschappen van stabiele Lévy-distributies zijn ten eerste uiteraard de stabiliteit en ten tweede hun relatie met een limiet theorema.
We weten dat processen die voldoen aan stabiele Lévy-distributies een oneindige variantie
hebben, dit in tegenstelling tot de Gaussische processen. Nu kunnen we ons de vraag stellen
of er geen proces bestaat dat ergens tussen deze twee processen ligt, namelijk een proces met
redelijk ‘vette’ staarten maar dat toch eindige momenten –en dus een eindige variantie– heeft.
Zo’n proces bestaat en de distributie die hieraan voldoet is de Student t-distributie. De meest
algemen gedaante van deze distributie is:

aν
1 Γ ν+1
2

,
PS (x) = √
π Γ ν2 (a2 + x2 ) ν+1
2
met ν een positief reëel getal en Γ(z) de Gamma-functie gedefinieerd als:
Z +∞
Γ(z) =
tz−1 e−t dt voor Re(z) > 0 .

(3.63)

(3.64)

0

Stellen we a ≡

√

ν dan herleidt de distributie zich tot:

PS (x) =

=

1 Γ ν+1
2
√
π Γ ν2



1


x2
a2

 ν+1

(3.65)

2

a 1+

1 Γ ν+1
1
2
√

 ν+1 .
ν
πν Γ 2
2
x2
1+ ν

(3.66)

Voor ν = 1 wordt PS (x) de Lorentz distributie en voor ν → ∞ wordt PS (x) de Gaussische
distributie.
Voor grote waarden van het argument vertoont de distributie PS (x), net zoals de Lévydistributie, een machtwet gedrag:
PS (x) ∼

1
| x |1+ν

voor

|x|

(3.67)

√
Dit kan gemakkelijk ingezien worden uit vgl 3.66: de Gamma-functies en πν zorgen voor
een evenredigheidsfactor en ν kan verwaarloosd worden ten opzichte van x. Het grote probleem dat we hebben met Student t-distributies is dat ze niet stabiel zijn, m.a.w de vorm
van de verdeling verandert als we naar verschillende ‘tijdvensters’ kijken van bijvoorbeeld
prijsveranderingen.

32

Hoofdstuk 3. Anomale Diffusie & Lévy-regimes
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Figuur 3.12: Twee Student t-distributies vergeleken met de Gaussische.

Tot slot vermelden we nog een vorm van de Lévy-distributie die niet stabiel is, maar waarbij
de variantie wel eindig is: de zogenaamde ‘truncated Lévy flight’ (TLF). We weten dat grote
fluctuaties in financiële tijdseries van prijsveranderingen veel frequenter voorkomen dan voorspeld door een Gaussische distributie, maar deze grote fluctuaties worden dan weer lichtjes
overschat door de Lévy-distributie. Een manier om dit te verhelpen is om de Lévy-distributie
af te snijden of te ‘trunceren’ bij een bepaalde waarde.
De TLF distributie wordt gegeven door:



0
x>l


PT L (x) = cPL (x) −l ≤ x ≤ l
(3.68)



0
x < −l
waarbij PL (x) de symmetrische stabiele Lévy-distributie is met index α, c een constante en l
een ‘cutoff’ lengte is.
De bovenstaande definitie van de TLF wordt ook wel de ‘hard cutoff’ versie genoemd en vaak
wordt de voorkeur gegeven aan de ‘smooth cutoff’ (ook wel exponentiële cutoff genoemd) die
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gedefinieerd wordt aan de hand van de karakteristieke functie [2]:
(

(q 2 + 1/l2 )α/2 cos [α arctg (l | q |)]
ϕ(q) = exp c0 − γ
cos (πα/2)

)
,

(3.69)

met α de index van de Lévy-distributie, l de cutoff lengte, γ een schaalfactor en
c0 ≡

l−α
.
cos(πα/2)

(3.70)

Wanneer de cutoff lengte l naar oneindig gaat herleidt de TLF distributie zich tot de gewone
symmetrische Lévy-distributie (arctg (+∞) = π/2 en c0 = 0) en voor α = 2 wordt dit de
Gaussische distributie:

exp(−γ | q |α ) voor l → ∞,
ϕ(q) →
exp(−γ | q |2 ) voor α = 2.

(3.71)

De TLF distributie heeft zoals reeds gezegd, in tegenstelling tot de ‘gewone’ Lévy-distributie,
een eindige variantie en bijgevolg garandeert het centraal limiet theorema dat ze convergeert
naar een Gaussisch proces bij optelling van meerdere willekeurige variabelen verdeeld volgens
de TLF distributie.
Dat de variantie σ 2 (ook wel het 2e centrale moment m2 genoemd) eindig is volgt uit:

m2 = σ 2

Z

+∞

=

dx (x− < x >)2 P (x)

−∞

=
=

=

(−i)2

d2
ln φ(q)
dq 2

q=0

!
+ 1/l2 )α/2
c0 − γ
cos [α arctg(l | q |)]
dq 2
cos(πα/2)
 α−2
γ
1
α (α − 1)
cos(πα/2)
l
d2

(q 2

q=0

(3.72)

hetgeen eindig is (voor α = 2 wordt dit 2γ). De eerste gelijkheid is de definitie van de
variantie, de tweede de definitie van het 2e centrale moment en bij de laatste vergelijking
werd gesteund op het feit dat arctg (0) = 0 en dat c0 geen functie is van q.
Van alle bovenstaande distributies is er geen die door alle onderzoekers gezien wordt als
hét model om de tijdsevolutie van de logaritme van de prijzen te beschrijven. De beste
manier om een zo correct mogelijk model te bekomen is door naar empirische gegevens van
prijsveranderingen te kijken en zich de volgende vragen te stellen:
 Zijn de momenten (meer bepaald het tweede moment, de variantie) van de prijsveranderingsdistributie eindig?
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 Is er zelf-similariteit (schaalinvariantie)?
 Indien er schaalinvariantie is, van welke aard is ze dan en over welk tijdsinterval is er
schaalinvariantie?

Na het zo correct mogelijk beantwoorden van deze vragen kan men dan één van bovenstaande
modellen gaan toepassen om de prijsveranderingen het best te beschrijven.

3.4

Machtwetten

Een machtwet is een relatie tussen twee grootheden beschreven door een functie f (x) die
voldoet aan:
f (x) ∼ Cx−ν met ν > 0 .
(3.73)
De exponenten kunnen zowel gehele als niet gehele getallen zijn.
Op een logaritme-logaritme figuur is deze vergelijking een rechte zoals we reeds zagen bij de
algemene behandeling van Lévy-distributies:
log f (x) = log C − ν log x

(3.74)

1
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x

Figuur 3.13: Grafiek van f (x) = 1/xν op lineaire schaal
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Figuur 3.14: Grafiek van f (x) = 1/xν op logaritmische schaal

We hebben in vorige paragraaf reeds één van de belangrijkste eigenschappen van machtwetten
gezien, namelijk dat ze continu schaalinvariant zijn, dit wil zeggen dat dat de functie f (x) er
op alle schalen hetzelfde uitziet.

3.4.1

Machtwetten in de natuur

Machtwetten komen overvloedig voor in de natuur en de reden hiervoor is tot op heden nog
steeds vrij onduidelijk [22]. Ze zijn dan ook het studiedomein in zeer veel verschillende takken
van de wetenschap. In de natuurkunde komen machtwetten dikwijls voor in situaties waarbij
systemen bestaande uit zeer veel entiteiten zich gaan organiseren op een zeer coherente manier,
zogenaamde ‘kritische fenomenen’. Een mooi voorbeeld hiervan zijn faseovergangen: water
wordt ijs of damp, bepaalde vloeistoffen worden supervloeibaar bij zeer lage temperatuur,. . .
Bij fasetransities gaan een gigantische hoeveelheid entiteiten zich als één geheel op een georganiseerde manier gaan gedragen.
Eén van de bekendste voorbeelden van een faseovergang en van het voorkomen van machtwetten in de natuur is dat van een ferromagneet. Wanneer de temperatuur van bijvoorbeeld ijzer
onder de Curietemperatuur TC wordt gebracht, gaat het ijzer over van de paramagnetische
naar de ferromagnetische toestand.
Op het kritisch punt van deze fasetransitie krijgen verscheidene fysische entiteiten een macht36
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wet gedrag: de soortelijke warmte, de susceptibiliteit, . . .
De oorzaak van dit machtwetgedrag is het feit dat er fluctuaties zijn van de geordende fase
(hier de ferromagnetische toestand) in de ongeordende fase (hier de paramagnetische toestand)
boven de transitietemperatuur en omgekeerd onder de transitietemperatuur.
Op het kritisch punt T = TC wordt de correlatielengte ξ, die een maat is voor de grootte van
de geordende domeinen, oneindig. Dit betekent dat geordende domeinen voorkomen op alle
lengteschalen en dat ze dus verdeeld zijn volgens een machtwet distributie.
Men zou verwachten dat men zéér dicht bij het kritisch punt moet zitten om dit machtwet
gedrag te kunnen observeren. Er zijn echter veel situaties waarbij het machtwet gedrag zo ook
duidelijk is. Zo staat de frequentie van aardbevingen van een zekere grootte, d.w.z. waarbij
een bepaalde energie E vrijkomt, in verband met deze energie volgens een machtwet:
N (E) ∼ E −1,5

(3.75)

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor lawines, verkeersopstoppingen, . . .
De theorie die deze fenomenen tracht te verklaren is de zogenaamde ‘self-organized criticality’
[22], waar we niet verder over zullen uitweiden.

