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1.Czym jest Indeks Strachu ? 

 O Indeksie Strachu głośno jest za każdym razem gdy na rynkach panuje nerwowa 

atmosfera. W rzeczywistości jest to potoczna nazwa wskaźnika oczekiwanej zmienności 

notowań spółek amerykańskich (Volatility Index), w skrócie VIX. Jest on publikowany od 1993 

roku  przez Chicago Board Options Echange (CBOE) i obliczany według wyznaczonego wzoru 

na podstawie zmienności zawartej w cenach opcji na amerykański indeks S&P 500. Potoczna 

nazwa „indeks strachu” ma swoją genezę w kształtowaniu się wartości indeksu w okresach 

spadków na rynkach kapitałowych, na które przypadają znaczne wahania wartości indeksu, 

co sugerowało by że VIX rośnie tylko podczas spadków. Nie jest to prawdą, ponieważ indeks 

ten mierzy zmienność cen opcji na akcje, która może rosnąc zarówno podczas trendu 

spadkowego jak i wzrostowego.  

Co ważne, wartość Indeksu Zmienności wyraża oczekiwaną zmienność S&P 500 w 

ciągu najbliższych 30-stu dni. W celu wyliczenia wartości liczbowej tej zmienności brane są 

pod uwagę dwie najlepsze oferty kupna (call) i dwie najlepsze oferty sprzedaży (put) 

wszystkich opcji na indeks 500 największych amerykańskich spółek, o terminie wygaśnięcia 

nie krótszym niż 8 dni. Poszczególnym opcjom nadawane są wagi tak, aby otrzymana 

zmienność odpowiadała 30-sto dniowej oczekiwanej zmienności indeksu. Wartość indeksu 

strachu na  dany moment to implikowana 30-sto dniowa zmienność indeksu S&P500 

pomnożona przez 100. 

Na podstawie wartości obecnych zmian w cenach opcji oraz przy użyciu 

skomplikowanego równania, wskazywany jest poziom zmienności, jakiego w przeciągu 

najbliższych 30-stu dni spodziewają się inwestorzy grający na rynku amerykańskim. Jest on 

wyrażony w wartościach liczbowych, co umożliwia porównania z danymi 

historycznymi i zastosowanie statystycznych metod do określenia przyszłych wartości. 

Znajomość wartości i umiejętność prawidłowej interpretacji tego wskaźnika może być 

znacząca dla inwestorów, którzy chcieli by powiększyć swoją strategię inwestycyjną o 

badanie zmienności.  
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 2.Histria Indeksu  

 W 1989 roku dwóch badaczy Menachem Brenner i Dan Galai 

opublikowali w „Financial Analysts Jurnal” artykuł pod tytułem „ New 

Financial Instruments for Hedging Changes in Volatility” . W owym 

artykule opisali Współczynnik Zmienności, zwany przez nich 

Indeksem Sigma. Ostateczną metodologię badań indeksu VIX w 1993 

roku stworzył prof. Robert E. Whaley, który usprawnił wcześniej 

stworzoną przez Brenerra i Galai formułę. Natychmiastowo 

spowodowało to zainteresowanie indeksem przez Chicago Board 

Options Exchange (CBOE), która zarejestrowała VIX jako swój 

produkt. 

  Podczas zorganizowanej 19 stycznia 1993 roku konferencji 

prasowej CBOE ogłosiło rozpoczęcie raportowania Volatility Index w 

czasie rzeczywistym. Początkowo wartości indeksu były oparte o 

dane z rynku opcji na S&P 100. O wyborze tego rynku zdecydowała 

jego głębokość, gdyż opcje na OEX stanowiły około 75% wszystkich 

wystawionych opcji. Ta decyzja była uwarunkowana doborem danych 

do modelu statystycznego, gdzie większa ilość obserwacji przyniesie 

dokładniejsze wyniki ich przetwarzania. Do 2003 roku VIX obliczano 

na podstawie ośmiu opcji ATM (at-the-money) typu call i put które 

wykazywały najwyższy obrót.  

