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Resum—En aquest Treball de Fi de Màster (TFM) s’im-
plementa i estudia el treball realitzat per Adam Lipowski en
l’aplicació del model d’Ising als mercats financers [37]. Al seu
treball, Adam Lipowski presenta un model d’Ising al qual els
agents es troben distribuïts a una xarxa dirigida i prenen la
decisió de comprar o vendre imitant el comportament dels seus
respectius veïns. Amb l’objectiu de reproduir les fluctuacions
pròpies del mercat financer més enllà del punt crític, el model
incorpora la reconnexió preferencial dels agents a cada passa
temporal. Aquest tipus de reconnexió genera un nucli d’agents
que regeix la dinàmica de tot el sistema, que experimenta una
gran inestabilitat. Per tant, la reconnexió preferencial suposa
modelar el comportament gregari i la seva influència al mercat
financer. A partir del treball d’Adam Lipowski, en aquest TFM es
proposa un nou model capaç de regular el comportament gregari
dels agents. Per fer-ho, es dota als agents d’una idiosincràsia que
els permet escollir de forma probabilística entre una reconnexió
preferencial i una antipreferencial. La convivència d’ambdós
tipus de reconnexió impedeix que el nucli d’agents que regeix
la dinàmica de tot el sistema sigui tan petit, atenuant així
la inestabilitat del sistema. D’aquesta forma es demostra que
regulant el comportament gregari es pot atenuar la inestabilitat
del sistema.

ABSTRACT

In this Master’s Thesis, Adam Lipowski’s work related on the
application of Ising model in financial market is implemented
and studied [37]. In his work, Adam Lipowski develops an
Ising model with agents arranged in a directed net, and they
make the decision to buy or sell by imitating their respective
neighbors. With the proposal to reproduce the financial fluctua-
tions beyond critical point, this model incorporates preferential
attachment between agents at every time step. This kind of
attachment generates a core of agents responsibles of whole
system dynamics, that experiments a great instability. Hence,
preferential attachment allows to simulate herding and its
influence in fiancial market. From Adam Lipowski’s work,
in this Mater’s Thesis a new model able to regulate herding
of agents is proposed. With this proposal, an idiosincracy is
assigned to agents that allows them to choose preferential or
antpreferential attachment by a probabilistic rule. The presence
of both kind of attachments prevents the core from being so
small, and consequently it attenuates insatbility system. In that
way it is shown that regulating herding can attenuate instability
system.

Index Terms—econofísica, xarxes complexes, mercat financer,
ABM, model d’Ising, comportament gregari

I. INTRODUCCIÓ

A. Motivació

Un mercat financer és qualsevol conjunt de disposicions que
permet arribar a acords financers entre els seus participants.
D’acord amb l’objectiu amb el qual negocien, es poden trobar
tres tipus d’agents en un mercat financer: inversors públics
(public investors), que són els propietaris dels actius financers
i es veuen interessats en posseir actius pel valor que tenen;
corredors de borsa (brokers), que s’encarreguen de negociar
per a tercers, obtenint beneficis habitualment a partir de
comissions; dealers, que negocien per compte propi, però no
estan interessats en el valor que té posseir els actius, sinó
en obtenir beneficis per mitjà de les transaccions, comprant i
venent a curt termini. A la pràctica, aquests comportaments
dels agents no són excloents. El fet que els agents financers
puguin comportar-se de diferents formes al llarg del temps i
la multitud d’actius financers per als quals poden negociar, no
fa més que evidenciar la complexitat dels mercats financers.

De la complexitat dels mercats financers apareix la pos-
sibilitat de considerar-los sistemes complexos, i en aquesta
idea es fonamenten els models basats en agents (ABMs). Els
ABMs pretenen modelar fenòmens característics dels mercats
financers a escala global a través de l’estudi de les interaccions
que hi pugui haver entre agents financers heterogenis. Degut
a l’ús de sistemes complexos als ABMs, en aquest TFM
creiem que els coneixements adquirits a l’assignatura Xarxes
Complexes de l’especialitat en Ciència de Dades del MUSI
permeten, no només entendre i implementar un ABM, sinó
ser capaços de proposar-ne modificacions per tal d’obtenir
resultats diferents. Concretament aquest TFM es centrarà en
el treball realitzat per Adam Lipowski [37], al qual incorpora
al model d’Ising una reconnexió preferencial dels agents que
formen la xarxa del sistema, i es generalitzarà aquest model
per tal d’introduir reconnexions antipreferencials.

B. Context històric

A la dècada de 1990 aparegué per primer cop a la literatura
el concepte d’econofísica [43, 57, 58]. L’econofísica és un
camp interdisciplinari que s’encarrega d’estudiar l’economia
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i les finances fent ús de teories i models propis de la física:
principalment la física estadística, els sistemes complexos
i els sistemes estocàstics. Tot i que es pugui considerar
l’econofísica com una àrea d’investigació relativament jove,
històricament l’economia ha estat un camp que ha despertat
l’interès de matemàtics i físics.

Al segle XVIII, a l’obra Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations (1776), Adam Smith es veié influït
per l’obra d’Isaac Newton Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (1687) [27]. Al segle XIX, Francis Edgeworth i
Alfred Marshall, basant-se en els estudis de Clerk Maxwell i
Ludwig Boltzmann, feren ús del concepte de macroequilibri
d’un gas a partir de les col·lisions de les partícules per aplicar-
lo a l’economia [28]. L’equilibri a l’economia fou objecte
d’estudi durant el segle XX [1, 15], un concepte prou discutit
posteriorment [20]. Al mateix segle XIX, Vilfredo Pareto va
descriure la distribució dels ingressos per mitjà d’una llei de
potències [49]. La llei de potències és una distribució fat-tail,
fet que implicava que la probabilitat de grans esdeveniments
no era negligible com al cas de la distribució gaussiana. A
més d’això, aquesta distribució manca d’escala característica,
ja que té variància infinita, propietat que la fa poc intuïtiva.

L’any 1905, Albert Einstein publicà la teoria del moviment
brownià [17], que descriu el moviment irregular i aleatori de
les partícules dins un fluid, basant-se en el concepte de camí
aleatori. Anys més tard fou Norbert Wiener qui dotà d’un
tractament matemàtic més rigorós al camí aleatori [62]. Però
qui realment havia fet la primera formulació del camí aleatori
havia estat Louis Bachelier, l’any 1900 a la seva tesi doctoral
tutelada per Henri Poincaré [2]. En aquest treball, Louis
Bachelier presentà un tractament teòric del preu d’opcions
en mercats especulatius, utilitzant distribucions gaussianes per
descriure els canvis del preu, a més d’introduir l’equació
de Chapman-Kolmogorov. Ja a la segona meitat del segle
XX, M. Osborne tractà de forma experimental el moviment
geomètric brownià [48], i anys més tard Paul Samuelson en
va fer un desenvolupament teòric [52]. El fet d’utilitzar el
moviment geomètric brownià per descriure el mercat financer
ara implicava que els canvis de preu venien donats per una
distribució log-normal, i no una gaussiana. Arrel de tot el
treball relacionat amb el moviment geomètric brownià, l’any
1973 aparegué el primer gran model per al preu d’opcions,
Black-Scholes-Merton [8, 44]. Pel que fa al camp de la física,
el camí aleatori s’ha seguit utilitzant introduint correlacions
per poder descriure les fluctuacions de partícules [14, 26].