3.4.2

Machtwetten in de economie

Net zoals de random walk eigenlijk voor het eerst beschreven werd in de economie (Bachelier,
zie 3.1.2), is ook het gebruik van een machtwet distributie voor het eerst terug te vinden in
de economie. Bij het onderzoeken van het statistisch karakter van de rijkdom van individuen
in een stabiele economie vond de Italiaanse economist Pareto een goeie 100 jaar geleden dat
het aantal individuen met een inkomen groter dan een bepaalde waarde x0 beschreven kon
worden door een distributie van de gedaante:
y ∼ x−ν ,

(3.76)

waarbij y het aantal mensen is met een inkomen x > x0 en ν een exponent die Pareto op 1, 5
schatte. Pareto merkte op dat zijn resultaat vrij algemeen was en toepasbaar op landen als
Engeland, Ierland, Duitsland en ook op Italiaanse steden.
Machtwetten vinden we niet alleen in inkomensdistributies terug, maar ook in distributiefuncties van prijsbewegingen zoals geı̈llustreerd in figuur 3.15.
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Figuur 3.15: Prijsbewegingsdistributie van 1000 aandelen van de beurs van New York en van de
NASDAQ. De data geven 15 miljoen gebeurtenissen weer. Een beweging van de prijs p
wordt gedefinieerd als log p(t + τ ) − log p(t) met hier τ = 15 minuten. De distributiefunctie geeft de waarschijnlijkheid weer dat de absolute waarde van een genormalizeerde
prijsbeweging groter is dan x. Figuur overgenomen uit ref. [24]

Het voorkomen van machtwetten in prijsveranderingen is zeer interessant vanuit praktisch
oogpunt omwille van de gevolgen dat dit heeft op het risico van financiële investeringen en
vanuit theoretisch oogpunt omdat het schaalonafhankelijkheid suggereert en bijgevolg mogelijke analogieën met kritsche fenomenen [25].
Verder vindt men nog machtwetten terug bij de beschrijving van het groeitempo van een
bedrijf als functie van de grootte van het bedrijf, in de distributiefunctie van het aantal
aandelen in een transactie, enz. [26].
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Stationaire Processen en
Correlatiefuncties in Financiële
Tijdreeksen
4.1

Stationaire stochastische processen

Kijkend naar tijdreeksen van prijsveranderingen in financiële markten, kunnen we ons afvragen of er een zekere vorm van correlatie heerst, en zo ja of deze van korte of van lange duur
is. Een andere belangrijke vraag is in welke mate deze tijdreeksen stationair zijn.
Een proces x(t) is stationair als zijn waarschijnlijkheidsdichtheid P (x(t)) invariant is onder
een tijdsverschuiving (m.a.w. een ‘shift’ in de tijd).
Het gemiddelde µ van een stochastisch proces wordt gedefinieerd door:
Z

+∞

E{x(t)} ≡ µ =

xP (x(t)) dx ,

(4.1)

−∞

waarbij P (x(t)) de waarschijnlijkheidsdichtheid is om een waarde x op tijdstip t waar te
nemen. De autocorrelatiefunctie definieert men als:
Z

+∞ Z +∞

E{x(t1 )x(t2 )} ≡ R(t1 , t2 ) =

x1 x2 P (x1 , x2 ; t1 , t2 )dx1 dx2 ,
−∞

(4.2)

−∞

waarbij P (x1 , x2 ; t1 , t2 ) de waarschijnlijkheid is om x1 waar te nemen op t1 en x2 op t2 .
Correlatiefuncties zijn het instrument bij uitstek om uit te zoeken of opeenvolgende gebeurtenissen onafhankelijk zijn.
De definitie van een stationair proces die we hierboven gaven wordt vaak de ‘strikte’ definitie
genoemd. Het komt regelmatig voor dat men het heeft over minder strikte vormen, waarvan
we hier enkele voorbeelden geven:
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 Asymptotisch stationaire processen: deze worden waargenomen wanneer de statistiek
van de variabelen x(t1 + c), ..., x(tn + c) niet afhangt van c als c groot is.
 N e orde stationaire processen: deze vinden plaats wanneer

f (x1 , ..., xn ; t1 , ..., tn ) = f (x1 , ..., xn ; t1 + c, ..., tn + c)

(4.3)

geldig is enkel voor n ≤ N .
 Stationaire processen in een interval: worden bekomen wanneer 4.3 geldig is voor elke
ti en ti + c in het beschouwde interval.

4.2

Correlaties

Wanneer we te maken hebben met processen die een gemiddelde hebben verschillend van nul,
is het handig om gebruik te maken van de autocovariantie:
C(t1 , t2 ) = R(t1 , t2 ) − µ(t1 )µ(t2 ) .

(4.4)

Voor stationaire processen wordt dit:
C(τ ) = R(τ ) − µ2 ,

(4.5)

met τ = t2 − t1 .
In het verdere verloop van dit hoofdstuk zullen we µ = 0 veronderstellen, hetgeen inhoudt
dat de autocorrelatie en de autocovariantie gelijk zijn.
Een belangrijke vraag die men zich moet stellen bij het bekijken van tijdreeksen is met welke
tijdschaal men te maken heeft, m.a.w. hoe groot is het ‘geheugen’ van het systeem. Voor
R∞
stationaire processen speelt de integraal van R(τ ) hierbij een zeer belangrijk rol. 0 R(τ )dτ
kan zowel eindig, oneindig, als onbepaald zijn.

Korte dracht correlatie
Wanneer R(τ ) = exp (−τ /τc ) wordt de integraal:
Z
0

+∞


−τ
dτ
exp
τc


=

−τc exp−τ /τc

= τc ,

+∞
0

(4.6)
(4.7)

hetgeen eindig is. Deze waarde τc , die de oppervlakte onder de correlatiefunctie voorstelt
en die de correlatietijd van het proces genoemd wordt, is een maat voor het geheugen van
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het proces. Dit wil zeggen dat we informatie bekomen over de typische tijdschaal van het
geheugen van het proces.
Een formelere uitdrukking van het resultaat bekomen in vgl. 4.7 verkrijgen we door te kijken
naar de variantie van de som Sn van n stochastische variabelen xi :

E{Sn2 } =

n
X

E{x2i } + 2

i=1

n
X

(n − k)E{xi xi+k }

(4.8)

(n − k)E{xi xi+k } ,

(4.9)

k=1

= n E{x2i } + 2

n
X
k=1

waarbij k loopt van 1 tot n en E{xi xi+k } de autocorrelatie is tussen xi en xi+k die we positief
veronderstellen. Voor grote waarden van n krijgen we dat:
E{Sn2 }

E{x2i }

≈n

+2

n
X

!
E{xi xi+k }

.

(4.10)

k=1

Wanneer in deze uitdrukking de som van de correlatietermen eindig is,
lim

n→∞

n
X

E{xi xi+k } = cte ,

(4.11)

k=1

dan zijn de variabelen weinig afhankelijk van elkaar of er is met andere woorden een korte
dracht correlatie.
Zijn we niet zozeer geı̈nteresseerd in de autocorrelatiefunctie, maar eerder in de frequenties,
dan is het handig om met het ‘machtspectrum’ S(f ) te werken. Het machtspectrum van een
stationair proces wordt gedefinieerd als de Fourier-getransformeerde van zijn autocorrelatiefunctie:
+∞

Z
S(f ) =

R(τ )e−i2πf τ dτ .

(4.12)

−∞

Voor de autocorrelatiefunctie die we hier boven hebben gebruikt, R(τ ) = exp (−τ /τc ), wordt
het machtspectrum dan:
Z

+∞

S(f ) =

−τ

e τc e−i2πf τ dτ .

