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Streszczenie: Informacja to chyba jedna z najbardziej niepozornych rzeczy jakie istnieją.
Jej nieustanna obecność sprawiła, że często nie dostrzegamy jej wartości. W tym artykule
postaram się przybliżyć ten oczywisty, ale i niezauważalny wpływ informacji
przekazywanych w social media na notowania walut czy też spółek giełdowych.
Większość danych poświęcona jest Elonowi Muski, który przekazując właśnie takie
niepozorne informacje gra na emocjach odbiorców, przez co wywiera ogromny wpływ
na światowe rynki. Artykuł zawiera zrzuty ekranu komentarzy również innych bohaterów
social media, a w ślad za tym wykresy notowań , obrazujących reakcje rynków.
Słowa kluczowe: Giełda, Social Media, Elon Musk, Kryptowaluty

THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON THE STOCK QUOTES

Abstract: Information is one of the most inconspicuous things in the entire world.
It’s incessant being made us that we do not see it value. In this article I will try to bring you
closer that obvious, but also unnoticeable impact of social media on the stock quotes.
The most od data are dedicated to Elon Musk who playing on recivers’s emotions, has an
impact on global markets. The article includes comments about main influencers and graphs
with along with captions and photos of various entries, that show us the fluctuations at quotes.
Keywords: Stock quotes, Social Media, Elon Musk, Cryptocurrencies
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1. Wprowadzenie
Ważną sprawą jest uświadomienie sobie, co tak naprawdę kreuje wartości poszczególnych
indeksów giełdowych. Z informacją w różnych postaciach człowiek ma do czynienia od
zarania dziejów. Człowiek zapamiętuje informacje i na ich podstawie wyciąga wnioski,
a następnie stara się przewidzieć nieuchwytną przyszłość. Kiedyś, władcy wysyłali swoich
posłańców do każdego zakątka królestwa. Na efekty takiej korespondencji czekano
miesiącami, a często zanim posłaniec z nią dotarł była już ona nieaktualna. Potem zaczęła
kształtować się poczta, wreszcie wynaleziono telegraf, telefon, a dziś?. Dziś dysponujemy
całym arsenałem źródeł przekazywania informacji, które lotem błyskawicy docierają
z jednego końca świata na drugi i natychmiastowo oddziałują na otaczającą rzeczywistość.
Wiadomości, news-y, fake news-y i inne informacje posiadają niewyobrażalnie wielką
wartość. One bowiem, w kontekście inwestowania, w przeciągu kilku sekund mogą zrobić
z nas albo milionerów albo bankrutów.
Prezentowane w artykule reakcje na dane w głównej mierze opierają się na emocjach,
które pojawiły się w związku z podanymi informacjami. Oczywiście nie do wszystkich w tym
samym momencie dotarły konkretne dane, dlatego wszelkie wpisy, które oddziaływały
na notowania giełdowe trzeba brać z odpowiednim marginesem błędu.

2. Napoleon, Rothschild i informacja.
Dzisiaj dostęp do informacji jest nieograniczony. Każdy może przejrzeć i przeanalizować
interesujące go dane, książki czy artykuły. Natomiast kiedyś, gdy asymetria informacji była
zjawiskiem powszechnym, prym wiodły osoby, które pierwsze dowiadywały się
o najnowszych wydarzeniach z Europy (Europa stanowiła wtedy główny ośrodek
zainteresowań).
Najbardziej znany pokaz korzyści płynących z usprawnienia komunikacji miał miejsce 19
czerwca 1815 roku, kiedy to Nathan Rothschild dokonał rekordowej masakry na londyńskiej
giełdzie, wykorzystawszy specjalny jacht, na pokładzie którego przesłał wiadomość
o Waterloo (Davies, 1996) . Europa strudzona ostatnimi dziesięcioleciami walki z Francuzami
stanęła do ostatecznej bitwy na polach pod niewielką wsią w Belgii. Swoich obserwatorów na
tereny walk wysłał jeden z Rothschildów, który zamierzał wykorzystać wspomnianą
wcześniej asymetrię informacji. Gdy rezultat bitwy stał się jasny natychmiast wyruszyli oni
w stronę Londynu (Łukasz Tomys, 18.03.2017). Samą informację Nathan Rothschild
otrzymał podobno aż 48 godzin przed brytyjskim rządem oraz resztą ówczesnych finansistów.
W historii tej pojawia się również wątek fake newsów. Dyskusji bowiem podlega fakt, czy w
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tamtym czasie Rothschild rozsiewał tylko plotki, jakoby wojska kolacji antynapoleońskiej
miały przegrać, tylko po to aby po jeszcze niższym kursie wykupić obligacje. Ostatecznie i
tak informacja, która została przekazana finansiście pomogła mu w zdobyciu fortuny, o której
mówi się do dzisiaj.