A la dècada de 1960, Benoit Mandelbrot introduí una gran
modificació al tractament dels mercats especulatius aplicant
distribucions estables de Lévy per descriure el canvi del
logaritme del preu [39]. Estudis posteriors seguiren treballant
amb aquestes distribucions [18, 53]. Tot i això, altres estudis
contradigueren l’ús de distribucions de Lévy, ja fos per la
presència de lleis de potència inestables en les cues de les
distribucions [10], o bé degut a que les distribucions del
retorn s’aproximaven a Gaussianes per a escales temporals
més llargues que un mes, violant la hipòtesi d’auto-similitud
de les lleis de Lévy [13]. Ja a la dècada de 1980, Man-
delbrot reprengué el seu treball relacionat amb l’aplicació
de les distribucions de Lévy, però ara introduint la mate-

màtica fractal [40]. A partir de la dècada de 1990, arran
d’aquest estudi de Mendelbrot, s’inicià el modelatge de les
característiques multifractals associades a la llarga memòria
del retorn financer [41, 42], estudis que han continuat durant
aquest segle [3, 4, 45].

C. Els mercats financers

Un mercat financer des d’un punt de vista econòmic és qual-
sevol conjunt de disposicions que permetin arribar a acords
financers entre els seus participants [5]. És sabut que l’evolució
temporal del preu d’un actiu financer és impredictible [58].
Des del punt de vista matemàtic, les sèries financeres són
tractades com a processos estocàstics [55]. Per altra banda,
la impredictibilitat de les sèries financeres podria fer pensar
en l’ús de la teoria del caos per intentar simular l’evolució
del mercat [6, 38, 56]. Tot i això, a partir d’una dimensió
d > 3 d’un sistema caòtic, és difícilment distingible respecte
un procés estocàstic. De forma intuïtiva, és difícil imaginar
poder descriure un mercat financer per mitjà d’un sistema
d’equacions no-lineals deterministes, ja que s’assumeix que
tota la informació afecta al mercat. De fet, les sèries financeres
són impredictibles degut a l’abundant informació no redundant
que contenen, i no pas per la manca d’aquesta, característica
que posa de manifest la seva complexitat [58]. Tal és així,
que es fa difícil associar algunes informacions econòmiques a
aspectes específics del mercat.

Altres aspectes importants relacionats amb els mercats fi-
nancers són l’arbitratge i la hipòtesi de mercat eficient (EMH).
L’arbitratge és tot aquell conjunt d’operacions financeres que
tenen com a objectiu treure profit de les discrepàncies en
el preu dels actius sense cap risc de pèrdua [5]. Davant
la possibilitat d’arbitratge apareix la necessitat de discutir
l’EMH. Un mercat financer es considera eficient si reflecteix
de forma completament correcta tota la informació rellevant
a l’hora de determinar els preus [46]. Llavors, el fet que
els inversors busquessin explotar les oportunitats d’arbitratge,
en un mercat eficient, es preveu que afectaria als preus per
mitjà de l’oferta-demanda dissipant les opcions d’arbitratge.
Tot i que l’EMH inicialment ha estat acceptada [19, 52], es
tracta només d’una primera aproximació, una construcció d’un
sistema ideal que a la pràctica mai s’aconsegueix [24].

D. El model d’Ising

Els mercats financers poden ser considerats sistemes com-
plexos constituïts per un gran nombre d’agents que interactuen
entre ells. Esdeveniments de gran magnitud com puguin ser
les bombolles financeres o els cracs borsaris posen en dubte
conceptes de l’economia tradicional com puguin ser l’equilibri
econòmic o la racionalitat d’agents. Amb la finalitat d’estudiar
i modelar aquest tipus d’esdeveniments apareixen els models
basats en agents (ABMs) [51]. A partir de les interaccions
microscòpiques simples a petita escala, aquests models perme-
ten tractar les interaccions complexes entre agents heterogenis,
sent capaços de reproduir esdeveniments macroscòpics carac-
terístics dels mercats financers [11, 16, 58]. A més d’això, els
ABMs no estan restringits al concepte d’equilibri econòmic,
fet que permet explicar els esdeveniments de gran magnitud
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basant-se en les interaccions entre els agents. Un dels ABMs
que sovint és utilitzat és el model d’Ising.

El model d’Ising fou proposat per primer cop l’any 1920
pel físic Wilhelm Lenz com un problema a resoldre al seu
estudiant Ernst Ising [35]. El propòsit d’aquest model és
simular l’estructura física dels materials ferromagnètics. El
model consisteix en un conjunt de N variables discretes
que representen l’espín de cada partícula, que només pot
estar en un de dos estats {+1,−1}. Els espins es troben
distribuïts en un graf, permetent la interacció de cada espín
amb els seus veïns. El model d’Ising en una dimensió fou
resolt l’any 1925 per Ernst Ising [30], però el fet que no
presentés una transició de fase entre les fases paramagnètica i
ferromagnètica fou el principal motiu pel qual fos pràcticament
oblidat durant anys [12]. La fase paramagnètica és aquella
on els dipols magnètics presenten una orientació aleatòria,
i la fase ferromagnètica aquella on existeix una orientació
determinada d’aquests. No va ser fins l’any 1944 quan Lars
Onsager resolgué el model en dues dimensions utilitzant una
xarxa en forma de quadrícula, sent capaç de reproduir la
transició de fases [47]. A partir de llavors el model d’Ising no
només ha estat àmpliament utilitzat a la física, sinó que s’ha
estès el seu ús a altres disciplines relacionades amb l’aplicació
de la interacció i organització social [21, 59–61].

Pel que fa a la simulació dels mercats financers, s’han
desenvolupat moltes versions diferents del model d’Ising,
en el qual els agents (espins) fonamentalment poden dur a
terme dues accions: comprar (+1) o vendre (−1). Alguns
models es centren en estudiar la influència que pot tenir la
informació sobre el mercat financer [25, 64]. En aquests tipus
de models els agents prenen les seves decisions en funció de
la informació que disposen (la pròpia, la dels seus veïns i
l’externa), simulada de forma estocàstica, tractant així amb
agents heterogenis. Pel que fa al tipus d’interaccions entre
agents, hi ha models que incorporen un terme antiferromag-
nètic global, i d’aquesta forma desenvolupen un joc de minoria
entre agents fonamentalistes (aquells que coneixen l’excés
d’oferta i demanda) i agents seguidors (aquells que segueixen
la majoria) [9, 31, 32, 34]. Per altra banda, hi ha models que
incorporen la possibilitat que la xarxa de connexions entre
agents pugui evolucionar en funció del temps: a partir d’una
xarxa en forma de quadrícula permetre alguna reconnexió ale-
atòria [63]; utilitzant una reconnexió que minimitzi l’energia
total del sistema [7]; reconnexions estocàstiques [33]; fent ús
de la reconnexió preferencial [37].