(4.13)

−∞

Dit herschrijven we als:
Z

+∞

S(f ) =

e

−τ
τc

Z

+∞

cos(2πf τ )dτ + i

−∞

e

−τ
τc


sin(2πf τ )dτ

,

(4.14)

−∞

en na tweemaal toepassen van partiële integratie op de eerste integraal (de tweede intergaal
is een integaal van min oneindig naar plus oneindig van een oneven functie en bijgevolg gelijk
aan nul) vinden we de gezochte integraal terug in het rechterlid:
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−S(f )
1
+
.
2
(2πf τc )
(πf )2 2τc

S(f ) =

(4.15)

Dit verder uitwerken geeft:


1
S(f ) 1 +
(2πf τc )2


=

1
,
(πf )2 2τc

(4.16)

en zo:
(2πf τc )2
1
1 + (2πf τc )2 2τc (πf )2
2τc
.
1 + (2πf τc )2

S(f ) =
=

(4.17)
(4.18)

Voor f  1/(2πτc ) of 2πf τc  1 wordt in vergelijking 4.18 de noemer gelijk aan 1 en is
het machtspectrum dus frequentie-onafhankelijk. Voor een tijd veel langer dan τc wordt het
stochastisch proces dan ‘witte ruis’ (white noise) genoemd.

Lange dracht correlatie
We hebben in de inleiding van deze paragraaf gezien dat de integraal van R(τ ) zowel eindig
(dit geeft zoals net gezien aanleiding tot korte dracht correlaties), oneindig als onbepaald kan
zijn.
Wanneer R(τ ) ∼ τ η−1 met 0 < η ≤ 1 wordt de integraal oneindig:
Z

+∞

τ η−1 = ∞ .

(4.19)

t1

Deze waarde stelt de oppervlakte onder de autocorrelatiefunctie voor en geeft zo informatie
omtrent de typische schaal van het geheugen van het proces. Daar de waarde hier oneindig is,
is het nu onmogelijk geworden om een tijdschaal te selecteren waarbij een regime van tijdelijke
correlatie kan onderscheiden worden van paarsgewijze onafhankelijkheid. We spreken van
lange dracht correlatie.
Ook hier bestaat een formele uitdrukking voor. Wanneer in 4.8 de som van de correlatietermen
divergeert,
lim

n→∞

n
X

E{xi xi+k } = ∞ ,

(4.20)

k=1

zijn de variabelen sterk afhankelijk van elkaar: lange dracht correlatie.
We zien hier weer de machtwetten bovenkomen (vgl. 4.19) en algemeen mag men stellen dat
stochastische processen gekarakteriseerd door autocorrelatiefuncties in de gedaante van een
machtwet gecorreleerd zijn op lange afstand.
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4.3

Empirische data van financiële tijdreeksen

Wanneer we nu de concepten besproken in vorige paragrafen toepassen op empirische observaties van de tijdelijke correlaties waargenomen in tijdreeksen van prijzen van financiële
goederen, dan kan er vastgesteld worden dat er een korte dracht correlatie is in de prijsveranderingen, maar een lange dracht correlatie in de volatiliteit [2].
Prijsveranderingen
De autocorrelatiefunctie van de veranderingen van de logaritme van de prijzen is een sneldalende functie, meestal gekarakteriseerd door een correlatietijd die veel kleiner is dan 1
transactiedag. Dit kan vastgesteld worden door de autocorrelatiefunctie van de prijsveranderingen uit te zetten tegen τ = t2 − t1 of tegen het aantal ‘ticks’. Een voorbeeld van dergelijke
analyse wordt gegeven in Figuur 4.1.

Figuur 4.1: Autocorrelatiefunctie van de logaritme van ‘tick-by-tick’ prijsveranderingen (cirkels) en
van de absolute waarde van de logaritme van ‘tick-by-tick’ prijsveranderingen (vierkanten). Het betreft hier de aandelen van MOL, een Hongaars oliebedrijf, in het tweede
kwartaal van 1998. Figuur overgenomen uit ref. [31].

43

Hoofdstuk 4. Stationaire Processen en Correlatiefuncties in Financiële Tijdreeksen
Zoals te zien is op Figuur 4.1 bedraagt de correlatietijd heir slechts enkele ticks, hetgeen véél
kleiner is dan 1 transactiedag.
Om een duidelijker beeld te hebben van de correlatietijd kunnen we naar ‘high-frequency’
data kijken. In Figuur 4.2 wordt hiervan een voorbeeld gegeven en we zien duidelijk dat de
correlatietijd hier van de orde van enkele minuten is.

Figuur 4.2: Semi-logaritmische plot van de autocorrelatiefunctie van de S& P 500. De rechte lijn
illustreert het exponentieel verval met een karakteristieke vervaltijd τ = 4 min. Figuur
overgenomen uit ref. [32].

Uit deze figuur is duidelijk te zien dat de autocorrelatiefunctie van de prijsveranderingen een
exponentieel vervalt vertoont met kleine karakteristieke tijden.
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Niet alleen in prijsvernaderingen vinden we dit gedrag terug, maar ook in data van wisselkoersen zoals geı̈llustreerd wordt in Figuur 4.3.

Figuur 4.3: Autocorrelatiefunctie van de wisselkoers Yen/Dollar. Figuur overgenomen uit ref. [33].
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Volatiliteit
Een voorbeeld van de volatiliteitsautocorrelatiefunctie wordt getoond in Figuur 4.4. We
zien duidelijk dat de correlatietijd hier veel groter (van de orde van enkele dagen) is dan
die in de voorbeelden van de prijsveranderingen (we vonden toen een correlatietijd die veel
kleiner was dan een dag). We herinneren eraan dat de volatiliteit in verband staat met de
standaarddeviatie van de prijsveranderingen.

Figuur 4.4: Autocorrelatiefunctie van de volatiliteit van de ‘Dow-Jones daily index’. Figuur overgenomen uit ref. [34].

We spreken hier van lange dracht correlatie.

4.4

Correlatiefuncties in de Natuurkunde

Om dit hoofdstuk af te sluiten gaan we nog even in op correlatiefuncties in de natuurkunde
omdat zij ook daar een zeer belangrijke rol spelen. Wanneer wij het in de volgende 2 hoofdstukken over Moleculaire Dynamica zullen hebben en een link trachten te leggen tussen de
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dynamica van financiële markten en een vloeistofmodel zullen de correlatiefuncties hierbij een
zeer belangrijke rol blijken te spelen.

Magnetische systemen
In de theorie van magnetische systemen spelen correlatiefuncties een belangrijke rol bij het
werken met en het verstaan van het Ising model. Het Ising model is het belangrijkste model
van een systeem dat een fasetransitie ondergaat. Beschouwen we een verzameling van N
spins waarbij de spin op iedere plaats ofwel up (+1) ofwel down (-1) staat, dan wordt de
basisvergelijking van het Ising model gegeven door [30]:
E = −J

N
X

si sj − B

i,j=nn(i)

N
X

si ,

(4.21)

i=1

warbij E de totale energie van het systeem is, B een extern magnetisch veld (gelegen volgens
de positieve z-richting), J de interactie tussen de spins (−J als de spins parallel zijn en +J
als ze antiparallel zijn), si = ±1 en waarbij nn(i) staat voor het feit dat de interactie enkel
tussen dichtste naburen is.
De spin-spin correlatiefunctie G(r) wordt gedefinieerd als [30]:
G(r) = hsk sk+r i − hsk i hsk+r i .

(4.22)

Daar hsi i plaatsonafhankelijk is, kunnen we dit gelijk stellen aan m, de magnetisatie per spin
(m = M/N ), en wordt G(r):
G(r) = hsk sk+r i − m2 .

(4.23)

Aangezien alle roosterplaatsen equivalent zijn, is ook G(r) onafhankelijk van de keuze van k
en enkel afhankelijk van r, de afstand tussen de spins (in eenheden van de roosterconstante).
Verder uitwerken van hsk sk+r i (zoals bijvoorbeeld gedaan wordt in [30]) levert:
G(r) = (tanhβJ)r ,
met β = 1/kT en waarbij m = 0 gesteld is.
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Figuur 4.5: Spin-spin autocorrelatiefunctie

Vloeistoffen
Zoals gezegd vindt men ook in de theorie van de vloeistoffen een correlatiefunctie terug, en als
we het in de volgende 2 hoofdstukken over een correlatiefunctie zullen hebben in de context
van Moleculaire Dynamica, dan bedoelen we deze. Beschouwen we een vloeistof bestaande
uit N moleculen in een volume V op temperatuur T en houden we rekening met het feit dat
N !/(N −n)! het aantal manieren voorstelt waarop men n deeltjes uit N kan kiezen, dan wordt
de n-deeltjes correlatiefunctie gegeven door [23]:

G

(n)



n

N!
(N − n)!
h
i
R
R
R
P
drn+1
~
drn+2
~ ... dr~N exp −β i<j U (~
ri , r~j )
h
i , (4.25)
×R
R
R
R
R
P
dr~1 ... dr~n drn+1
~
drn+2
~ ... dr~N exp −β i<j U (~
ri , r~j )