Rysunek 1. „Bitwa pod Waterloo” Williama Sadlera
Źródło: https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20170318/EKO/303189961/AR/0/AR-303189961.jpg?
imageversion=Artykul&lastModified=20200817151630&exactW=1000

3. Elon Musk
W 2021 roku trudno wyobrazić sobie osobę, która chociażby raz nie słyszała
o ekscentrycznym właścicielu Tesli i SpaceX, Elonie Musku. Dywagacje na temat jego
gwałtownego wzrostu popularności w ostatnich latach są zapewne materiałem na kolejne
artykuły. Jednak owocami zwiększenia jego zasięgów przekazywania informacji poprzez
social media są fluktuacje w obszarach do których się odnosi w swoich tweetach.

Rysunek 2. Zasięgi Elona Muska na Twitterze. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

W przeciągu niecałych 3 lat zwiększył swoją liczbę obserwujących niemal 4-krotnie.
Jego tweety otrzymują średnio 150 tys. like’ów oraz 12,5 tys. retweetów.
Elon regularnie puszcza w obieg swoje myśli w formie tweetów, która następnie są w
ciągu chwili odczytywane w każdym zakątku świata. Niewątpliwie stanowi on nietypowy
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rodzaj osoby popularnej. Wartym zauważenia jest fakt, że jako jeden z niewielu prowadzi
własne konto społecznościowe, które nie podlega restrykcjom bądź weryfikacji wpisów.
Skłonność do żartów czy bezpośrednich reakcji nie znajdują precedensu porównywalnego
do siebie na całym świecie. Prowadzi to oczywiście to nagłych skoków bądź spadków
w rzeczywistych notowaniach poszczególnych spółek, czy np. kryptowalut.
3.1 Polska sprawa Elona
Nietypowym zachowaniem jest to, że będąc najbogatszym człowiekiem na świecie, pisze
o grach komputerowych. Musk łamiąc rutynę w swoim tweetach, porusza w tym konekście
możliwości nowego modelu Tesli. Wiele osób myślało, że auta w przyszłości będą w stanie
swobodnie poruszać się bez udziału kierowcy. Możliwe natomiast jest, że zaledwie garstka
oczekiwała, że auta te również będą stwarzały możliwości uruchomienia bardzo
wymagających gier komputerowych. W swoich tweetach odnosi się bezpośrednio do takiej
właśnie sytuacji pisząc: „To uruchomi Cyberpunka”, a następnie zachwala estetykę
określając ją jako „niesamowitą”. Analizując wykresy notowań giełdowych można dostrzec
więc korelacje pomiędzy nimi, a datami pojawienia się wpisów na Twitterze.
Liczby na wykresie oznaczają kolejno:
Ad 1. W punkcie nr 1 widać drastyczny skok notowań z dnia 28 stycznia 2021 r. Sam
wzrost jest skumulowaną wartością jaką wygenerowały kolejno:
a) Hotfix gry z dnia 22 stycznia br.
b) Domknięcie pozycji krótkich przez Melvin Capital Management
c) Wpisy Elona Muska