Un aspecte important dels mercats financers és la possibilitat
que els agents s’imitin els uns als altres, provocant un compor-
tament gregari (herding) [29, 54]. A partir d’aquesta caracte-
rística es pot fer una analogia amb les partícules dels materials
ferromagnètics. Tot i això, els materials ferromagnètics exhi-
beixen fluctuacions petites, que disten del comportament dels
mercats financers [23]. De fet, els materials ferromagnètics
només presenten llargues fluctuacions al punt crític, que separa
les fases paramagnètica i ferromagnètica. Aquesta manca de
fluctuacions exceptuant al punt crític exigiria que els mercats
financers es regissin per condicions massa restrictives (fine-
tunning), fent-ne així una interpretació molt difícil del mo-
del. Davant aquesta mancança dels materials ferromagnètics

per exhibir llargues fluctuacions lluny del punt crític, Adam
Lipowski [37] utilitza un model d’Ising per tal de reproduir
majors fluctuacions lluny del punt crític, dotant així al sistema
d’un comportament crític més robust. Per tal d’aconseguir-ho,
s’utilitza una xarxa complexa en la qual els agents poden de-
cidir quins agents imiten a cada passa temporal. Principalment
els agents d’aquest model imiten aquells que creuen que són
més influents per mitjà d’una reconnexió preferencial, causant
que el sistema exhibeixi fluctuacions divergents.

E. Objectius

El principal objectiu d’aquest TFM és el d’estudiar i repro-
duir el model d’Ising d’Adam Lipowski [37]. Un cop entès el
seu funcionament i els resultats que és capaç de generar, s’in-
corpora una modificació al model. Aquesta modificació, pròpia
del TFM, consisteix en dotar als agents d’una idiosincràsia
que els permet esporàdicament imitar aquells agents menys
influents per mitjà d’una reconnexió antipreferencial, i així
poder tenir un comportament com el de la minoria d’agents.
La incorporació de la reconnexió antipreferencial busca poder
regular el comportament gregari dels agents, i a partir d’aquí
ser capaç d’atenuar les fluctuacions pròpies del model amb
reconnexió preferencial.

El TFM queda organitzat en diferents seccions: a la secció
II es desenvolupa el model sense reconnexió; a la secció III
es desenvolupa el model amb reconnexió preferencial; a la
secció IV s’estudia la dinàmica de la xarxa d’agents al model
amb reconnexió preferencial; a la secció V es desenvolupa
la modificació del model incorporant la reconnexió antipre-
ferencial dels agents; a la secció VI s’estudia la dinàmica
de la xarxa dels agents quan s’incorpora la reconnexió an-
tipreferencial; finalment a la secció VII es fa un repàs dels
resultats obtinguts pels diferents models i quina relació poden
tenir amb els mercats financers, a més de proposar possibles
línies de treball futur. La implementació dels models es va
dur a terme en primera instància amb Python 3, però es va
canviar al llenguatge de programació a Julia 1.4.2, millorant
l’eficiència computacional. El codi, els resultats i les figures
que apareixen en aquest TFM es poden consultar al repositori
https://github.com/joanenricgarciasbruguera/TFM.

II. EL MODEL SENSE RECONNEXIÓ

En aquesta secció es reprodueix el model d’Adam Lipowski
sense reconnexió [37]. Aquest model consisteix en N agents
representats per variables d’espín si = ±1, i = 1, 2, 3, . . . , N .
A cada passa temporal t, cada agent i decideix si comprar
(si = +1) o vendre (si = −1) un actiu. Per prendre
aquesta decisió, cada agent intenta imitar el comportament
dels seus veïns i el model evoluciona d’acord amb la dinàmica
probabilística p de bany tèrmic (col·lectivitat canònica) [22]

si(t+ 1) =

{
+1, amb probabilitat p
−1, amb probabilitat 1− p

(1)

on

p =
1

1 + exp [−2hi(t)/T ]
, (2)

https://github.com/joanenricgarciasbruguera/TFM
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i
hi(t) =

∑
j

sj(t) (3)

és el camp local que actua sobre un agent i causat pels
seus veïns, on la suma s’estén als nodes j adjacents a i. El
paràmetre T és anàleg a la temperatura al model magnètic
d’Ising i determina el nivell de fluctuacions en el procés de
decisions: es consideren temperatures baixes (altes) aquelles
que es troben per sota (sobre) del punt crític Tc, temperatura
a partir de la qual la magnetització és nul·la.

Els agents es representen com els nodes d’una xarxa dirigida
en la qual les connexions entrants (arcs entrants) determinen
a quins agents influeix un agent, i les connexions sortints
(arcs sortints) determinen per quins agents es veu influït
aquest, sempre per mitjà del camp local hi. En aquest model
s’assignen de forma aleatòria z arcs sortints per a cada agent,
fixant així els agents que contribueixen al seu camp local.
Pel que fa als arcs entrants, aquests no es sotmeten a cap
restricció, tot i que el valor mitjà del nombre d’arcs entrants
és z. D’aquesta forma un agent i pot influir a un altre agent j,
però j no necessàriament ha d’influir a i. De fet, hi hauria
d’haver un cicle entre i i j per a que ambdós s’influïssin
mútuament, situació que es permet. El fet que tots els agents
tinguin el mateix grau de sortida i diferent grau d’entrada és
una propietat important en aquest model, i se la coneix com
regularitat de sortida.

Aquest model no és més que un model d’Ising en una
xarxa aleatòria dirigida. Aquest tipus de models ja han estat
prèviament estudiats [36], reproduint una transició de fase
ferromagnètica-paramagnètica pròpia d’un camp mitjà.

A continuació, es farà una anàlisi més detallada del model
per z = 4. Degut a la regularitat de sortida, es pot escriure
una equació que descrigui la magnetització. Sigui Pi(t) la
probabilitat que l’agent i a un instant de temps t prengui
si = +1. Assumint que Pi(t) és homogènia i no depèn de
i, per mitjà de (1) s’obté

P (t+ 1) =
4∑
k=0

(
4

k

)
P k(t)[1− P (t)]4−k

1 + exp
(−4(k−2)

T

) . (4)

L’equació (4) pot ser escrita també en termes de la magnetit-
zació [m(t) = 2P (t)− 1], tractament comú en els estudis del
model d’Ising. Al límit d’estabilitat (t→∞) l’equació (4) es
converteix en una equació polinòmica de quart ordre que pot
ser resolta de forma numèrica, inclús de forma algebraica. A
més, la temperatura crítica Tc es pot trobar per mitjà del límit
t → ∞ de l’equació (4) al voltant del punt crític. D’aquesta
forma s’arriba a l’expressió per a Tc

2 = tanh (4/Tc) + 2 tanh (2/Tc). (5)

La solució de l’equació (5) es pot escriure com

Tc =
4

ln [(1 + x)/(1− x)]
, (6)

on

x =
1

3

[
1− 5 3

√
2

11 + 3
√

69
+

3

√
1

2
(11 + 3

√
69)

]
. (7)

Figura 1. Dependència de la magnetització m de la temperatura T al model
amb reconnexió preferencial (vermell) i sense reconnexió (blau) per z = 4
i N = 104. Les dades s’han obtingut de simulacions de Monte Carlo amb
t = 104.