(r~1 , r~2 , ..., r~n ) =

V
N

waarbij de laatste factor de waarschijnlijkheid geeft om molecule ’1’ in [r~1 , r~1 +dr~1 ] en molecule
’2’ in [r~2 , r~2 + dr~2 ], ... en molecule ’n’ in [r~n , r~n + dr~n ] te vinden.
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Moleculaire Dynamica
5.1

Introductie tot de methode

Moleculaire dynamica (MD) tracht op een mechanische manier de fysische grootheden van
veeldeeltjessystemen te bestuderen. Essentieel bestaan er twee methoden om deze fysische
grootheden te bepalen. Daar waar de Monte Carlo (MC) methode vooral geschikt is voor de
studie van systemen in evenwicht (bijvoorbeeld een systeem in contact met een warmtebad),
laat de MD methode toe om tijdsafhankelijke processen te bestuderen en te simuleren. Deze
methode (MD) maakt gebruik van de microscopische bewegingsvergelijkingen om zo de dynamica van het systeem te simuleren. Met deze aanpak kunnen we bijvoorbeeld de aard van het
smeltproces beschrijven, warmte- of ladingtransport, de snelheid waarmee een systeem terug
in evenwicht komt na een plotse toevoeging of verlies van energie en de snelheid waarmee
moleculen diffunderen.
Centraal in dit hoofdstuk staan dus simulaties. Deze spelen een belangrijke rol als schakel
tussen de theorie en het experiment. Zij kunnen uiteraard echte experimenten niet vervangen
en ze zijn gelimiteerd door de eindige grootte van het systeem en de duur van de ’runs’. Het
is namelijk zo dat men soms zeer lang moet simuleren om een welbepaald fysisch tijdsinterval
te kunnen bestrijken. Het voordeel is echter dat simulaties toelaten om soms kwantitatief
veel meer te berekenen dan mogelijk is in echte experimenten. Zo kan bijvoorbeeld een
vergelijking van het gedrag van een model in 3 dimensies en in 4 dimensies (experimenteel
niet mogelijk) inzicht leveren in de redenen waarom een 3-dimensionaal systeem zich gedraagt
zoals waargenomen wordt.

5.1.1

Procédé

Ook al zouden we verwachten dat de studie van de beweging van moleculen (moleculaire
dynamica kan toegepast worden op allerhande veeldeeltjessystemen maar we zullen voor het
gemak altijd het voorbeeld van moleculen bespreken) een kwantummechanische aanpak vereist, blijkt dat een klassieke aanpak, gebruik makende van Newtons tweede wet, bevredigend
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is in vele situaties. Een overtuigend argument hiervoor is bijvoorbeeld het feit dat de DeBroglie golflengte van een argon atoom (we zullen hier argon atomen beschouwen omdat dit
het rekenwerk vereenvoudigt) van de orde 10−7 Å is (bij kamertemperatuur), hetgeen veel
kleiner is dan de onderlinge afstand tussen de deeltjes (van de orde 1 Å). Voor de eenvoud
zullen we vaak atomen beschouwen die in een vlak bewegen. De uitbreiding naar 3 dimensies
is eenvoudig op te stellen.
De bewegingsvergelijkingen worden dan:
dvi,x
dxi
= vi,x ,
= ai,x
dt
dt

(5.1)

dvi,y
dyi
= vi,y ,
= ai,y
dt
dt
waarbij i verwijst naar het i -de atoom, vi,x en vi,y de snelheidscomponenten zijn en ai,x en
ai,y de versnellingscomponenten die bepaald worden door de krachten van alle andere deeltjes
in het systeem. Algemeen kan men de bewegingsvergelijkingen dus als volgt schrijven:
d2 r~i (t)
f~i (r)
=
,
2
dt
mi
met mi ≡ m, r~i = (xi , yi ) in 2 dimensies, r~i = (xi , yi , zi ) in 3 dimensies en

f~i (r) =

X

f (| r~i − r~j |)r~ij ,

(5.2)

(5.3)

j6=i

met r~ij een eenheidsvector langs r~j − r~i .
Om deze vergelijkingen numeriek op te lossen gaan we gebruik maken van de zogenaamde
Verlet-methode, die we hier kort zullen toelichten. Vooreerst discretiseren we de tijd in
stappen ∆t. Zij xi (n), vi,x (n) en ai,x (n) de x-componenten van positie, snelheid en versnelling
van deeltje i bij de n-de stap, dan worden hun waarden bij de volgende stap door de Verletmethode gegeven door[27]:
xi (n + 1) ≈ 2xi (n) − xi (n + 1) + ai,x (n)(∆t)2 ,
vi,x (n) ≈

(5.4)

xi (n + 1) − xi (n − 1)
.
2∆t

De belangrijkste reden waarom we deze methode gebruiken en bijvoorbeeld niet de Eulermethode is omdat de fouten die gepaard gaan met deze methode veel kleiner zijn dan die bij
de Euler-methode. Een zeer belangrijke eigenschap van de Verlet-methode is dat de energie
behouden blijft over vele stappen ∆t, hetgeen cruciaal is als men een nauwkeurige Moleculaire
Dynamica-simulatie wil uitvoeren.
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Lennard-Jones potentiaal
Een Molecuaire Dynamica-simulatie bestaat uit het oplossen van de Verlet -vergelijkingen voor
elk deeltje in het systeem. De belangrijkste grootheid in deze berekening is de versnelling die,
zoals reeds eerder gezegd, het gevolg is van de krachten uitgeoefend door alle andere deeltjes.
Om de kracht tussen 2 deeltjes te bepalen moeten we weten hoe de interactiepotentiaal V (r)
eruit ziet. Voor elementen als argon is de situatie vrij eenvoudig. V (r) bestaat dan uit een
zwak aantrekkende Van der Waalsterm die ontstaat door de elektrische dipoolmomenten van
de atomen en een afstotende term die het gevolg is van de overlap van de elektronenwolken
van de atomen en die dus dominant wordt als de atomen dicht bijeen komen. V (r) heeft dan
de gedaante van wat men een Lennard-Jones potentiaal noemt:

 
σ 12  σ 6
−
,
(5.5)
V (r) = 4
r
r
waarbij  en σ constanten zijn. Het is gebruikelijk om  = 1 te stellen en zo alle energieën in
termen van  te meten en uit te drukken. Ook σ wordt vaak gelijk gesteld aan 1 zodat alle
lengten in eenheden van σ gemeten worden. We spreken van gereduceerde eenheden.
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Figuur 5.1: Algemene gedaante van een Lennard-Jones potentiaal
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5.1.2

Randvoorwaarden

Willen we nu computersimulaties uitvoeren dan moeten we rekening houden met enerzijds
de eindige grootte van het systeem en anderzijds het aantal moleculen in de simulaties. Het
aantal moleculen moet men beperken tot maximum enkele duizenden omdat de computer er
anders veel te lang over zou doen. In de limiet waar de correlatielengte veel kleiner is dan
de grootte van het systeem is de eindige grootte van het systeem niet zo’n groot probleem,
alleen moet er dan nog rekening gehouden worden met de botsingen van de moleculen tegen
de wanden. Deze botsingen maken namelijk een veel te groot deel uit van het totaal aantal
botsingen in vergelijking met het echte systeem en hier moet dus voor gecorrigeerd worden.
Dit wordt opgelost door periodieke randvoorwaarden in te voeren. Concreet betekent dit
hier (we werken voor de eenvoud nog steeds in een vlak) dat telkens wanneer een atoom een
wand tegenkomt het onmiddelijk wordt getransporteerd naar de tegenoverliggende kant van
het systeem. Een manier om zich dit visueel voor te stellen is door alles te beschouwen op
een torus.

5.2
5.2.1

Hoe een programma construeren
Initialisatie

Een eerste belangrijk punt in het construeren van een MD-programma is het toekennen van
de initiële posities en snelheden aan de atomen. Intuı̈tief zou men kunnen denken dat de
atomen random verdeeld moeten worden over een doos, maar door dit te doen houden we
geen rekening met het afstotingsgedeelte van de potentiaal.
Het is namelijk zo dat wanneer een atoom zich op positie (x, y) bevindt, de kans om een ander
atoom te vinden binnen een afstand σ van deze positie nul is. Hier moet dus rekening mee
worden gehouden bij het toekennen van de initiële posities. Wat betreft de initiële snelheden
zou men gemakshalve elk atoom een beginsnelheid v0 kunnen geven in een willekeurig gekozen
richting.
Eenmaal de initiële condities vastgelegd zijn, kan men zich buigen over de beweging van de
atomen. Hiervoor kan men bijvoorbeeld gebruik maken van de Verlet-methode, besproken in
vorige paragraaf.
De componenten van de versnelling van een bepaald deeltje i worden bekomen door alle
individuele krachten van alle andere deeltjes in het systeem te sommeren. In twee dimensies
geeft dit:
ai,x =

1 X
fj,i cos θj,i
m
j6=i

ai,y =

1 X
fj,i sin θj,i
m
j6=i
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waarbij fj,i de kracht van deeltje j op deeltje i is en θ de hoek die de lijn tussen deze twee
deeltjes maakt met de x-as. De kracht fj,i wordt gegeven door:

fj,i = −

∂V
∂rj,i

∂
= −
∂rj,i
= 24

5.2.2

(5.7)
"
4

1
2
− 7
13
rj,i rj,i

1
rj,i
!