Rysunek 3. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Melvin Capital Management obstawiał spadki CDPR. Zamykając swoje pozycje krótko
wywindował cenę akcji, ponieważ w ciągu niespełna 40 minut wzrosły o 25% (Szymański D.
28.01.2021). Do tego wpisy Elona Muska tylko przyśpieszyły ten wzrost.
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Ad 2. W punkcie numer 2 widać chwilowe ustabilizowanie tendencji spadkowej,
która została prawdopodobnie spowodowana niewystraczającą poprawą wydajności gry,
brakiem zainteresowania ze strony inwestorów oraz zakończeniem sprawy GameStopu.

Rysunek 4. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Rysunek 4. Wykres zależność pomiędzy datą, a wartością otwarcia indeksu giełdowego CDPR.
Źródło: Opracowanie własne
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3.2

Elon, a kryptowaluty

Enigmatycznie brzmiąca nazwa jak kryptowaluty, niesie za sobą wiele współzależnych od
siebie źródeł. Kryptowaluta to rodzaj waluty wirtualnej, która bazuje na kryptografii
oraz przetrzymywana jest elektronicznie.
Najpopularniejszą z nich niewątpliwie jest Bitcoin, jednak istnieje jeszcze wiele tysięcy
innych, które często określa się mianem altcoinów. Szczególnymi właściwościami
kryptowalut sa:
a) Bezpieczeństwo - za pomocą technologii blockchain, sposób działania i ciągłej
weryfikacji na ten moment wydają się nie do złamania.
b) Szybkość - wszystko odbywa się za pośrednictwem internetu, więc w sposób
natychmiastowy, bez pośrednictwa baków i kolejnych węzłów postojowych
c) Niskie koszty - brak pośrednictwa banków niweluje opłaty i prowizje
d) Anonimowość - konta zakładane są anonimowo
e) Decentralizacja - informacje o bitcoinie znajdują się w wielu miejscach na świecie
w tym samym czasie w tej samej postaci
f) Ograniczona ilość - zgodnie z założeniami twórców powstanie nie więcej niż 21 mln
bitcoinów.
Wszystko to przekłada się na dużą elastyczność nowej waluty, która znajduje swoje
upodobanie w gustach zarówno inwestorów, jak i zwykłych ludzi. Wiele firm coraz częściej
wprowadza możliwość zapłaty tym rodzajem waluty, w związku z wymienionymi wyżej
zaletami. Mówiąc o kryptowalutach nie sposób jednak pominąć faktu ich wrażliwości
na sytuacje na świecie, albo wpisów co bogatszych osób.
Analizując dane można dostrzec zależność pomiędzy opinią Elona Muska nt. bitcoina,
a jego rynkową wartością. Liczby na wykresie oznaczają kolejno:
Ad 1. Pierwsze większe wzmianki o Bitcoinie pojawiają się na twitterze CEO Tesli

Rysunek 5. Tweet Elona Muska. Źródło:
https://twitter.com/elonmusk

Rysunek 6. Tweet Elona Muska. Źródło:
https://twitter.com/elonmus

Ad 2. Elon wrzuca kolejny tweet dotyczący bitcoina
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Rysunek 7. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Ad 3. Musk po raz kolejny wrzuca post o Bitcoinie, jednak tym razem tweet generuje
straty.

Rysunek 8. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Rysunek 9. Notowania Bitcoina, a tweety Elona Muska. Źródło: Opracowanie własne
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Istotnym faktem jest zakup przez firmę Elona Muska Tesle, zakupu tej kryptowaluty za ponad
1.5 mld dolarów. CEO być może próbuje wykorzystać wahania indeksów giełdowych aby
szybko wzbogacić się na różnicy cen sprzedaży. Tak czy inaczej obecność Tesli jak i wpisy
Elona Muska skutecznie odbijają się na cenie rynkowej najpopularniejszej kryptowaluty na
świecie.
3.3