 Rok 2003 przyniósł zmiany, ponieważ przy współpracy z analitykami banku Goldman 

Sachs, CBOE uaktualniło formułę obliczania indeksu VIX. Podstawową zmianą było 

rozpoczęcia wyliczania wartości indeksu na podstawie S&P 500, co znów było 

uwarunkowane statystycznie, ponieważ wartość obrotu instrumentem przewyższyła wartość 

wolumenu opcji na S&P 100. By wyeliminować nagłe wahania indeksu wyeliminowana opcje 

z terminem wygaśnięcia poniżej 8 dni. Liczba opcji branych pod uwagę wzrosła do 100 oraz 

uwzględniono opcje OTM (out-of-money). Według prof. Whaleya zmiany te były konieczne, 

ponieważ wcześniejszy model nie był dostosowany do aktualnie stosowanych strategii 

inwestycyjnych używanych przez inwestorów. CBOE rozpoczęło również obliczanie 

Prof. Menachem 
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Prof. Dan Galai 

Prof. Robert E. 
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zmienności dla opcji o różnym terminie wygaśnięcia. Dzięki temu działaniu powstaje krzywa 

pokazująca jak różnią się przewidywane poziomy zmienności dla opcji o różnej długości. 

 Przełom przyniósł również rok 2004 a później 2006 gdzie kolejno wprowadzono 

handel kontraktami futures, a następnie uruchomiono obrót opcjami. Takie rozwiązanie 

umożliwia osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku, co przyciąga większą ilość graczy.  

 To metaforyczne przepowiadanie przyszłości, poprzez zakup opcji na zakres zmian 

cen opcji , co jest ciekawym zjawiskiem, okazało się sukcesem. Skutkowało to w późniejszych 

latach wprowadzeniem przez CBOE indeksu zmienności na inne amerykańskie indeksy: 

Nasdaq-100 (VXN), Dow Jones Industrial Average (VXD), Russel 2000 (RVX). Ta sama 

organizacja następnie rozpoczęła udostępnianie inwestorom wartości indeksu zmienności 

walut np. euro (EVZ) oraz towarów np. złoto (GVZ), ropa (OVX). 

 Wraz z rozpoczęciem obliczania wskaźnik zmienności dla powyższych indeksów, CBOE 

wprowadziła także handel opcjami i kontraktami futures na nie. Co było analogicznym 

zachowaniem organizacji jak w przypadku VIX, lecz bez kilkuletniego opóźnienia. 

Wprowadzanie możliwości handlu opcjami i kontraktami na indeks zmienności w coraz 

większej ilości ma prostą genezę jaką jest zysk giełdy, który zależy od wolumenu transakcji w 

których pośredniczy. Indeksy tego typu mogą być przydatnymi instrumentami, niosącymi 

ważne rynkowe informacje. Ma to oczywiście swoje wady. Coraz częściej dane uzyskiwane 

dzięki wskaźnikowi zmienności są polem do hazardu, a ilość spekulacji oraz zaburzeń 

informacji ze zmieniających się cen, może generować szum informacyjny. 
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3.Jak obliczyć VIX 
 Poniżej zaprezentowany jest wzór potrzebny do wyliczenia współczynnika 

zmienności: 

σ2 =
2

T
∑

∆K

Ki
2

i

eRT × Q(Ki) −
1

T
[
F

K0
− 1]

2

 

gdzie VIX = σ*100  

 

T – czas do wygaśnięcia 

F – cena terminowa, wyznaczona na podstawie cen opcji  

Ki – cena wykonania i-tej opcji out-of-the-money; opcji call, jeśli Ki>F i opcji put, jeśli Ki<F; 
obu opcji put i call jeśli Ki=K0  

∆Ki – przedział pomiędzy cenami wykonania – połowa odstępu pomiędzy wyższą i niższą 
ceną wykonania w stosunku do Ki 

∆𝐾𝑖 =
𝐾𝑖+1 − 𝐾𝑖−1

2
 

K0 – cena wykonania bezpośrednio poniżej ustalonego poziomu indeksu Forward  

R – wolna od ryzyka stopa procentowa  

Q(Ki) – środkowe kwotowanie (0,5*(bid+ask)) dla każdej opcji z ceną wykonania Ki 

 