12


−

1
rj,i

6 #!

.

Verdere verloop

Na elke tijdsstap moet de versnelling van elk deeltje berekend worden. Daar elk deeltje
interageert met alle andere deeltjes is dat een zeer tijdrovende berekening. Om dit gedeelte
van de numerieke berekeningen sneller te laten verlopen zullen we in rekening brengen dat de
interactiepotentiaal essentieel nul wordt voor r > 3 (in gereduceerde eenheden). We kunnen
dus in het programma de kracht exact nul stellen wanneer r > 3. Dit staat gekend als ‘cutting
off’ van de potentiaal en versnelt aanzienlijk het rekenwerk.
Nadat fj,i berekend is, bepaalt het programma de nieuwe posities van deeltje i door gebruik
te maken van vergelijking 5.4. Tegelijkertijd worden ook de nieuwe snelheden berekend.
Na de nieuwe posities te hebben berekend, moet gecontroleerd worden of er deeltjes de ‘doos’
hebben verlaten en indien dit het geval is moeten de randvoorwaarden toegepast worden
besproken in 5.1.2. Bovenstaande procedure wordt dan zoveel keer herhaald als gewenst.
Het laatste dat we nu nog moeten doen is aantonen dat de simulaties gelijkenissen vertonen
met echte systemen. Een belangrijke vraag hierbij is of het systeem al dan niet een evenwicht
bereikt en zo ja, hoe snel het dit evenwicht bereikt. Aangezien de enige krachten die in onze
simulatie voorkomen krachten zijn tussen de deeltjes moet de totale energie behouden blijven.
Er is in onze simulatie geen expliciete vermelding van temperatuur, maar we kunnen wel
intuı̈tief van temperatuur spreken via het concept van een warmtebad: een gedeelte van de
deeltjes kan beschouwd worden in het warmtebad van de andere deeltjes.
We zullen dus de temperatuur T moeten berekenen uit het gedrag van het systeem, hetgeen
mogelijk is via het equipartitietheorema: dit stelt dat voor een klassiek systeem de gemiddelde energie van elke kwadratische vrijheidsgraad (d.w.z. een vrijheidsgraad die als een
kwadratische term in de energie voorkomt) kB T /2 is met kB de Boltzmann-constante.
Als de moleculaire dynamica methode het gedrag van een echt gas beschrijft, zou het de
snelheidsdistributies moeten opleveren die de Maxwellvorm hebben:
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P (v) = C

P (vx ) =

v2
exp(−mv 2 /2kB T ) ,
kB T

(5.8)

Cx
exp(−mvx2 /2kB T ) .
(kB T )1/2

Uit deze distributies kan men dan door localisatie van de piek de temperatuur T bepalen.
Een meer gebruikelijke manier is, zoals reeds gezegd, T te bepalen via het equipartitietheorema. In een 3 dimensionale simulatie is de kinetische energie van een atoom 1/2m(vx2 +vy2 +vz2 )
zodat het equipartitietheorema zegt dat voor een systeem in thermisch evenwicht:
3 kB T =

5.3

Dm
2

E
(vx2 + vy2 + vz2 ) .

(5.9)

Een MD simulatie programma

Conventies
In het MD programma dat we in deze thesis gebruiken om simulaties uit te voeren ([28], [29])
worden – op enkele details na - dezelfde concepten gebruikt en dezelfde manier van werken
als besproken in vorige paragraaf. Het programma simuleert het gedrag van argon. De reden
waarom argon gebruikt wordt is dat, zoals al eerder gezegd, de Lennard Jones potentiaal bij
argon resultaten oplevert die zeer goed overeenkomen met het experiment:
V (r) = 4

 
σ 12
r

−

 σ 6 
r

.

(5.10)

De optimale waarden voor de parameters  (eenheid van energie) en σ (eenheid van lengte)
zijn respectievelijk /kB = 119, 8 K, waarbij 119, 8 K de eenheid van temperatuur is, en
σ = 3, 822 Å. Als eenheid van massa werd de massa van 1 argonatoom genomen, i.e. 6, 63 ×
10−26 kg (= 39, 948 u). Om uit deze eenheden de eenheid van tijd te halen, maken we gebruik
van het feit dat
Af stand
.
Snelheid
Afstanden worden, zoals gezegd, uitgedrukt in eenheden σ en voor de snelheid maken we
gebruik van:
T ijd =

Energie = (M assa) ∗ (Snelheid)2 ,
en dus:
r
Snelheid =
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We vinden zo dat de eenheid van tijd gelijk is aan:
r

m
σ

= 2, 42 × 10−12 s .

T ijd =

(5.11)

Initialisatie
Bij het initialiseren van de posities worden, wanneer men gebruik maakt van een LennardJones potentiaal, de posities van de deeltjes gekozen op de roosterplaatsen van een Bravais-fcc
rooster. Een fcc rooster bevat 4 deeltjes per eenheidscel en voor een kubisch volume wordt het
totaal aantal deeltjes dus gegeven door 4n3 met n = 2, 3, 4, ... . Voor een L × L × L systeem
met 4n3 deeltjes wordt de roosterconstante a van een fcc rooster gegeven door a = L/n.
Bij het initialiseren van de snelheden worden snelheden getrokken uit een Maxwell distributie:
2

r

2

2 x2 e−x /2a
,
(5.12)
PM (x) =
π
a
met a een positieve reële parameter. Deze distributie kan gezien worden als de grootte van
een 3-dimensionale vector waarbij de componenten normaal verdeeld zijn met variantie a2 .
Anders gesteld, zij Xi met i = 1, 2, 3 normaal verdeeld met gemiddelde 0 en variantie a2 dan
is
Z=

q

X12 + X22 + X32

(5.13)

verdeeld volgens een Maxwell distributie met parameter a (zie ook formules 5.8).
Wat men dus moet doen is de x, y en z component voor elk deeltje genereren uit een Gaussische
distributie. Voor de x component bijvoorbeeld is dit:
−mvx2
exp
2kB T



.

(5.14)

Verdere verloop
Na de initialisatie bestaat het algoritme van een standaard MD-simulatie nog uit 2 grote
stukken.
1. Het eerste stuk is de ‘thermalisatiefase’, dit is het stuk simulatie tot wanneer evenwicht
bereikt wordt. Hierbij wordt de gewenste temperatuur, die in het begin van de simulatie
opgegeven wordt als parameter, bereikt. In dit stuk wordt het in de vorige paragraaf
besproken Verlet-algoritme toegepast en na elke stap van dit algoritme moet voor elk
deeltje gecontroleerd worden of het het volume verlaten heeft. Als dat het geval is, moet
het over een afstand ± L verschoven worden langs één van de Cartesische assen.
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2. Het tweede stuk van het algoritme, waar we ons dus in een evenwichtssituatie bevinden, noemt men de ‘productiefase’ en in dit stuk van de simulatie worden de gewenste
statische en dynamische fysische grootheden bepaald.
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Hoofdstuk 6