D’aquesta forma s’obté Tc ≈ 3.08982.
La forma factoritzada de les probabilitat suggereix que

l’equació (4) es tracta d’una aproximació de camp mitjà del
model. Aquest fet seria cert si es tractés d’una xarxa no
dirigida, on dos veïns j i k d’un agent i estarien fortament
correlacionats degut a que ambdós influirien a l’agent i, alhora
que es veurien influïts per i. En canvi, per al cas de xarxes
dirigides, encara que els agents j i k siguin veïns de i, no estan
més correlacionats que cap altra parella d’agents seleccionats
aleatòriament. Si la xarxa és poc densa (sparse), al límit
N →∞, aquestes correlacions esdevenen negligibles i llavors
l’equació (4) és legítima.

Les simulacions de Monte Carlo d’aquest model confirmen
l’anàlisi anterior (figura 1). Els càlculs de la magnetització
per N = 104 i z = 4 es mostren en concordança amb
m = 2P (t = ∞) − 1 obtinguda de la solució numèrica
del límit estable de l’equació (4). El model reprodueix una
fase ferromagnètica per a temperatures inferiors al punt crític
T = Tc, i una paramagnètica per a temperatures superiors a
aquesta. D’aquesta forma, la fase ferromagnètica correspon-
dria al cas on hi ha una clara majoria d’espins d’un signe
determinat, i la fase paramgnètica correspondria al cas on
hi ha un equilibri entre espins d’ambdós signes. Des d’un
punt de vista financer, la magnetització mesura la proporció
d’agents que compren i venen simultàniament. Per tant, la
fase ferromagnètica correspon a la situació en la que hi ha
una majoria d’agents que compren o que venen, mentre que
la fase paramgnètica correspon a la situació en la que existeix
un equilibri entre el nombre d’agents que compren i els que
venen.

III. MODEL AMB RECONNEXIÓ PREFERENCIAL

El model analitzat a la secció anterior reprodueix les fases
paramagnètica i ferromagnètica separades per un punt crític. El
que es proposa a continuació és una modificació de l’anterior
model per tal de reproduir un comportament crític més genèric,
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Figura 2. Dependència temporal de la magnetització m al model amb
reconnexió preferencial (vermell) i sense reconnexió (verd) per z = 4 i
N = 104. Les simulacions s’han dut a terme amb T = 4, temperatura a
la qual el model sense reconnexió es troba a la fase paramagnètica.

que s’estengui dins un rang de temperatures més gran. Al
model anterior els agents prenien la decisió de comprar o
vendre influïts pels seus z veïns que no canviaven durant tota
l’evolució temporal del model. En canvi, en aquesta secció
es presenta un model en el qual a cada passa temporal t cada
agent pot canviar els seus veïns. La reconnexió es duu a terme
de forma preferencial, de tal forma que a cada passa temporal
t, els diferents agents escullen els seus z nous veïns, on la
probabilitat individual d’escollir el node j és proporcional a
dj , sent dj el grau d’entrada de j. D’aquesta forma es pretén
que aquells agents més influents, amb major grau d’entrada,
tinguin una major probabilitat de ser seleccionats a l’hora de
ser veïns d’altres. Llavors, la dinàmica del model consisteix
en, a cada passa temporal t, actualitzar les variables d’espín
si d’acord amb el bany tèrmic (1) i dur a terme la reconnexió
preferencial dels z arcs sortints de cada agent. Si z no és
enter, cada agent selecciona si té bzc o bzc + 1 veïns amb
probabilitats 1−(z−bzc) i z−bzc, respectivament, de manera
que el valor esperat del nombre de veïns és z.

Degut al fet que la dinàmica dels espins es manté com al
model anterior, caldria esperar que l’equació (4) seguís des-
crivint el model amb reconnexió preferencial. Les simulacions
de Monte Carlo (figura 1) mostren que el comportament del
model segueix sent regit per l’equació (4) per a un rang de
temperatures bastant gran. Tot i això, aprop del punt crític
T = Tc, el model amb reconnexió preferencial mostra una
magnetització molt menor. Aquestes discrepàncies respecte a
l’equació (4) poden ser explicades ja sigui per l’aparició de
correlacions, que són negligibles al model sense reconnexió,
o per una ruptura de l’homogeneïtat, que és una de les
assumpcions de l’equació que sustenta l’equació (4).

L’aspecte més important de la magnetització al model amb
reconnexió preferencial és que experimenta llargues fluctua-
cions també per a temperatures més altes que Tc (figura 2).
Per poder mesurar de forma quantitativa aquestes fluctuacions
es fa ús del concepte de susceptibilitat χ, que equival a la

Figura 3. Dependència de la susceptibilitat χ de la mida del sistema N al
model amb reconnexió preferencial per z = 4 i N = 104. La llei de potències
χ ∼ Nα mostra que α depèn de T , tal com mostra la taula I

variància de la magnetització,

χ =
1

N

[〈 N∑
i=1

s2i

〉
−
〈 N∑
i=1

si

〉2]
. (8)

Els resultats numèrics indiquen que la susceptibilitat divergeix
en funció de la mida del sistema N , χ ∼ Nα, on α
depèn de la temperatura (taula I). Aquest comportament es
registra per un llarg rang de temperatures, T ∈ [3, 6], per
una mida del sistema N ∈ [103, 3 × 104] (figura 3). La
divergència de la susceptibilitat indica que el model reprodueix
un comportament crític robust. Juntament amb els resultats de
la dependència de la magnetització de la temperatura (figura
1), això suggereix que el model amb reconnexió preferencial
presenta dues fases: una fase ferromagnètica a temperatures
baixes, i una crítica a temperatures altes. Es fa difícil localitzar
de forma precisa el punt crític entre les dues fases. Tampoc
es pot descartar que a temperatures suficientment altes la fase
crítica pugui ser substituïda per una fase paramagnètica, amb
oscil·lacions menors.

IV. DINÀMICA DE LA XARXA AL MODEL AMB
RECONNEXIÓ PREFERENCIAL

Per entendre el model amb reconnexió preferencial, en
aquesta secció s’estudia l’evolució temporal de l’estructura
de la xarxa durant la reconnexió. És important destacar que
la reconnexió preferencial de la xarxa no es veu influïda per
les variables d’espín, ja que és un procés independent, però
les variables d’espín sí es veuen influïdes per la reconnexió
preferencial. Com a resultat de la reconnexió preferencial, la
majoria d’agents no tenen arcs entrants i per tant no influeixen
a cap altre agent. D’aquesta forma es genera un nucli petit
d’agents que és responsable de les decisions de la resta dels
agents. Aquest nucli d’agents és força heterogeni respecte al
nombre d’agents als quals cada agent influeix.

