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Zrozumieć rynek

Istnieje wiele metod analizy i wyboru inwestycji. Do najważniejszych należą: 
analiza fundamentalna, analiza techniczna oraz analiza portfelowa

Czy pełne wykorzystanie tych metod pozwoliłoby na stworzenie doskonałej 
prognozy rynku?



Zrozumieć rynek

Nie, ponieważ między innymi:

1. Podmioty nie kierują się w swoich działaniach tylko tymi metodami, a nawet 
jeśli, to nie w pełni 

2. Podmioty różnie oceniają tę 
samą informację

3. Uczestnicy rynku stosują pewne mechanizmy skrótów myślowych, 
których wynik odbiega od stanu prognozowanego



Zrozumieć rynek

Nurt behawioralny analizy rynku opiera się o stwierdzenie, iż decyzje na rynku 
nie zawsze są w pełni racjonalne… 

… jednak uzmysłowienie sobie w jaki sposób działają te odstępstwa, pozwala na 
pełniejsze zrozumienie rynku.

Konkurs piękności 
„To nie jest już kwestia wyboru najładniejszej twarzy. 
Ani twarzy, którą przeciętnie uznaje się za najładniejszą. 
Doszliśmy do punktu, w którym szacujemy średnią z ocen 
przeciętnych ekspertów”

John Maynard Keynes



1. Odstępstwa związane z efektywnością rynku

2. Odstępstwa związane ze skłonnościami poznawczymi inwestorów

3. Odstępstwa związane ze skłonnościami motywacyjnymi inwestorów



Czym jest efektywność rynku?

Formy efektywności rynku Założenia

Efektywność słaba Wszystkie informacje o przeszłych cenach akcji są już odzwierciedlone w cenie tej akcji. 
Strategie oparte o przeszłe ceny akcji nie przyniosą ponadprzeciętnych stóp zwrotu

Efektywność średnia Cena akcji odzwierciedla nie tylko przeszłe jej notowania, ale również wszystkie dostępne 
publicznie informacje. 
Strategie oparte o przeszłe notowania lub publiczne informacje nie przyniosą 
ponadprzeciętnych zysków.

Efektywność silna Cena akcji odzwierciedla wszystkie dostępne informacje, w tym te publiczne lub 
specjalistyczne czy niepubliczne. 
Strategie oparte o przeszłe lub aktualne publiczne lub niepubliczne informacje nie 
przyniosą ponadprzeciętnych zysków.

Rynek jest efektywny gdy wszystkie dostępne informacje są natychmiast
i w sposób prawidłowy odzwierciedlane w cenie akcji 



Anomalie jako odstępstwa od efektywności rynku

Przykłady anomalii rynkowych:

1. Dodatnie krótkoterminowe autokorelacje stóp zwrotu

2. Ujemne średnioterminowe autokorelacje stóp zwrotu

3. Efekt kalendarza

4. Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych

5. Zależność stopy zwrotu od wielkości spółki 

6. Wpływ spektakularności publikacji prasowych

7. Efekt po-informacyjnego dryfu ceny



Dodatnie krótkoterminowe autokorelacje stóp zwrotu

N. Jagadeesh oraz S. Titman przenalizowali nowojorski rynek akcji za lata 1963 – 1989.

W każdym miesiącu tego okresu dzielili akcje na 10 grup – pod kątem wysokości ich 
stopy zwrotu za ostatnie 6 miesięcy. 

Następnie obliczano faktyczny zwrot całej grupy za kolejne 6 miesięcy. 

Grupy zawierające akcje o wyższych stopach zwrotu w przeszłości osiągały 
także wyższe stopy zwrotu w przyszłości (w krótkim horyzoncie czasowym). 



Ujemne średnioterminowe autokorelacje stóp zwrotu

Analogiczne do poprzedniego badanie (rynek nowojorski za lata 1926-1982), ale 
rozpatrujące średnie stopy zwrotu za okres 3-5 lat wykazało odmienne wnioski.

Portfel spółek o najwyższych zwrotach za przeszłe 3-5 lat przynosił statystycznie 
mniejsze zwroty w kolejnym okresie. 

Dużo wyższe zwroty osiągały spółki, które w poprzedzającym okresie 3-5 lat osiągały 
niskie zwroty.