Distributies In Vloeistoffen
6.1

Inleiding

We hebben in hoofdstuk 3 reeds in detail Lévy-processen en Lévy-regimes in verschillende
takken van de natuur (gedrag van slingerapen, Lévy-lasers, . . . ) besproken. Ook hebben we
ons toen de vraag gesteld of het mogelijk was om Lévy-regimes waar te nemen in vloeistoffen,
en zo ja, onder welke omstandigheden dit zou kunnen. We hebben gezien dat onderzoekers
(Solomon et al.) aan de Universiteit van Texas erin geslaagd zijn Lévy flights van gekleurde
merkdeeltjes waar te nemen in een vloeistof door de vloeistof in een roterende tank te steken
(zie 3.3.3 en [19]).
In dit hoofdstuk gaan we volledig focussen op Gaussische en Lévy-regimes in vloeistoffen,
maar niet op de manier zoals Solomon et al. het gedaan hebben, maar eerder met behulp
van Moleculaire Dynamica-simulaties. We vertrekken hiervoor vanuit de situatie geschetst in
paragraaf 5.3 en laten dan enkele simulaties lopen.
Een groot voordeel van MD-simulaties, is zoals in de inleiding gezegd, de mogelijkheid om
tijdsafhankelijke processen te bestuderen. Daar starten we in dit hoofdstuk dan ook mee.
We zullen verscheidene simulaties laten lopen bij verschillende temperaturen en dichtheden
(allemaal in gereduceerde eenheden) en gaan dan de gemiddelde kwadratische verplaatsingen
van de deeltjes uitzetten tegen de tijd. Vervolgens kijken we ook eens naar de beweging van
één enkel deeltje. Alle resultaten zullen dan onderzocht worden en er zal getracht worden deze
te linken aan eigenschappen of resultaten die we eerder tegenkwamen in financiële markten.
Een volgende stap bestaat in het bestuderen van niet-evenwichtssituaties. Centraal in dit
stuk staan de VAF’s of de snelheids autocorrelatiefuncties. Dit zijn functies die iets zeggen
over de waarde van fluctuerende snelheden op verschillende tijdstippen. In dit stuk zullen
we de link leggen met de in hoofdstuk 4 besproken autocorrelatiefuncties en meer bepaald de
volatiliteitsautocorrelatiefunctie.
Dit hoofdstuk wordt beëindigd door te kijken naar de staarten van de distributies die we
bekomen uit MD-simulaties.
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6.2

Simulaties

Tijdsafhankelijke processen
We hebben reeds gezegd dat één van de grote voordelen van Moleculaire Dynamica-simulaties
de mogelijkheid is om tijdsafhankelijke processen te bestuderen.
Een eerste punt dat we dan ook van naderbij gaan bekijken zijn de gemiddelde kwadratische
verplaatsingen van de argon moleculen als functie van de tijd. Deze gemiddelde kwadratische
verplaatsing op tijdstip t wordt in het MD-programma berekend volgens de formule:
i=N
1 X
r (t) =
|~
ri (t) − r~i (t = 0)|2 ,
N
2

(6.1)

i=1

met N = 4n3 het totaal aantal deeltjes waarmee de simulatie wordt uitgevoerd. N zal in wat
volgt gelijk zijn aan 500 (n = 5) tenzij anders vermeld wordt.
Enkele simulaties werden uitgevoerd bij verschillende temperaturen en dichtheid ρ = 1. De
dichtheid ρ wordt uitgedrukt in termen van (gereduceerde lengte-eenheid)−3 . De duur van
de thermalisatiefase bedraagt 4000 tijdstappen (voldoende om evenwicht te bereiken) en ook
voor de duur van de productiefase werd voor 4000 tijdstappen gekozen (voldoende om fysisch
relevante informatie te bekomen). Het resultaat is te zien in Figuur 6.1 . We herinneren eraan
dat alles uitgedrukt wordt in gereduceerde eenheden zoals uitgelegd in paragraaf 5.3.
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Figuur 6.1: Gemiddelde kwadratische verplaatsing van argon moleculen in functie van de tijd bij
verschillende temperaturen in de productiefase. De tijdstappen worden uitgedrukt in
eenheden 2, 42 x 10−12 s en de kwadratische verplaatsing in eenheden (3, 822 x 10−10 m)2 .
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Zoals blijkt uit de figuur is er een lineair verband (toch in goede benadering) tussen de
gemiddelde kwadratische verplaatsing r2 (t) en de tijd t:
r2 (t) ≈ C t ,

(6.2)

waarbij C een constante is die evenredig is met de diffusiecoëfficiënt. Hiermee is aangetoond
dat na voldoende lange tijd (dit resultaat is afkomstig uit de productiefase) de deeltjes van
een MD-simulatie gebaseerd op een Lennard-Jones potentiaal voldoen aan de eigenschappen
van een random walk (zie 3.1.1) en de bovenstaande methode dus uitermate geschikt is voor
het bepalen van diffusiecoëfficiënten. Dat we een random walk wetmatigheid –waarbij dus
elke nieuwe stap in de beweging volledig onafhankelijk is van voorgaande stappen– te zien
krijgen is eerder verrassend, daar we toch te maken hebben met een interagerend systeem.
Naast het feit dat de gemiddelde afstand door een molecule afgelegd, groeit met t1/2 kunnen
we vaststellen dat de diffusiecoëfficiënt (evenredig met de helling van de rechten) stijgt met
toenemende temperatuur.
Nu we deze resultaten kennen, gaan we nog een stap verder en gaan we trachten de beweging
te bekijken van één enkel deeltje gedurende de initialisatiefase. Concreet gaan we de absolute
verplaatsingen van 1 deeltje in 1 coördinaatrichting (bijvoorbeeld de x-richting) die het deeltje
maakt gedurende de verschillende tijdstappen (4000) uitzetten tegen de tijd.
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Figuur 6.2: Absolute verplaatsingen ∆x van 1 deeltje in de initialisatiefase. Het betreft hier de
verplaatsing van deeltje ‘100’ in de x-richting.
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Figuur 6.2 illustreert mooi dat het beschouwde deeltje na een tijdje (al vanaf 1500 tijdstappen
ongeveer) een random walk beweging uitvoert. We merken nog op dat de simulatie werd
uitgevoerd bij een temperatuur T = 1 en een dichtheid ρ = 1 (T en ρ in gereduceerde
eenheden).
Ter controle van de gevonden resultaten werd nog een simulatie uitgevoerd, ditmaal met
6000 tijdstappen in de initialisatiefase, en werden de absolute verplaatsingen in de z-richting
beschouwd. Ook werd de y-as aangepast met het oog op een vergelijking tussen deze plot en
de volgende figuur. Ook deze simulatie werd uitgevoerd bij T = 1 en ρ = 1. De gevonden
resultaten zijn te zien in Figuur 6.3.
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Figuur 6.3: Absolute verplaatsingen ∆x van 1 deeltje in de initialisatiefase. Deeltje ‘100’ in de
z-richting.

Ook hier kan men tot de vaststelling komen dat na een duizendtal tijdstappen de beweging
van het deeltje in de z-richting een random walk - achtige beweging wordt: de absolute
verplaatsingen hebben ongeveer een vaste lengte (dit is niet echt duidelijk op de figuur, maar
uit de data blijkt dat er per 100 tijdstappen telkens een absolute verplaatsing is van ongeveer
0,2) én er zijn ongeveer evenveel positieve als negatieve absolute verplaatsingen. Einsteins
basisveronderstellingen voor random walk zijn dus vervuld. Laten we hier toch nog eens
opmerken hoe verrassend het is om een dergelijk gedrag waar te nemen in een interagerend
systeem, en daarbovenop in de initialisatiefase (weliswaar na een duizendtal tijdstappen).
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De reden waarom we voorgaande figuren geplot hebben wordt duidelijk wanneer we naar
Figuur 6.4 kijken. Deze figuur toont de Duitse aandelenindex DAX en de Amerikaanse index
S&P 500 in de periode 1991 - 1999. De logaritme van beide indices wordt getoond binnen
dezelfde tijdschaal.

Figuur 6.4: Evolutie van de Duitse aandelenindex DAX (boven) en de S&P 500 (onder) in de periode
1991 - 1999. Figuur overgenomen uit ref. [38].
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Als we de lange termijn tendens buiten beschouwing laten, blijft er essentieel nog een ‘random
walk’ over. M.a.w de evolutie van de DAX en van de S&P 500 lijkt op een random walk waarop
nog een langzame tendens is aangebracht.
Bovenstaand voorbeeld illustreert mooi hoe we in eerste instantie –of beter in eerste benadering–
het random walk probleem en de daaraan gerelateerde diffusie kunnen zien als ‘model’ voor de
evolutie van beursindices of de evolutie van de prijzen van aandelen. Dit werd reeds besproken
in hoofdstuk 3 (Bachelier en hoe zijn hypothese leidde tot de ‘Efficient Market Hypothesis’
(3.1.2) en de verbetering van dit model: de geometrische Brownse beweging (3.3.4)) en wordt
hier empirisch gestaafd.