Una anàlisi més exhaustiva mostra que la mida del nucli L
disminueix lentament en funció del temps (figura 4). Aquest
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Figura 4. Dependència temporal de la mida del nucli dels agents L (escala
log-log) al model amb reconnexió preferencial per N = 104 i diferents valors
de z. La gràfica interior mostra que la mida estable del nucli per z = 2 i
z = 4 té un creixement aproximadament com N1/2.

resultat evidencia el fet que quan un agent perd tots els seus
arcs entrants ja no en pot adquirir més al llarg del temps, ja
que la probabilitat de ser seleccionat com a veí d’un altre agent
és proporcional al seu nombre d’arcs entrants, en aquest cas
0. Tot i que el procés de disminució de L sigui irreversible,
és extremadament lent per z > 1. Només per z = 1 aquest
procés és considerablement més ràpid i en un llarg interval de
temps consistent amb un decaïment de t−1. Aquest decaïment
per z > 1 suggereix que a temps llargs, però no infinit, el
nucli gairebé es troba en un estat estacionari i té una mida
determinada. Les simulacions numèriques per z = 2 i z = 4
mostren que L incrementa en funció de la mida del sistema
aproximadament com N1/2 (figura 4).

Per poder conèixer amb més profunditat l’estabilitat del
nucli, Adam Lipowski fa un estudi del temps τ necessari per
a que el sistema assoleixi la condensació, és a dir, que la
mida del nucli del sistema per un valor de z sigui igual a
z+ 1, la menor mida que pot arribar a tenir [37]. Els resultats
d’Adam Lipowski mostren que per z > 1, τ experimenta un
creixement ràpid, possiblement exponencial, en funció de N .
En canvi, per z = 1 el creixement és més lent (∼ N ). Tot i
això, durant la implementació del model no s’han obtingut els
mateixos resultats.

Els resultats de la figura 4 mostren una ràpida condensació
per z = 1, mentre que per z > 1 la dinàmica es veu atrapada
en un nucli de mida ∼ N1/2. Encara que l’estat condensat
en principi pugui ser assolit, per grans valors de N i z > 1
virtualment mai s’assoleix, i el model es manté en la fase
activa.

El fet que la xarxa desenvolupi un nucli aproximadament
estable suggereix una explicació respecte a la divergència de la
susceptibilitat. Degut a que els agents es veuen influïts només
per agents que pertanyen al nucli, un agent del nucli en mitjana
influeix sobre N1/2 agents. Considerant el nucli d’agents
com a independent, influint a N1/2 agents fora del nucli,
s’obté χ ∼ N1/2. Les simulacions numèriques suggereixen

que l’increment més ràpid a baixes temperatures es degui
possiblement a correlacions entre els agents del nucli. Un altre
factor que afecta a les estimacions de la divergència de χ
podria ser l’heterogeneïtat del nucli.

V. MODEL AMB RECONNEXIÓ ANTIPREFERENCIAL

L’aspecte innovador del model desenvolupat a la secció III
consistia en el fet que els agents, a cada passa temporal,
canviaven els seus veïns per mitjà d’una reconnexió preferen-
cial, associant a cada agent una probabilitat de ser seleccionat
proporcional al seu estatus (nombre d’arcs entrants). Per tant,
els agents més influents tenien una major probabilitat de ser
seleccionats com a veïns, mentre que hi havia altres agents que
no influïen a cap altre agent i no podien tornar-ho a fer un cop
perduts tots els seus arcs entrants. D’aquesta forma existiria
una analogia entre la reconnexió preferencial i el comporta-
ment gregari, degut a que tots els agents només es veien influïts
per un nucli petit d’agents, i la gran majoria d’agents deixava
d’influir a la resta. En canvi, en aquesta secció es presenta
el model propi d’aquest TFM. En aquest model els agents
segueixen utilitzant la reconnexió preferencial, però ara se’ls
permet de forma esporàdica escollir com a veïns aquells que
són menys influents, aquells de menor estatus. Si anteriorment
escollir com a veïns aquells agents més influents constituïa una
reconnexió preferencial, escollir com a veïns aquells agents
menys influents constitueix una reconnexió antipreferencial.

En aquest model cada agent i té assignada una idiosincràsia
ci, que s’escull a l’inici del procés, dins l’interval [0, ε] amb
distribució uniforme. A cada passa temporal t, l’agent decideix
si el seu comportament serà de reconnexió antipreferencial
(amb probabilitat ci) o preferencial (amb probabilitat 1− ci).
En cas que sigui de reconnexió preferencial, escull els seus z
veïns com a la secció III. Si decideix seguir un comportament
antipreferencial, escull els seus pròxims z veïns de manera que
la probabilitat d’escollir un agent j com a veí és proporcional a
D−dj , on D = max1≤k≤N{dk}. En cas que z no sigui enter,
es segueix el mateix criteri que a la secció III per determinar
el nombre de veïns de cada agent. Llavors, la dinàmica del
model consisteix en, a cada passa temporal t, actualitzar les
variables d’espín si d’acord amb el bany tèrmic (1) i dur
a terme la reconnexió segons la idiosincràsia ci, ja sigui de
forma preferencial o antipreferencial.

Degut al fet que la dinàmica dels espins es manté com
al model sense reconnexió, caldria esperar que l’equació (4)
seguís descrivint el model amb reconnexió antipreferencial.
Les simulacions de Monte Carlo (figura 5) mostren que el
comportament del model segueix sent regit per l’equació (4)
per a un rang de temperatures bastant gran. Precisament,
aquest rang de temperatures depèn de ε. Com major és ε,
l’equació (4) es compleix amb major fidelitat, fins al punt de
només exhibir lleugeres discrepàncies aprop del punt crític Tc
(figura 5). Aquesta dependència la magnetització de ε pot ser
explicada pel fet que com major és ε, major és la probabilitat
que els agents tinguin un comportament antipreferencial, i això
fa que al llarg de l’evolució temporal de la xarxa hi hagi una
major aleatorietat de reconnexió, ja que succeeixen ambdós
tipus de reconnexió. Al model amb reconnexió preferencial,
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Figura 5. Dependència de la magnetització m de la temperatura T al model
amb reconnexió preferencial (vermell), ε = 0, i reconnexió antipreferencial
per ε = 0.05 (verd), sent z = 4 i N = 104 en ambdós casos. Les dades
s’han obtingut de simulacions de Monte Carlo amb t = 104.

Figura 6. Dependència temporal de la magnetització m al model amb
reconnexió antipreferencial per ε = 0.05 (vermell) i ε = 0.5 (verd), sent
z = 4 i N = 104 en ambdós casos. Les simulacions s’han dut a terme amb
T = 4, temperatura a la qual el model es troba a la fase crítica.

els possibles motius que podien explicar les discrepàncies
de l’equació (4) eren l’aparició de correlacions o per una
ruptura de l’homogeneïtat de la xarxa. Ara es pot pensar
que gràcies a la reconnexió antipreferencial, que disminueix
el comportament gregari, aquestes possibles correlacions es
veuen atenuades i que la xarxa és més homogènia.