Elon, a Dogecoin

Elon Musk nie poprzestał tylko na wykorzystaniu własnej pozycji do grania tylko na
wahaniach Bitcoina. Swoją szczególna uwagę przykuł tekże do jednej z alternatywnych
kryptowalut, a mianowicie Dogecoin.
Dogecoin działa na podobnej zasadzie co Bitcoin. Jest waluta peer-to-peer, oparta na
zmodyfikowanym protokole bitcoin, której celem było dotrzeć do większej ilości odbiorców,
niż bitcoin. Podobnie jak najdroższa kryptowaluta, jest walutą inflacyjną, czyli jej ilość
w obiegu może się zwiększać. Zaletą jej zaś jest to, że jest tania, gdyż jedna moneta kosztuje
około 20 groszy. Obecnie wartość rynku DOGE to około 6,6 mld USD (około 24 mld zł).
Przed rokiem sięgała ona ledwie 326 mln USD. W ciągu 12 miesięcy kurs tej kryptowaluty
liczony w USD poszedł w górę o 1925%. Sama waluta powstała jako odniesienie
do popularnego mema „doge”.
Wyboru tej właśnie krypowaluty możemy prawdopodobnie doszukiwać się w skłonności
do żartów Elona Muska. Być może należy się tam również doszukiwać formy pokazania
inwestorom, że ich starania i wyliczenia tak naprawdę zdają się na nic, kiedy ma się za sobą
rzeszę fanów.
W związku z marginalną pozycją Dogecoina na scenie altcoinów można stwierdzić, że
każdy wzrost jest konsekwencją działań Elona Muska. Liczby na wykresie przedstawiają
kolejno:
Ad 1. Elon Musk wrzuca pierwszy tweet dotyczący Dogecoina

Rysunek 9. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Ad 2. W punkcie nr 2 fluktuacje wywołane notowaniami Gamestopu mają bezpośredni
wpływ na wartości.
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Ad 3.

Rysunek 10. Tweet Elona Muska. Źródło:
https://twitter.com/elonmusk

Rysunek 11. Tweet Elona Muska. Źródło:
https://twitter.com/elonmusk

Ad 4.

Rysunek 12. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Ad 5.

Rysunek 13. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Ad 6.

Rysunek 14. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Ad 7.

Rysunek 15. Tweet Elona
https://twitter.com/elonmusk

Ad 8.

Muska.

Źródło:

Rysunek 16. Tweet Elona
https://twitter.com/elonmus

Muska.

Źródło:

Ad 9.
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Rysunek 17. Tweet Elona Muska. Źródło:
https://twitter.com/elonmusk

Rysunek 18. Tweet Elona. Muska Źródło:
https://twitter.com/elonmusk

Rysunek 19. Notowania Dogecoina, a tweety Elona Muska. Źródło: Opracowanie własne