Niet-evenwichtssituaties en Correlatiefuncties
In de jaren 1950 begon men erin te slagen om de macroscopische transporteigenschappen van
een systeem in verband te brengen met de microscopische componenten. Deze ontwikkeling is
sindsdien uitgegroeid tot één van de meest actieve velden in de niet-evenwichtsthermodynamica.
Zo blijken veel fenomenologische coëfficiënten die tijdsafhankelijke eigenschappen beschrijven
te kunnen geschreven worden als integralen over autocorrelatiefuncties (zie 4.1 voor de definitie van een autocorrelatiefunctie). Binnen de niet-evenwichtsthermodynamica spelen deze
autocorrelatiefuncties een analoge rol als de partitiefuncties in evenwichtsthermodynamica
[23]. De snelheids autocorrelatiefunctie (velocity autocorrelation function, VAF) wordt gedefinieerd als:

κ(t1 , t2 ) = h~v (t1 ) · ~v (t2 )i
=

N
1 X
v~i (t1 ) · v~i (t2 ) ,
N

(6.3)
(6.4)

i=1

met N het aantal deeltjes in de simulatie. De VAF is dus een maat voor de correlatie tussen de
waarde van een fluctuerende snelheid op tijdstip t1 en de waarde op tijdstip t2 . In Figuur 6.5
wordt een snelheids autocorrelatiefunctie getoond bekomen na een simulatie bij T = 1, 5 en
ρ = 1 en in Figuur 6.6 worden autocorrelatiefuncties bekeken bij verschillende temperaturen.
Er kan aangetoond worden dat de grootheid κ in verband staat met de diffusiecoëfficiënt D
[23]:
1
D=
d

∞

Z

κ(s)ds ,
0

met d de dimensie van het systeem.
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Figuur 6.5: Snelheids autocorrelatiefunctie voor argon moleculen bij een gereduceerde temperatuur
T = 1, 5 en gereduceerde dichtheid ρ = 1.

1.8
T = 0,1
T = 3,5

1.6

T = 0,01
1.4
1.2

VAF

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Tijdstappen

Figuur 6.6: Snelheids autocorrelatiefunctie voor argon moleculen bij verschillende gereduceerde temperaturen en gereduceerde dichtheid ρ = 1.
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Figuur 6.5 is eerder verrassend in die zin dat men zou verwachten –en dit werd lange tijd
gedacht– dat κ(t) naar nul zou gaan na een paar tijdsintervallen die overeenkomen met de
typische moleculaire botsingstijd τ (i.e. de gemiddelde tijd tussen twee botsingen). Dit lijkt
logisch, daar men verwacht dat botsingen tussen de moleculen de snelheid van die moleculen
zou randomiseren en het deeltje dus heel snel zijn beginsnelheid zou vergeten.
In Figuur 6.6 worden twee autocorrelatiefuncties vergeleken bij verschillende temperatuur
maar bij gelijke dichtheid. Uit deze figuur is duidelijk dat hoe groter de temperatuur, hoe
sneller de snelheids autocorrelatiefunctie naar nul nadert. Dit lijkt logisch daar grotere temperaturen grotere gemiddelde snelheden tot gevolg hebben en dit op zijn beurt weer grotere
botsingsfrequenties tot gevolg heeft. Een grotere botsingsfrequentie betekent inderdaad dat
het geheugen van het systeem sneller gewist wordt en dit vertaalt zich in een VAF die nul
wordt.
Niet alleen heeft de VAF een temperatuursafhankelijkheid, maar ook een dichtheidsafhankelijkheid. Bij lage dichtheden gaat de VAF zeer langzaam naar nul. Ook hier is de reden weer
dat hoe groter de dichtheid van de vloeistof, hoe groter de frequentie van de botsingen tussen
de deeltjes. Dit wordt geı̈llustreerd in Figuur 6.7.
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Figuur 6.7: Snelheids autocorrelatiefunctie voor argon moleculen bij verschillende gereduceerde
dichtheden en gereduceerde temperatuur T = 1.
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Keren we even terug naar hoofdstuk 4 en meer bepaald naar 4.3 dan zien we dat er sterke
gelijkenissen bestaan tussen de volatiliteitsautocorrelatiefunctie en de snelheids autocorrelatiefunctie afgebeeld in vorige figuren.
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Figuur 6.8: Boven: Volatiliteitsautocorrelatiefunctie van de ‘Dow-Jones daily index’ (Figuur 4.4).
Onder: Figuur 6.5.

Beide functies vertonen hetzelfde gedrag en ook in de vervaltijd zijn er parallellen te trekken.
We weten dat de volatiliteitsautocorrelatiefunctie trager vervalt dan die van de prijsveranderingen: de correlatietijd was van de orde van enkele dagen in plaats van enkele minuten
of enkele ‘ticks’. En ook de snelheids autocorrelatiefunctie (VAF) nadert pas na enkele hon65
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derden tijdstappen naar nul. Ook hier kan de fysische kennis over autocorrelatiefuncties
(eventueel bekomen uit een MD-simulatie) heel wat bijbrengen over het begrijpen en eventueel verklaren van de volatiliteitsautocorrelatiefunctie. Zoals eerder gezegd spelen binnen
niet-evenwichtsthermodynamica de autocorrelatiefuncties een analoge rol als de partitiefuncties in evenwichtsthermodynamica

Staarten
Tot slot van dit hoofdstuk gaan we ons toespitsen op de staarten van de distributies die
we bekomen uit MD-simulaties. We weten dat in financiën de Levy-distributie een heel
belangrijke rol speelt. Deze distributie wordt –zoals uitvoerig besproken in hoofdstuk 3–
gekenmerkt door ‘vette staarten’. Verder verschilt deze distributie niet veel van de Gaussische.
Het is dan ook interessant om de staarten eens van naderbij te bekijken in distributies bekomen
uit MD-simulaties.
Vermits de staarten maar betekenis hebben bij veel data, gaan we voor dit stuk het aantal
deeltjes in de simulatie veranderen van 500 naar 1372 (= 4 n3 met n = 7).
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Figuur 6.9: Deeltjesdichtheid van de argon moleculen als functie van de afstand in de x-richting na
1400 tijdstappen in de initialisatiefase.
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Figuur 6.9 werd bekomen na het uitvoeren van een simulatie bij temperatuur T = 1 en dichtheid ρ = 1 met 1372 deeltjes. Alle verplaatsingen in de x-richting gedurende 1400 tijdstappen
in de initialisatiefase werden dan opgeteld per deeltje en hiervan werd een histogram gemaakt.
De vorm van het histogram afgebeeld in figuur 6.9 heeft een typische Gauss-vorm met gemiddelde nul en dit bevestigt nog eens de resultaten bekomen bij het uitzetten van de kwadratische
verplaatsingen tegen de tijd en de beweging van één enkel deeltje: random walk gedrag.

6.3

Conclusie

We zijn er in dit laatste hoofdstuk in geslaagd parallellen te trekken tussen een ‘vloeistofmodel’
en de dynamica van financiële markten. Nu deze link gelegd is, is het onderzoek uiteraard
niet ten einde.
Men zou zich bijvoorbeeld verder kunnen toespitsen op de parameters die in financiële markten
een analoge rol spelen als de temperatuur, de druk, ... in MD-simulaties. Welke rol spelen
deze parameters en welk effect brengt men teweeg wanneer men ze verandert?
Uiteindelijk zou er ook een manier moeten bestaan om –eventueel via aanpassing van de
Lennard-Jones potentiaal?– Lévy-distributies en getrunceerde Lévy-distributies te simuleren.
Helaas eindigt mijn ‘onderzoek’ hier maar deze zaken zullen vast en zeker het onderwerp zijn
van verder onderzoek hieromtrent en hopelijk komt men zo tot een realistische modellering
van de dynamiek van financiële markten.
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Algemene Conclusie
We zijn deze thesis gestart – na een inleidend hoofdstuk over de belangrijkste termen en
definities in financiële markten – met de studie van normale en anomale diffusie processen
zowel in de natuurkunde als in de economie. Daar waar normale diffusie gekarakteriseerd
wordt door een random walk beweging en een Gaussische distributie, heeft men bij anomale
processen nood aan een distributie die goed gelijkt op de Gaussische, maar waar extreme
evenementen veel waarschijnlijker zijn. De lévy-distributie is hiervoor een zeer geschikte
kandidaat en deze distributie werd in Hoofdstuk 3 grondig bestudeerd.
Verder hebben we ons in deze thesis toegespitst op correlatiefuncties. Correlatiefuncties zijn
zowel in de natuurkunde als in de economie uitermate geschikte instrumenten om te kunnen
zeggen in welke mate verschillende componenten van een systeem gecorreleerd zijn. Concreet
hebben we naar tijdreeksen in financiële markten gekeken en getracht een onderscheid te
maken tussen korte dracht en lange dracht correlatie. Na het toetsen van empirische data aan
de theorie blijkt dat prijsveranderingen een korte dracht correlatie vertonen en de volatiliteit
(die in verband kan gebracht worden met de standaarddeviatie van de return R(T )) een lange
dracht correlatie.
In het laatste gedeelte staan Moleculaire Dynamica simulaties centraal. Moleculaire Dynamica (MD) is een methode om veeldeeltjessystemen te bestuderen en dus zeer geschikt om
vloeistoffen te modelleren en zo een link te leggen met de dynamica van financiële markten. Het grote voordeel van MD-simulaties is dat we verschillende aspecten van het systeem
kunnen belichten. Zo laten de simulaties ons bijvoorbeeld toe om rekening te houden met
tijdsafhankelijkheid. Concreet hebben wij de gemiddelde kwadratische verplaatsing van de
deeltjes uitgezet als functie van de tijd en zijn tot de vaststelling gekomen dat we te maken hebben met een random walk. De fysica die hiervan aan de basis ligt kan dus in eerste
benadering als model dienen voor de evolutie van de prijzen van aandelen.
Naast de tijdsafhankelijkheid is de grootste sterkte van MD-simulaties dat we zowel evenwichts
als niet-evenwichtssituaties kunnen beschouwen. We weten dat een MD-programma bestaat
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uit 3 grote stukken:
1. Initialisatie
2. Simulatie tot evenwicht bereikt is
3. Simulatie bij evenwicht
Uit deze structuur is duidelijk dat de studie van niet-evenwichtssituaties gebeurt in het tweede
stuk van het programma en de studie van evenwichtssituaties in het derde stuk.
We zijn in het laatste hoofdstuk tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk parallellen
te trekken vallen tussen een ‘vloeistofmodel’ en de dynamica van financiële markten. De
parallellen zijn weliswaar niet perfect, maar in eerste benadering toch behoorlijk goed. Een
volgende stap in het onderzoek zou er in bestaan om te trachten Lévy-regimes te simuleren
met het MD-programma.
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Bijlage A