Un aspecte important del model amb reconnexió antiprefe-
rencial, igual que al model amb reconnexió preferencial, és que
experimenta llargues fluctuacions també per a temperatures
més altes que Tc (figura 6). Els resultats numèrics indiquen
que la susceptibilitat divergeix en funció de la mida del

1Resultats obtingut per mitjà del mètode dels mínims quadrats.
2A T = 3 no hi ha cap valor de α corresponent al model amb

reconnexió antipreferencial (ε = 0.025) degut a que es troba encara a la
fase ferromagnètica.

Figura 7. Dependència de la susceptibilitat χ de la mida del sistema N al
model amb reconnexió antipreferencial per z = 4, N = 104 i ε = 0.025.
La llei de potències χ ∼ Nα mostra que α depèn de T , així com mostra la
taula I.

Taula I
COMPARACIÓ DELS VALORS OBTINGUTS DE α 1 PER DIFERENTS VALORS

DE T AL MODEL AMB RECONNEXIÓ PREFERENCIAL (ε = 0) I A
L’ANTIPREFERENCIAL 2 (ε = 0.025), SENT χ ∼ Nα .

α

T ε = 0 ε = 0.025

3 0.8094 −
4 0.4689 0.1482

5 0.4518 0.1028

6 0.4605 0.0895

sistema N , χ ∼ Nα (figura 7), però per a valors de α
menors que al model amb reconnexió preferencial (taula I).
Aquest comportament es registra per un rang de temperatures,
T ∈ [4, 6], per una mida del sistema N ∈ [103, 3 × 104].
El rang de temperatures és menor que al model preferencial,
degut a que el rang de temperatures de la fase ferromagnètica
és major al model antipreferencial, i no té sentit parlar de
fluctuacions en aquesta fase, com és el cas de T = 3. La
divergència de la susceptibilitat indica que el model reprodueix
un comportament crític robust, però que depèn de ε (figura
6). Juntament amb els resultats de la dependència de la
magnetització de la temperatura (figura 5), això suggereix que
el model amb reconnexió antipreferencial presenta dues fases:
una fase ferromagnètica a T < Tc per un rang de temperatures
major que al model amb reconnexió preferencial, i una crítica
que depèn de ε a temperatures altes.

De fet, l’aspecte característic que incorpora el model amb
reconnexió antipreferencial és la dependència de la magnetit-
zació de ε. Igual que al model amb reconnexió preferencial,
al model amb reconnexió antipreferencial la magnetització
experimenta llargues fluctuacions per a temperatures més altes
que Tc, però l’amplitud d’aquestes depèn de ε (figura 6). Per
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Figura 8. Dependència de la susceptibilitat χ de ε al model amb reconnexió
antipreferencial per z = 4 i N = 104. Els valors de la susceptibilitat que
compleixen χ ∼ ε−β estan indicats per mitjà de •, i els que no per ×. La
llei de potències χ ∼ ε−β mostra que β depèn de T , així com el rang de
valors de ε dins el qual es compleix la llei de potències, tal com mostra la
taula II.

poder mesurar de forma quantitativa la dependència de les
fluctuacions de ε es torna a fer ús de la susceptibilitat χ. Els
resultats numèrics indiquen que la susceptibilitat experimenta
un decreixement en funció de ε (figura 8), χ ∼ ε−β , on β
depèn de la temperatura (taula II). Tot i això, el comportament
χ ∼ ε−β només és vàlid per un rang de valors de ε, que
també depèn de la temperatura, sent menor com major és la
temperatura. A partir d’un cert valor de ε la susceptibilitat
deixa de tenir un comportament χ ∼ ε−β , però segueix
disminuint fins assolir un valor llindar mínim. El fet que ε
tingui un rang d’influència menor com major és la temperatura
es deu a que per T > Tc, les fluctuacions disminueixen
com major és la temperatura (figura 7), i d’aquesta forma
el sistema assoleix la susceptibilitat mínima per valors més
petits de ε com major és la temperatura. Llavors, el model
antipreferencial segueix reproduint un caràcter crític robust,
sent ε un paràmetre addicional associat al modelatge de les
fluctuacions.

La disminució de la susceptibilitat en funció de ε té
una interpretació directa des d’un punt de vista financer.
El model antipreferencial aporta el paràmetre ε per regular
la reconnexió antipreferencial dels agents, que precisament
modela el comportament gregari del sistema. Per altra banda,
la susceptibilitat χ és una mesura de la inestabilitat del sistema.
És sabut que una de les possibles causes d’esdeveniments
financers de gran magnitud com puguin ser les bombolles
financeres o els cracs borsaris, caracteritzats per períodes de
gran inestabilitat, és el comportament gregari dels agents [25].
Llavors, el model antipreferencial seria un model capaç no
només de reproduir la influència del comportament gregari
sobre el mercat financer així com ho feia el model preferencial,
sinó que la pot regular, ja que com major és el comportament
gregari dels agents, menor ε, major és la inestabilitat del
sistema, major χ (figura 8).

Taula II
COMPARACIÓ DELS VALORS OBTINGUTS DE β I εmax 3 PER A DIFERENTS

VALORS DE T AL MODEL AMB RECONNEXIÓ ANTIPREFERENCIAL, ON
χ ∼ ε−β AMB ε ≤ εmax .

T εmax β

4 0.3 0.6793

5 0.2 0.6378

6 0.1 0.6216

VI. DINÀMICA DE LA XARXA AL MODEL AMB
RECONNEXIÓ ANTIPREFERENCIAL

Per entendre el model amb reconnexió antipreferencial, en
aquesta secció s’estudia l’evolució temporal de l’estructura de
la xarxa durant la reconnexió. Com al model amb reconnexió
preferencial, la reconnexió antipreferencial no es veu influïda
per les variables d’espín, ja que és un procés independent,
però les variables d’espín sí es veuen influïdes per la reconne-
xió antipreferencial. Degut a la reconnexió antipreferencial,
al contrari que a la reconnexió preferencial, el fet que un
agent no tingui arcs entrants en un instant de temps no fa
que tingui probabilitat nul·la de ser seleccionat com a veí.
D’aquesta forma, el nucli d’agents que es formava al model
amb reconnexió preferencial depèn ara de la probabilitat de
reconnexió antipreferencial.

Una anàlisi més exhaustiva mostra que la mida del nucli L
disminueix ràpidament en funció del temps fins arribar a un
rang de valors dins el qual oscil·la (figura 9). Al model amb
reconnexió preferencial, L disminuïa lentament i se li intuïa
una convergència per a temps llargs, degut a que aquells agents
que perdien tots els arcs entrants ja no podien tornar a ser
seleccionats com a veïns i formar part del nucli (figura 4). En
canvi, al model antipreferencial no es pot parlar de convergèn-
cia de forma estricta, ja que qualsevol agent pot ser seleccionat
com a veí encara que la probabilitat que succeeixi sigui molt
baixa. Llavors, la reconnexió preferencial és el motiu pel qual
la xarxa tendeixi a generar un nucli d’agents format per aquells
amb major grau d’entrada, i l’antipreferencial la causa per la
qual la mida d’aquest nucli L experimenti oscil·lacions degut
a que aquells agents en menor grau d’entrada poden ser també
seleccionats com a veïns i formar part del nucli.