4. GameStop
Jak pisze Yuval Noah Harari: „W ciągu tych 20 tysięcy lat ludzkość przeszła od
polowania na mamuty za pomocą włóczni z kamiennym grotem do eksploracji Układu
Słonecznego z użyciem statków kosmicznych nie dzięki wykształceniu w wyniku ewolucji
sprawniejszych rąk czy większych mózgów. Decydującym czynnikiem w naszym podboju
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świata była zdolność łączenia się wielu ludzi w działaniu. Ludzie obecnie całkowicie
zdominowali naszą planetę nie dlatego, że pojedynczy człowiek jest zdecydowanie sprytniejszy
i ma zwinniejsze palce niż pojedynczy szympans czy wilk, ale dlatego, że homo sapiens jest
jedynym gatunkiem na ziemi zdolnym do elastycznej współpracy w wielkich grupach”. I dalej:
„Ale gdyby ludzie nie nauczyli się współdziałać w dużych grupach, nasze sprytne mózgi i
sprawne ręce wciąż rozszczepiałyby raczej krzemień niż atomy uranu”.
Słowa te mogą stanowić podsumowanie naszego dorobku technicznego, społecznego i
kulturalnego. Dzięki rozwoju social media, nigdy nie było prostszym komunikowanie się z
taką liczbą osób na całym świecie. Reddit, czyli serwis internetowy zrzeszający ponad 174
mln użytkowników, działający na podobnej zasadzie do forum można do social media z
pewnością zaliczyć. Tam bowiem odegrały się ostatnio bardzo znaczące ruchy, mające
bezpośredni wpływ na ceny akcji spółki GameStop, która zajmuje się sprzedażą gier wideo i
towarów do gier. 12 stycznia br. akcje spółki Gamestop były wyceniane na niecałe 20
dolarów. W ciągu dwóch dni cena przekroczyła 40 dolarów, co było dopiero początkiem. 22
stycznia końcowe notowania spółki zatrzymały się na 65 dolarach, a 25 stycznia cena osiągała
momentami nawet 159 dolarów. Wiele osób, nieznających spółki mogło stwierdzić, że to nic
nadzwyczajnego. Precedensem w tej sytuacji zdaje się być brak logicznych podstaw do
wykupienia akcji. Na forum wallstreetbets (reddit) padła nazwa spółki, jako typowego
giełdowego rajdu (Bankier.pl). Potencjalnej wartości fundamentalnej można by dopatrywać
się w osobie Ryana Cohena, który miał zmienić GameStop w gamingowy Amazon.
Pojedynczy ludzie zaczęli wykupywać akcje, już nie tylko w celu wzbogacenia się, ale
pomocy finansowej spółki. Był to również cios wymierzony przeciwko wielkim funduszom,
które wcześniej otworzyły pozycje krótkie na 1,4 mln akcji GameStopu, co było poprawnym i
logicznym posunięciem. Skok liczby zakupionych akcji spowodował wzrost zainteresowania,
co przełożyło się bezpośrednio na wolumen akcji.
Wykres zawiera kolejno punkty:
Ad 1. Punkt numer jeden jest datą ogłoszenia przez Gamestop zmian w kadrze
kierowniczej. Jest to tylko wstęp do kolejnych wzrostów. Samo ogłoszenia zmian nie zostało
dokonane na mediach społecznościowych.
Ad 2. Citron bardzo dobitnie nazywa ludzi wzmacniających ceny akcji Gamestopu
„frajerami”. Generuje to mały spadek notowań

Rysunek 20. Tweet Citrn Research. Źródło: https://twitter.com/citronresearch
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Ad 3. Citron oznajmia, że wiele osób stara się włamać na ich konto na Tweeterze. Akcje
zaczynają rosnąć.

Rysunek 21. Tweet Citrn Research. Źródło: https://twitter.com/citronresearch

Ad 4. Największy wzrost notowań następuje po wpisie Elona Muska.

Rysunek 22.. Tweet Elona Muska. Źródło: https://twitter.com/elonmusk

Całość uzupełniają wpisy na wallstreetbets dotyczące kursu GameStopu.
Jako najważniejszego należy uznać użytkownika DeepF*ckingValue (DVG). Informacje w
nich zawarte stanowią tło całej historii, dlatego nie sposób umieścić ich w danym momencie
czasu.
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Rysunek 23. Wpis na forum użytkownia DeepF*ckingValue. Źródło:
https://www.reddit.com/user/DeepFuckingValue/

Rysunek
24.
Wpis
na
forum
https://www.reddit.com/user/DeepFuckingValue/

użytkownia

Deep

F*ckingValue.

Źródło:

Dowodem na istotność działania reddita jest z pewnością fakt istnienia dosyć sporej
korelacji pomiędzy liczbą komentarzy pod postami DFV, a wartością akcji.
Sam współczynnik korelacji Pearsona wynosi około 67%, co świadczy o korelacji silnej
i pozytywnej.
Rysunek 25. Wartość współczynnika korelacji Pearsona. Źródło: opracowanie własne

Sama korelacja została wyliczona na podstawie dostępnych danych liczby komentarzy.