Efekt kalendarza

Przykłady efektu kalendarza:

• Efekt stycznia

• Rajd Świętego Mikołaja

• Efekt przełomu miesiąca

• Efekt weekendu

• Efekt przerwy wakacyjnej

• Efekt zegara

Ceny akcji mogą być zależne od kalendarza, np. dnia tygodnia, 
dnia miesiąca czy miesiąca



Niedowartościowanie pierwotnych 
ofert publicznych 

Statystycznie publiczna oferta (zarówno pierwsza 
jak i kolejna) pozwalała inwestorom na uzyskanie 

ponadprzeciętnej stopy zwrotu. 

GPW debiuty w 2021 r Zmiana w dniu debiutu

Photon Energy 0%

Answear.com 29,80%

Huuuge -1%

Creepy Jar -3,50%

Captor Therapeutics 0%

Vercom 16,40%

Brand24 -2,50%

Pepco 12,50%

Shoper 11,70%

Onde 8%

Cavatina Holding 0%

Poltreg -17,30%

Przykłady zwrotów pierwszego dnia notowań po IPO:

Coupang = zwrot pierwszego dnia + 81%
SignifyHealth = + 33%
VorBiopharma= + 133%
Bumble= + 75%
Allegro = + 63%



Zależność stopy zwrotu od wielkości spółki 

Wykazano, iż spółki posiadające niską kapitalizację osiągają wyższe stopy zwrotu 
niż spółki duże.

Badanie przeprowadzone na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
wykazało, iż średnia stopa zwrotu dużych spółek (wchodzących w skład indeksy 
S&P 500) wynosiła 1,7% podczas gdy w przypadku małych spółek osiągała 6,5%.



Wpływ spektakularności publikacji prasowych

S. Buczek przeprowadził analizę wpływu publikacji prasowych dotyczących zmian na rynku 
akcji na strategie inwestycyjne. 

Badanie obejmowało wpływ publikacji na notowania akcji na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych w latach 1999-2004.

Zgodnie z wynikami badań skuteczna strategia osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu 
opiera się na… inwestowaniu przeciwnie do wniosków płynących z publikacji. 

„Kupuj, gdy leje się krew” … nawet jeśli tylko na papierze
Nathan Rothschild 
(Najsłynniejszy bankier Anglii w czasach napoleonskich)

Także
Warren Buffett



Efekt po-informacyjnego dryfu ceny

Polega na zidentyfikowaniu anormalnej stropy zwroty po ogłoszeniu informacji 
istotnej dla spółki a następnie zbadaniu czy podobna zmiana następuje

w kolejnych dniach.

Ceny akcji wykazują efekt dryfu, przy czym:

- Informacje pozytywne wykazują niski efekt dryfu

- Informacje negatywne wykazują znacząco wyższy efekt dryfu



Inwestor racjonalny

Inwestor racjonalny maksymalizuje oczekiwaną użyteczność, prawidłowo 
i bezbłędnie szacuje prawdopodobieństwa

Badania wykazują jednak, iż ludzie podczas podejmowania decyzji podlegają 
nie tylko emocjom i stereotypom, ale również pewnym schematom 

myślowym



Skłonności poznawcze inwestorów

1. Nadmierna pewność własnej 
wiedzy i umiejętności 

2. Złudzenie kontroli

3. Nadmierny optymizm 

4. Efekt potwierdzających 
wiadomości

5. Efekt myślenia wstecznego

6. Pułapka dostępności

7. Heurystyka zakotwiczenia

8. Efekt halo

9. Podstawowy błąd atrybucji



Nadmierna pewność własnej wiedzy i umiejętności

Przybiera na sile im bardziej problem jest skomplikowany.

Inwestorzy mają tendencję do przewartościowywania własnej wiedzy, co wpływa na to, że:

• niepotrzebnie zawężamy przedziały własnych prognoz

• skłonni jesteśmy podejmować wyższe ryzyko niż wymagane

Werner De Bondt zbadał zamożnych inwestorów z USA. 

Poprosił ich o zaprognozowanie wartości indeksu Dow Jones oraz o podanie widełek, 
w których indeks ten z pewnością będzie się znajdował. 