Per tal de mesurar la influència que tenen la reconnexió pre-
ferencial i l’antipreferencial sobre el nucli d’agents, s’estudia
el comportament de L en funció de ε. Els primers resultats
mostren que L augmenta quan també ho fa ε, així com el temps
necessari per a que L arribi a la fase oscil·latòria disminueix
(figura 10). Aquests resultats evidencien com conviuen ambdós
tipus de reconnexió. Com menor és ε, menor és la probabilitat
que es doni la reconnexió antipreferencial, i per tant predomina
la preferencial, en la qual L disminueix lentament i se li
intueix una fase estacionària a temps suficientment llargs.
En canvi, com major és ε, major és la probabilitat que es
doni la reconnexió antipreferencial, i per tant la reconnexió
preferencial perd influència en la formació del nucli, impedint

3Resultats obtingut per mitjà del mètode dels mínims quadrats.
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Figura 9. Dependència temporal de la mida del nucli dels agents L (escala
log-log) al model amb reconnexió antipreferencial per ε = 0.05, N = 104 i
diferents valors de z.

que L disminueixi tant. Tant és així que per ε = 1, que designa
que la idiosincràsia ci de cada agent pugui estar continguda
de forma uniforme entre 0 i 1, no es pot apreciar que es formi
un nucli d’agents, sent equivalent a una reconnexió aleatòria
(figura 10). Aquesta influència de ε sobre L ja s’intuïa a la
secció V al comportament de la magnetització en funció de
la temperatura (figura 5). La reconnexió antipreferencial dota
a la xarxa d’una major aleatorietat que li impedeix formar un
nucli d’agents tan petit. D’aquesta forma no apareixen tantes
correlacions i heterogeneïtats, que causen que l’equació (4)
deixi de complir-se com succeïa al model preferencial (figura
1). Alhora, que el nucli d’agents sigui més gran atenua la
inestabilitat del sistema, ja que el grup d’agents que influeix
a la resta deixa de ser tan petit. Una menor inestabilitat del
sistema es veu reflectida en una menor susceptibilitat (figura
7).

Tot i que no es pot considerar que la mida del nucli d’agents
L arribi a convergir degut a les oscil·lacions que experimenta
a partir d’un cert temps, sí es pot considerar que aquestes
oscil·lacions són al voltant d’un cert valor L̄, que depèn
precisament de ε. Es defineix L̄ com la mitjana temporal de
L a la fase oscil·latòria,

L̄ =
1

tf − ti

tf∑
t=ti

Lt, (9)

on ti i tf delimiten la fase oscil·latòria sobre la qual es calcula
L̄. Els resultats mostren que L̄ experimenta un creixement en
funció de ε del tipus L̄ ∼ εγ per ε < 0.1, on γ ≈ 0.5947
per z = 4 i N = 104 (figura 11). A partir d’un cert valor
de ε, L̄ té un creixement menor en funció de ε fins arribar a
L̄ ≈ 104 per ε = 1, que equival a que el nucli sigui inexistent
quan els agents tenen una probabilitat uniforme entre 0 i
1 de reconnexió antipreferencial. Aquest comportament de
L̄ en funció ε serveix per explicar el comportament de la
susceptibilitat en funció de ε (figura 8). El rang de valors
de ε pel qual χ ∼ ε−β coincideix amb el que L̄ ∼ εγ , sense

Figura 10. Dependència temporal de la mida del nucli dels agents L (escala
log-log) al model amb reconnexió antipreferencial per z = 4, N = 104 i
diferents valors de ε.

tenir en compte l’efecte de la temperatura sobre aquest rang.
A més, a partir d’un cert valor de ε ambdós comportaments es
veuen atenuats fins a estabilitzar-se. Llavors, els resultats de la
susceptibilitat en funció de ε (figura 8) es deuen principalment
a com la xarxa d’agents evoluciona al llarg del temps i com
ε influeix en la formació d’un nucli d’agents, ja que és la
dinàmica dels espins la que es veu influïda per l’evolució de
la xarxa.

Com s’ha comentat anteriorment, la reconnexió antiprefe-
rencial és la causa per la qual el nucli d’agents experimenti
oscil·lacions a partir d’un cert valor de temps. A la figura
10 es pot intuir que aquestes oscil·lacions depenen de ε. Per
tal de mesurar aquestes oscil·lacions, es fa ús de la variància
temporal de la mida del nucli. Es defineix φ com la variància
temporal de L a la fase oscil·latòria,

φ =
1

tf − ti

[〈 tf∑
t=ti

L2
t

〉
−
〈 tf∑
t=ti

Lt

〉2]
, (10)

on ti i tf delimiten la fase oscil·latòria sobre la qual es calcula
φ. Els resultats mostren un creixement de φ així com augmenta
ε, arribant a una regió en la que experimenta un màxim i
s’estabilitza, per després experimentar un decreixement força
pronunciat (figura 12). Per valors de ε molt petits, la probabi-
litat que els agents facin ús de la reconnexió antipreferencial
és molt petita, fet que impedeix que el nucli experimenti
grans oscil·lacions, ja que hi ha pocs agents que entren i
surten del nucli a partir del guany i pèrdua d’arcs entrants,
respectivament. A mesura que augmenta ε, la probabilitat de
reconnexió antipreferencial és major, i això permet que el nucli
experimenti majors oscil·lacions ja que aquells agents que no
pertanyen al nucli tenen una major probabilitat de ser escollits,
mentre que la reconnexió preferencial segueix dominant i
permet expulsar del nucli aquells amb menor grau d’entrada.
Un cop φ arriba al seu màxim, s’estabilitzat degut a que la
reconnexió preferencial segueix dominant a la vegada que la
reconnexió antipreferencial és suficient per alterar el nucli.
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Figura 11. Dependència de la mida mitjana del nucli dels agents L̄ de ε
(escala log-log) al model amb reconnexió antipreferencial per z = 4 i N =
104. La llei de potències L̄ ∼ εγ és vàlida per ε < 0.1, on γ ≈ 0.5947
per z = 4 i N = 104. L̄ s’ha calculat fent la mitjana temporal de L dins
l’interval t ∈ [5× 103, 104].

Figura 12. Dependència de la variància de la mida del nucli dels agents
a la fase oscil·latòria φ de ε (escala log-log) al model amb reconnexió
antipreferencial per z = 4 i N = 104. φ s’ha obtingut calculant la variància
de L dins l’interval t ∈ [5× 103, 104].

A partir de ε ≈ 0.1, φ experimenta un decreixement prou
accentuat. El decreixement de les oscil·lacions es deu a que a
mesura de ε augmenta, la reconnexió antipreferencial comença
a tenir una presència destacable, contrarestant els efectes de
la reconnexió preferencial impedint que el nucli d’agents
sigui tan petit (figura 11). La presència de la reconnexió
antipreferencial aconsegueix que el nucli no experimenti tantes
oscil·lacions degut a que aconsegueix que la xarxa sigui més
homogènia, i conseqüentment que no hi hagi una gran variació
de la mida del nucli un cop es duu a terme la reconnexió dels
agents.