Rysunek 26. Wykres wartości otwarcia. Źródło: opracowanie własne

5. Ekipa S.A.
Karol Wiśniewski, znany również jako Friz, to jeden z czołowych polskich influencerów.
Ponad 2 lata temu, na wzór amerykańskich youtuberów, stworzył własną paczkę znajomych,
z którą rozwijali swoje kanały na YouTubie. Pomysł może na scenie światowej nie był
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oryginalny, jednak jako pionier przebił się i zdominował polską scenę. Sukces Ekipy,
z pewnością polegał na regularności (filmy wydawane codzinnie przez cały rok przez samego
Friza oraz dodatkowe filmy od pozostałych członków), ambicji i pasji z jaką działali.
Wyjątkową sytuacją na pewno można nazwać połączenie się się z Beskidzkim Biurem
Inwestycyjnym (BBI), aby wejść na giełdę. Ekipa przygotowywała samo wejście od długiego
czasu, co przekładało się na nastroje co do rezultatów. Samo zarejestrowanie odbyło się 5
listopada 2020 roku, o czym poinformował menager Łukasz Wojtyca.
Sprawa później oscylowała bez większy wahań, aż do początków stycznia br.
Wykres przedstawia kolejne liczby, które oznaczają:
Ad 1. Tweet Łukasza Wojtycy na temat zarejestrowania ekipy w KRS

Rysunek 27. Tweet Łukasza Wojtycy. Źródło: https://twitter.com/lukaszwojtyca

Ad 2,3. Pozytywne informacje, które przekazał menadżer wraz z występem Friza u Kuby
Wojewódzkiego przełożyły się na wzrost w kolejnych dniach

Rysunek 28. Tweet Łukasza Wojtycy Źródło: https://twitter.com/lukaszwojtyca

Ad 4. Publikacja filmu na kanale Jakuba Pateckiego, w którym oświadcza, że cała Ekipa
zamieszkała razem w jednym domu

Rysunek 29. Film Jakuba Pateckiego Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCYsZvmJGPzTMSBXES062lg/about
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Ad 5. Publikacja filmu na kanale Karola Wiśniewskiego, z momentem podpisania umowy

Rysunek 30 Karola Wiśniewskiego 30. Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCwBtP6NDQtsP5YBa4v
uZqHAm czas: 0:00-1:43

Ad 6. Spadek cen akcji wywołany finałem sezonu 2 Ekipy (film dokumentalny
oraz wydanie nowej piosenki Ekipy)
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Rysunek 31. Najnowsza piosenka Ekipy Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=RjRnxs0edZs

Rysunek 32. Dokument na temat Ekipy Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=B05aJXbHTQE

Rysunek 33. Wykres przedstawia zależność pomiędzy wartością akcji, a czasem Źródło: Opracowanie własne

6. Podsumowanie
Praca z pewnością nie wyczeruje tego tematu. Wiadomości, które do nas docierają wciąż
generują fluktuacje na rynku finansowym, jednak nie sposób ich wszystkich zebrać,
a co dopiero opisać. Jeśli jednak można wyciągnąc wniosek w powyższej pracy to
z pewnością będzie nim uwaga, która trzeba poświęcać osobie Elona Muska. Dalsze badania
wpływu można rozszerzyć o kurs dolara oraz tweety prezydnetów Stanów Zjednoczonych.
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Można również pójść o krok dalej i analizować tweety, bądź informacje w social media co
większych polityków poszczególnych państw.
Czeka nas z pewnością w najliższym czasie rewolucja na rynkach. Pokuszenie się
o stwierdzenie, że już stoimy na jej progu w moim mniemaniu nie będzie przesadzone.
Ważnym aspektem jest również zachowanie rozwagi w swoim zachowaniu będąc
influencerem notowań giełdowych. Dla jednych ludzi czasami pojedynczy wpis może być
tylko żartem i swawolą, a innych kosztować może dorobek całego życia.
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