4.Jak interpretować VIX  
 Aby móc dobrze zrozumieć czym jest indeks VIX i co jego zmiany mogą zwiastować 

należy dobrze zrozumieć pojęcie zmienności. W metodologii statystycznej istnieje wiele miar 

zmienności, lecz prawdopodobnie najpopularniejszą z nich jest odchylenie standardowe. Ta 

miara statystyczna określa jak bardzo wartości badanego zjawiska są oddalone od średniej, w 

naszym przypadku badanym zjawiskiem jest wartość indeksu S&P 500. Im odchylenie jest 

mniejsze tym obserwacje są bardziej skupiony wokół średniej, analogicznie wraz ze 

wzrostem odchylenia odległość obserwacji od średniej zwiększa się. W naszym przypadku 

oznacza to zależność, iż w przypadku wysokiej zmienności indeksu S&P 500, która implikuje 

wysokie wartości indeksu VIX, oznacza to że duże zmiany wartości indeksu są dużo bardziej 

prawdopodobne.  
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 Do pełniejszego zrozumienia indeksu zmienności potrzebne jest również 

wspomnienie o bardzo podstawowej ale jakże ważnej zależności rynków kapitałowych. A 

mianowicie zależności, iż spadki są gwałtowne i szybkie, zaś wzrosty są z reguły budowane 

powolniej i na pewno mniej gwałtowniej niż spadki. Do potwierdzenia powyższej zależności 

można przykładowo zaprezentować na wykresie indeksu WIG20 od 2003 do 2009 roku: 

 

 

 

Wykres ukazuje nam hosse podtrzymywaną przez około 5 lat, która w 2008 roku 

została przełamana przez zawirowania na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. 

Wówczas bessa prowadząca do powrotu do wartości z 2004 roku trwała zaledwie 1.5 roku. 

 Indeks VIX generuje różne wartości liczbowe które są odzwierciedleniem 

przewidywanej przez inwestorów zmienności, lecz prawdopodobnie najważniejszą z wartości 

VIX jest poziom 20 punktów. Owe 20 punktów to nic innego niż średnia wartość indeksu  VIX 

na przestrzeni lat. Przez analityków tego indeksu linia 20 punktów na wykresie VIX jest 

bardzo znacząca, ponieważ zakłada się iż wartość poniżej tej linii oznaczają iż istnieje 

prawdopodobieństwo hossy. Wartości z przedziału 20-30 uznawane są za stan oczekiwania, 

lub też  często taki stan wskaźnika jest uznawany za stan niepewności, gdyż wszystkie 

wartości przekraczające 30 punktów VIX wskazują większe prawdopodobieństwo głębokich 

spadków. Oczywistym jest iż im wyższy odczyt przekraczający 30 punktów, tym wyższe 

prawdopodobieństwo gwałtowanych spadków. Oczywiście jest to  teoria, ponieważ w 

analizie technicznej nigdy nic nie jest pewne na 100%. 
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Podsumowanie interpretacji: 

Indeks VIX  

 Poniżej 20 pkt -> prawdopodobieństwo hossy 

 Między 20 a 30 punktów -> stan niepewności, stan oczekiwania 

 Powyżej 30 -> prawdopodobieństwo bessy 

  

  

  

  

5. Wartości VIX na przestrzeni lat. 
 

 Jak wspomniano wcześniej współczynnik zmienności prezentowany przez CBOE jest 

od 1993 roku. Poniższy wykres prezentuje wartości uzyskiwane przez VIX w ciągu całej jego 

historii. Jak widać wartości wykresu osiągały różne poziomy w zależności od sytuacji na 

rynku. 
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Prezentowany powyżej wykres jest dobrym odzwierciedleniem poziomów punktowych 

uzyskiwanych przez VIX w ciągu całej jego historii lecz do sprawdzenia informacje 

generowane przez  ten wskaźnik trzeba go porównać z indeksem w oparciu o który został on 

stworzony. Poniżej prezentowany jest wykres VIX z wartościami od 1993 do 2013 oraz 

notowania Indeksu S&P 500 w tym samym okresie.  