Złudzenie kontroli 

Reakcje wywołane meczem oglądanym w telewizji na żywo vs dzień po wydarzeniu 

W badaniu C. Heath oraz A. Tverskyego uczestnik miał rozwiązać jedno z zadań:

1) Przewidzieć czy notowania losowo wybranej spółki wzrosną/spadną następnego dnia

2) Odpowiedzieć czy losowo wybrana spółka wzrosła/spadła w określonym dniu w przeszłości

Złudzenie kontroli potęgowane jest przez: nastrój, zaangażowanie, znajomość 
problemu, samodzielny wybór

Zgadywanie wyniku rzutu kostką vs rzucanie kostką



Nadmierny optymizm

Ludzie przeceniają prawdopodobieństwo optymistycznych scenariuszy 
jednocześnie nie doceniając prawdopodobieństwa scenariuszy negatywnych

80% studentów uważa, że ukończy studia z wynikiem lepszym niż średnia



Efekt potwierdzających wiadomości

Znajomy namawia nas na inwestycję w spółkę, która ma przynieść zysk 20% 
(kilkukrotnie przewyższający poziom, który uznajemy za satysfakcjonujący).

Niestety spóźniamy się z inwestycją.

Po czasie okazuje się, że spółka przyniosła 17% zysku.

Nasza interpretacja: „Mówiłem ci, że ona nie będzie aż tak zyskowna”

Horoskop dla …… 

Znajdziesz się dziś w centrum ważnych wydarzeń. Trzymaj się z dala od 
sprzeczności i zaufaj swoim uczuciom. W ten sposób uda Ci się osiągnąć cel. 

Popołudnie sprzyja spotkaniom towarzyskim. 

Interpretowanie informacji w taki sposób, aby potwierdzić wcześniej podjęte decyzje



Efekt myślenia wstecznego,

czyli „To przecież było oczywiste”

Przekonanie, że prawdopodobieństwo przeszłych zjawisk było dużo wyższe niż w rzeczywistości.

W badaniu B. Fischhoffa ankietowanych poproszono o zaprognozowanie w jaki sposób 
zakończy się pewne zdarzenie. Ankietowany mieli do wyboru opcje 1, 2, 3 oraz 4. 

Zdarzenie zakończyło się opcją 1.

Jakiś czas po eksperymencie powrócono do badanych.  



Efekt zakotwiczenia

Podczas szacowania nieznanych wartości ludzie opierają się na dostępnych w danej chwili 
informacjach, nawet jeśli w znaczący sposób odbiegają one od prawdy, są błędne lub wręcz 

niepowiązane z analizowaną wartością.

Obecnie mamy rok 2022

Czy obecna wartość 
indeksu WIG jest wyższa 
czy niższa od tej wartości?

Wartość WIG wg. stanu na 
14/02/2022 to

66 094,22

Kotwicami mogą być:

- błędne dane,

- wybiórcze dane,

- dane korzystne dla inwestora,

- przypuszczenia/pomówienia,

- historyczne, ale nieadekwatne dane 
(np. przed splitem akcji).



Pułapka dostępności
Formułowanie opinii na podstawie niewielkiej próby

Czego jest więcej wypadków drogowych czy 
samobójstw? 

Dane policji za 2020 pokazują, że samobójstwa 
odpowiadają za dwa razy więcej zgonów niż 

wypadki drogowe (5’165 vs 2’491)

Którą kryptowalutą przesyła się codziennie najwięcej pieniędzy?

Tether ma ponad dwukrotnie większą wartość obrotu niż Bitcoin (47 mld USD vs 19 mld USD). 

Do roku 2040 tylko jeden kontynent podwoi 
liczbę swoich mieszkańców. 

Afryka (1mld =>2 mld)

Rejon Azji uzyska wzrost „tylko” 20%

Przykłady pułapki dostępności na giełdzie:

1. Znajomy znajomego inwestując w sposób X zyskał…

2. Trzech spośród czterech moich znajomych … więc szanse to 75%

3. Kiedyś to były zyski na giełdzie …. 



Efekt halo / Efekt rogów
Nieuzasadnione przenoszenie cech z jednej kategorii na inne.