Derivatives: Opties
A.1

Black & Scholes - model

In de inleiding van deze thesis werd vermeld dat Black en Scholes het prijzen van opties
herleidden tot een diffusievergelijking. We bespreken hier even kort het Black & Scholes model en zullen dan aantonen dat de Black & Scholes - vergelijking inderdaad kan herleid
worden tot de gekende diffusievergelijking.
Het Black & Scholes-model biedt de mogelijkheid om de theoretische waarde van puts en
calls te berekenen. In de praktijk echter blijkt dat het model zeker niet perfect is. Dat dit
zo is werd pijnlijk vastgesteld door Scholes en Merton (met wie Scholes in 1997 de Nobelprijs
Economie won) zelf. Beiden zaten in de raad van bestuur van het LTCM (Long Term Capital
Management) fonds. In de periode juni - september 1998 verloor dit fonds 90% van zijn
waarde ofwel 4,5 miljard dollar.
Black & Scholes werkten met een Europese optie, dit betekent dat de optie enkel op de
eindvervaldag kan uitgeoefend worden. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse optie die
op elk ogenblik tijdens de looptijd kan uitgeoefend worden. Myron Scholes, Fischer Black
en Robert Merton gingen er ook vanuit te doen hebben met aandelen die geen dividend
uitbetaalden tijdens de looptijd van de optie en ze maakten een hypothetische omgeving
waar men geen belastingen of transactiekosten moet betalen. Daarnaast vertrokken ze van
de hypothese dat de beweeglijkheid van de onderliggende waarde bekend en onveranderlijk is
en dat de financiële markten zonder onderbreking werken.
Dit maakt duidelijk dat wie zich enkel op dit model baseert, grote risico’s loopt.
De theoretische prijs van een call optie c wordt in dit model gegeven door:
√
C(S, T ) = SN (a) − Ee−rT N (a − σ T ) ,
met
a=

ln(S/E) + (r + 1/2 σ 2 )T
√
,
σ T
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en de theoretische prijs van een put optie p:
P (S, T ) = Ee−rT N (−a + σ

√

T ) − SN (−a) ,

(A.2)

waarbij S de slotkoers is van de onderliggende waarde, N (a) de hoeveelheid aandelen, E de
uitgifteprijs (i.e. de prijs aan dewelke men mag kopen in het geval van calls), r de risicovrije
rente op jaarbasis (in decimalen), σ de standaarddeviatie per tijdseenheid (volatiliteit, in
decimalen) en T de resterende looptijd van de optie (in verhouding tot 365 dagen) zijn.

A.2

Black & Scholes - vergelijking herleiden tot een diffusievergelijking

De twee formules voor de prijs van een call en een put kunnen herleid worden tot één vergelijking die men de Black & Scholes partiële differentiaalvergelijking noemt:
1
∂2V
∂V
∂V
+ σ 2 S 2 2 + rS
− rV = 0 ,
(A.3)
∂t
2
∂S
∂S
waarbij V (S, t) de waarde van de optie op tijdstip t is en r, σ en S zoals hiervoor gedefiniëerd.
De afleiding van deze vergelijking (waarin gebruik gemaakt wordt van Itô’s lemma [4]) kan
men terugvinden in [37] .
Om deze partiële differentiaalvergelijking te herleiden tot een diffusievergelijking gaan we het
geval van call opties bekijken. Bij call opties (d.w.z. dat men het recht heeft om opties te
kopen aan uitgifteprijs E) heeft bovenstaande vergelijking volgende randvoorwaarden:

V (0, t)

=

0

voor alle t

V (S, t) → S
V (S, T )

=

als

S→∞

max(S − E, 0) .

De laatste voorwaarde geeft de waarde van de optie op het tijdstip van maturiteit terwijl de
oplossing van de differentiaalvergelijking de waarde geeft op elk eerder tijdstip. We stellen nu
x, τ en v(x, τ ) zodanig dat:

S = E ex
2τ
σ2
= E v(x, τ ) .

t = T−
V

De Black & Scholes partiële differentiaalvergelijking herleidt met bovenstaande tot:
∂v
∂2v
∂v
=
+ (c − 1)
− cv ,
2
∂τ
∂x
∂x
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Bijlage A. Derivatives: Opties
waarbij c = 2r/σ 2 . Stellen we tenslotte nog:
1

1

2τ

v(x, τ ) = e− 2 (c−1)x− 4 (c+1)

u(x, τ ) ,

(A.5)

dan hebben we dat:
∂u
∂2u
=
,
∂τ
∂x2
hetgeen een standaard diffusievergelijking is met diffusiecoëfficiënt gelijk aan 1.
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Bijlage B

Stabiele Distributies
B.1

Definities

1. Men noemt een waarschijnlijkheidsverdeling stabiel als de vorm van P (Sn ) dezelfde is als
P (xi ), waarbij Sn de som is van n onafhankelijke identiek verdeelde variabelen (o.i.v.)
xi .
2. De Fourier getransformeerde van een waarschijnlijkheidsdichtheid P (x),
Z

+∞

ϕ(q) ≡

P (x)eiqx dx ,

(B.1)

−∞

noemt men de karakteristieke functie van het stochastisch proces.

B.2

Convolutietheorema

De convolutie van twee functies f en g, genoteerd als f ⊗ g, wordt gedefinieerd als:
Z
f (x) ⊗ g(x) =

f (x0 )g(x − x0 ) dx0 .

(B.2)

Het convolutietheorema stelt nu dat de Fourier getransformeerde van een convolutie van twee
functies het produkt is van de Fourier getransformeerde van de twee functies [2]:
F [f (x) ⊗ g(x)] = F [f (x)] F [g(x)] = F (q)G(q) .

(B.3)

Beschouwen we de som van twee o.i.v. variabelen,
S2 = x1 + x2 ,
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dan is de waarschijnlijkheidsdichtheid P2 (S2 ) van de som de convolutie van de 2 dichtheden
van de variabelen:
P2 (S2 ) = P (x1 ) ⊗ P (x2 ) .
(B.5)
Uit het convolutietheorema volgt dan dat de karakteristieke functie ϕ2 (q) van S2 gegeven
wordt door:
ϕ2 (q) = [ϕ(q)]2 .
(B.6)

In het algemene geval,
Pn (Sn ) = P (x1 ) ⊗ P (x2 ) ⊗ ... ⊗ P (xn ) ,

(B.7)

waarbij Sn = x1 + x2 + ... + xn , geldt dat:
ϕn (q) = [ϕ(q)]n .

B.3

(B.8)

Gaussische distributie

We geven nu een formeel bewijs dat de Gaussische distributie stabiel is [2].
We weten dat voor Gaussisch verdeelde variabelen, de waarschijnlijkheidsdichtheid gegeven
wordt door:
P (x) = √

1
2
2
e−x /2σ .
2πσ

(B.9)

De Fourier getransformeerde van deze dichtheid,
Z

+∞

P (x)eiqx dx ,

ϕ(q) =

(B.10)

−∞

levert zoals gezegd de karakteristieke functie op en is hier:
ϕ(q) = e(σ

2 /2)q 2

2

= e−γq ,

(B.11)

met γ = σ 2 /2.

Uit B.2 volgt dat:
2

ϕ2 (q) = e−2γq .
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Voeren we nu een inverse Fourier transformatie uit, dan bekomen we:
P2 (S2 ) = √

1
2
e−x /8γ ,
8πγ

(B.13)

hetgeen de vorm heeft van een Gaussische distributie en hiermee is aangetoond dat deze
distributie stabiel is.
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