 

 

 

Analizując wykres można wyselekcjonować grupę ważnych okresów. Pierwszy z nich 

to wrzesień 1997 do lutego 2003 gdzie indeks znajdował się przez długi czas na ponad 

przeciętnie wysokich poziomach, co można również porównać z silnymi wzrostami S&P 500 

do 2001 roku . Kolejny ważny okres to tzw. Bańka Internetowa w latach 1997-2003 widać 

wysokie poziomy VIX. Lata 2003-2008 to bardzo niskie poziomy wskaźnika zmienności. W 

tym wypadku dokładnie widać założenia teorii interpretacji VIX, gdzie niskie poziomy 

wskaźnika, poniżej 20 punktów, wskazują wysokie prawdopodobieństwo hossy. Po 5 letnich 

wzrostach przyszedł moment który ciężko pominąć na wykresie, a dokładnie dzień 13 

października 2008. Jest to moment upadku banku Lehman Brothers, ale również jest to dzień 

w którym wskaźnik VIX zanotował najwyższa odnotowaną wartość – 89,53 pkt.  

 Dzięki przeliczeniu wartości wstecz naukowcy potrafili uzyskać notowania VIX nawet z 

1987 roku. Jak pokazały te badania zakładana zmienność podczas krachu w 1987 roku 

http://bossafx.pl/redir.do?aid=42120&name=W1p.png


9 | S t r o n a  
 

wyniosła ponad 100pkt, co robi wrażenie w porównaniu do kryzysu z 2008 roku. Najniższe 

notowanie VIX miało miejsce w grudniu 1993 roku – 9,31 pkt.  

 Aktualne wskazania VIX z marca 2018 wskazują bezpieczny poziom oscylujący poniżej 

20pkt. Co otrzymuje roczny trend indeksu. Trzeba tu zaznaczyć iż wskaźnik w lutym 2018 

zaliczył gwałtowny wzrost w szycie 5 lutego, gdzie VIX miał wartość 37,32 pkt. 

6. Manipulacje 
 VIX na przestrzeni lat stał się bardzo znaczącym wskaźnikiem, jego wskazania są 

traktowane przez pewną grupę inwestorów bardzo poważnie. Takie podejście do wskaźnika 

bardzo często przyciąga osoby, które w nielegalny sposób chciałyby zyskać. Oczywiście mowa 

tu o manipulacji notowaniami VIX.  

 Do zrozumienia jak działa manipulacja na wskaźniku zmienności, może przydać się 

znajomość Efektu Pigmaliona. Często można spotkać się z inna nazwą, a mianowicie 

„samospełniająca się przepowiednią”. Do lepszego wytłumaczenia tego efektu warto jest 

przytoczyć przykład, szkoły w San Francisco.  

„W jednej ze szkół w San Francisco przeprowadzono eksperyment. Powiedziano nowym 

nauczycielom, że mają w klasie pięciu wybitnie uzdolnionych uczniów. Nie było to prawdą, ale 

na koniec roku szkolnego właśnie te dzieci osiągnęły najwyższe wyniki. Dlaczego tak się 

stało?” 

Przyczyną jest właśnie Efekt Pigmaliona . 

„Jeżeli oczekuje się od nas sukcesu, udaje nam się go osiągnąć. Przynajmniej mocniej się 

staramy i osiągamy lepsze wyniki. Uczniowie ze szkoły w San Francisco w rzeczywistości byli 

przeciętni, ale nauczyciel spodziewał się po nich o wiele więcej. Dlatego sprostali zadaniu.” 