Im wyższe zyski przynosi dana spółka, tym subiektywnie niżej oceniamy jej ryzyko.

CD Project RED zebrało bardzo dobre recenzje za wydaną grę „Wiedźmin”.

Wpłynęło to na pozytywne recenzje „Cyberpunk 2077”, które zostały opublikowane … 
jeszcze przed wydaniem gry.

Subiektywne wyższe prognozy dla spółek o pozytywnym PR (np. wspierających akcje 
społeczne) lub historycznych sukcesach.

Osoba dobrze prezentująca się na zdjęciach dobrze wygląda w rzeczywistości.



Błąd atrybucji

Skłonność do wyjaśniania zachowania obserwowanych osób w kategoriach przyczyn 
wewnętrznych i stałych (np. cech charakteru) przy jednoczesnym niedocenianiu wpływów 

sytuacyjnych, zewnętrznych

Moje postępowanie to wynik przemyśleń i kalkulacji. 

Inni ludzie kierują się tylko emocjami.

Chcemy kupić akcję A jednak nasz doradca inwestycyjny sugeruje zakup akcji B.

Scenariusz 1. Kupujemy B, B rośnie

Scenariusz 2. Kupujemy B, B spada

Scenariusz 3. Kupujemy A, A rośnie

Scenariusz 4. Kupujemy A, A spada



Skłonności motywacyjne inwestorów

1. Księgowanie mentalne

2. Utopione koszty

3. Efekt dyspozycji

4. Na koszt firmy

5. Efekt status quo



Księgowanie mentalne

Osobne ocenianie poszczególnych działań w oderwaniu od ich zysków i strat.

Jesteśmy skłonni do ulokowania na lokacie oprocentowanej na 5% 10 000 zł otrzymanych od 
babci, które oszczędzamy na auto… 

…a jednocześnie zaciągnąć kredyt na wycieczkę w wysokości 10 000 zł oprocentowany na 
20%.

Podczas wizyty w kasynie posiadamy 1000 zł. Udaje nam się wygrać kolejne 1000 zł. 

Czy nasze podejście do gry poszczególnymi „kupkami pieniędzy” będzie takie samo?

Księgowanie mentalne silniejsze jest w przypadku wyższych wartości procentowych nawet 
jeśli są mniejszą sumą absolutną.



Utopione koszty

Wkład włożony w czynność (pieniądze/czas/wysiłek) powoduje, że ciężej zmienić decyzję

Analityk finansowy poświęca 2 tygodnie na szczegółową analizę spółek z sektora nowych 
technologii. Jakie jest prawdopodobieństwo, że efektem jego prac będzie wykazanie, 

że żadna ze spółek nie ma potencjału do inwestycji? 



Efekt dyspozycji

Tendencja do przedwczesnej sprzedaży aktywów zyskujących przy jednoczesnym 
przedłużaniu posiadania aktywów, na których zanotowano stratę.

Posiadamy pakiety dwóch akcji, spółek XX oraz YY.

Na akcjach XX zarobiliśmy 20%

Na akcjach YY straciliśmy 20% 

Przy założeniu niepewnej przyszłości obu spółek, którą inwestycję pozostawimy, a której się 
pozbędziemy ? 

”Tnij straty, pozwól zyskom rosnąć"



Na koszt firmy

Skłonność do podejmowania zbyt ryzykownych decyzji, jeśli poprzedziła je zyskowna 
inwestycja.

Wśród hazardzistów obserwowane jako „granie na koszt kasyna”.



Efekt status quo
Pozorne unikanie strat poprzez brak decyzji 

Odziedziczyliśmy pakiet akcji. 

Nie potrzebujemy pieniędzy – chcemy, aby pozostały na rynku kapitałowym. 

Czy będziemy skłonni wymienić akcje na inne?

Nasz pracodawca wprowadza program emerytalny. 

Który scenariusz spowoduje większe wpływy do funduszu?

A) Automatycznie dla każdego pracownika 2% jego pensji alokowane jest w funduszu 
emerytalnym. Istnieje możliwość wypisania się z funduszu i otrzymywania tych 2% jako 

wypłaty.

B) Dobrowolne zapisy do funduszu



Dziękuję za uwagę

dr Artur Strzelczyk