VII. CONCLUSIONS

En aquest TFM, en primer lloc, s’ha implementat i estudiat
el model d’Ising desenvolupat per Adam Lipowski [37]. El
model basat en una xarxa dirigida aleatòria permet reproduir
una transició entre les fases ferromagnètica i paramagnètica,
separades per un punt crític. Aquest model, tot i ser de gran
utilitat al món de la física perquè descriu un camp mitjà, no és
aplicable al mercat financer, degut a que només experimenta
fluctuacions aprop del punt crític. Llavors, el model té una
difícil interpretació des del punt de vista financer, ja que al
model les fluctuacions apareixen sota condicions restrictives,
mentre que als mercats reals, aquestes apareixen en condicions
molt diverses [23].

Al model amb un xarxa aleatòria, la xarxa no evoluciona
al llarg de la simulació. Amb l’objectiu de desenvolupar un
model capaç de reproduir un comportament crític dins un rang
de temperatures més gran, Adam Lipowski [37] introdueix la
reconnexió preferencial dels agents. A cada passa temporal
cada agent canvia els seus veïns seleccionant els nous amb
probabilitats proporcionals al seu grau d’entrada. És a dir, com
major influència (major grau d’entrada) té un agent sobre la
resta, major és la probabilitat de ser seleccionat com a veí
d’un altre. El fet que els agents imitin a aquells que són més
influents suposa modelar el comportament gregari del mercat
financer. Aquest tipus de reconnexió genera la formació d’un
nucli d’agents format per aquells que no tenen grau d’entrada
nul, ja que quan un agent perd tots els seus arcs entrants ja
no els pot recuperar perquè la probabilitat de ser seleccionat
com a veí és nul·la. Els agents que pertanyen al nucli són els
responsables de tota la dinàmica del sistema degut a que són
els únics influents, i aquells que estan fora del nucli només
imiten el comportament d’aquells que pertanyen al nucli. El fet
que la dinàmica del sistema depengui d’un grup reduït d’agents
permet al model reproduir grans fluctuacions per temperatures
més enllà del punt crític, i conseqüentment presentar una gran
inestabilitat. Es coneix que el comportament gregari és un
dels possibles motius pels quals succeeixen els esdeveniments
financers de gran magnitud com puguin ser les bombolles
financeres o els cracs borsaris. Aquests esdeveniments estan
caracteritzats per ser períodes de gran inestabilitat finance-
ra [25]. Llavors el model amb reconnexió preferencial permet
reproduir la influència que té el comportament gregari sobre
el mercat financer.

Partint del treball d’Adam Lipowski, en aquest TFM s’ha
pretès desenvolupar un model capaç de regular el comporta-
ment gregari dels agents. Per fer-ho, es dota als agents d’una
idiosincràsia ci ∈ [0, ε] que els permet esporàdicament imitar
aquells agents menys influents (menor grau d’entrada) per
mitjà d’una reconnexió antipreferencial. D’aquesta forma, a
cada passa temporal els agents duen a terme una reconnexió
antipreferencial amb probabilitat ci, o una reconnexió prefe-
rencial amb probabilitat 1 − ci. La possibilitat de reconnexió
antipreferencial fa que el nucli d’agents de la xarxa que es
forma al model amb reconnexió preferencial no sigui tan petit,
degut a que qualsevol agent pot ser seleccionat com a veí d’un
altre encara que la probabilitat que succeeixi sigui petita. De
fet, la reconnexió preferencial és la causa per la qual es forma
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un nucli d’agents format per aquells que encara tenen arcs
entrants, mentre que la reconnexió antipreferencial fa que la
mida d’aquest experimenti oscil·lacions al voltant d’un valor
a parir d’un cert temps, a la vegada que impedeix que sigui
tan petita. Llavors, regulant ambdós tipus de reconnexió per
mitjà de ε, s’aconsegueix modificar la mida del nucli de la
xarxa. Igual que al model amb reconnexió preferencial, el
nucli d’agents regeix la dinàmica de tot el sistema. Per tant,
el fet de poder modificar la mida del nucli per mitjà de ε
permet atenuar la magnitud de les fluctuacions que es registren
al model preferencial, ja que un nucli d’agents més gran
suposa una menor magnitud de les fluctuacions. D’aquesta
forma, el model propi que s’ha desenvolupat en aquest TFM
aconsegueix regular el comportament gregari per mitjà de la
reconnexió antipreferencial, i comprovar la influència que té
sobre la inestabilitat del mercat financer. Cal recordar que el
codi, els resultats i les figures obtingudes es troben al repositori
https://github.com/joanenricgarciasbruguera/TFM.

Al model amb reconnexió antipreferencial que s’ha estudiat
en aquest TFM els agents decideixen a cada passa temporal
de forma probabilística si han de dur a terme una reconnexió
preferencial o antipreferencial. Aquesta característica dota al
model d’un caràcter estocàstic, que presenta certa analogia
amb el comportament estocàstic que té el mercat financer.
Una possible variació del model consistiria en assignar de
forma probabilística a l’inici de la simulació quins agents
duran a terme una reconnexió antipreferencial i quins una
preferencial. D’aquesta forma es podria estudiar l’efecte que
té de forma exacta la proporció d’agents amb reconnexió
antipreferencial. Per altra banda, una altra modificació a
l’actual model consistiria en poder assignar la idiosincràsia
als agents de forma més restrictiva: en comptes de ci ∈
[0, ε], utilitzar ci ∈ [εmin, εmax]. Aquesta possibilitat seguiria
mantenint el caràcter estocàstic del model actual però ara
podent regular amb més precisió la probabilitat de reconnexió
antipreferencial. Una situació que podria reproduir aquesta
modificació seria aquella en la que tots els agents a cada
passa temporal duen a terme una reconnexió antipreferencial,
imposant εmin, εmax = 1.

Per altra banda, des del punt de vista financer, aquest model
només es centra en la inestabilitat que causa el comportament
gregari sobre el mercat, i com per mitjà de la seva regulació
es pot atenuar. En canvi, aquest model no reprodueix altres
propietats estadístiques del mercat financer, com pugui ser la
memòria de llarg rang del valor absolut del retorn, fenomen
que es coneix amb el nom de clustering de la volatilitat [50].
En treballs futurs, un possible punt de partida per reproduir
aquest comportament seria el treball de Stefan Bornholdt [9],
capaç de fer-ho a partir d’una xarxa en forma de quadrícula.
En aquest treball el camp local hi no només està format per
la contribució dels veïns de cada agent, sinó que compta amb
un terme negatiu addicional proporcional al producte del valor
d’espín de l’agent en qüestió i de la magnetització global del
sistema. D’aquesta forma els agents prenen la decisió tenint en
compte tant el comportament dels veïns com el comportament
global del sistema, sabent llavors si es troben a la minoria o
a la majoria.
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