 W przełożeniu na rynek giełdowy sytuacja jest bardzo prosta i działa na takiej samej 

zasadzie.  Poprzez manipulacje Indeksem Strachu, oczekuję się danego zachowania 

inwestorów. Przykładowo można założyć iż wartość indeksu została wywindowana na 

wysokie poziomy, co ma wskazywać duża zmienność na rynku, i prawdopodobne spadki. W 

tej sytuacji gracze raczej powinni pozbywać się swoich pozycji w obawie przed dużymi 

spadkami. A w takiej sytuacji osoby próbujące grać nielegalnie są wstanie wykorzystać 

wykreowana przez siebie okazję i obrócić to w zysk.  
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 Po zdarzeniach z początku lutego bieżącego roku, niepokój wywołany możliwością 

manipulacji Indeksem VIX znacząco wzrósł. Na początku lutego anonimowa osoba wysłała 

list do nadzorców amerykańskiego rynku. M.in. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 

(SEC) oraz Komisji Handlu Kontraktami Towarowymi (CFTC). W liście wskazane jest iż Indeks 

Strachu jest manipulowany, co generuje miliardy dolarów strat rocznie, autor również opisał 

jak firmy handlujące na rynku finansowym, wykorzystują metodologie używaną do liczenia 

VIX przez CBOE by nim manipulować.  

 List ten prawdopodobnie był pokłosiem wydarzeń z 5 i 6 lutego br. Podczas sesji 

5.02.2018 średnia Dow Jones spadła nawet o 1175 pkt, a co ważniejsze VIX wzrósł tego dnia 

o 116%. Spowodowało to drastyczny spadek funduszy zarabiających na niskiej zmienności 

rynku. Firma prawnicza złożyła w imieniu anonimowego powoda pozew zbiorowy w 

amerykańskim sądzie federalnym w sprawie manipulacji Indeksem VIX. 

 „Manipulując rynkiem derywatów na VIX oskarżeni nie tylko osiągnęli zysk ze swoich 

przestępstw kosztem uczciwych inwestorów, ale zaszkodzili także reputacji całej branży” 

Tłumaczył M.Eisenkraft, doradca powoda i partner w Cohen Milstein. Oczywistym w tej 

sytuacji jest iż CBOE zaprzecza zrzutom, komentując list. 

„Ten list jest pełen błędnych stwierdzeń, pomyłek i błędów rzeczowych, w tym 

wskazuje na fundamentalny brak zrozumienia relacji między indeksem VIX, kontraktami 

terminowymi na VIX i instrumentami giełdowymi opartymi na zmienności.”  

Powiedziała rzecznika organizacji. Sytuacja pewnie będzie się rozwijała w przyszłości, co da 

nam więcej faktów na temat manipulacji VIX, lecz aktualnie na podstawie dostępnych 

danych można stwierdzić że zjawisko manipulacji indeksem zmienności istnieje i to na duża 

skalę. Autorzy pozwu powołują się nawet na badania przeprowadzone na Uniwersytecie w 

Teksasie, z których wynika że sposób ustalania VIX, determinowany przez transakcje opcjami 

na S&P500, jest podatny na manipulację. 

7. Podsumowanie  
 „Najlepszy produkt w historii giełdy” taka informację można znaleźć na stornie CBOE 

która tym słowami opisuje opcje na VIX, lecz ciężko się dziwić „euforii” CBOE ponieważ 

obroty na tych instrumentach były olbrzymie. VIX uzyskał powszechne uznanie, inwestorzy 
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uwzględniają go jako ważny element swoich strategii inwestycyjnych. Duże znaczenie dla 

graczy ma fakt iż indeks nigdy nie spadnie do poziomu 0, gdyż ceny akcji i opcji na akcje, 

zawsze cechują się jakimś poziomem zmienności. Z powodu dźwigni ceny na VIX zmieniają 

się w większym stopniu niż ceny akcji. Dzięki temu opcje mogą przynieść znaczący zysk, jak i 

również są dobrym zabezpieczeniem przed nagłymi zmianami. 

 Indeks na pewno udziela „porad’ jak może zachować się rynek, i moim zdaniem nie 

można go lekceważyć. Na łamach „Business Insider Polska” zarządzający funduszami skarbca 

TFI, Grzegorz Zatryb powiedział „Historia pokazuje, że w horyzoncie kilku miesięcy kupowanie 

akcji, gdy VIX osiągnie bardzo wysoką wartość, przynosi profity”. W tym miejscu każdy musi 

sobie zadać pytanie w jakim stopniu zgadza się z tym stwierdzeniem. Jedno jest pewne 

czasami warto jest się pochylić i przenalizować wskaźnik, jakim jest Indeks Strachu.  
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