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Metody WSpieraJące decyZJe 
inWeStycyJne na rynkU akcJi 
W śWietLe teorii eFektyWności 
rynkU i teorii BeHaWioraLneJ

Wprowadzenie

Inwestorzy alokujący środki na rynkach kapitałowych stosują różnorod-
ne metody wspierające decyzje inwestycyjne. Do wiodących i najbardziej pro-
fesjonalnych zaliczyć można analizę techniczną, analizę portfelową oraz analizę 
fundamentalną. Bezpośredni wpływ na dobór narzędzi wspierających inwesty-
cje finansowe mają dwie teorie związane z rynkami. Są nimi teoria efektywności 
rynku oraz teoria behawioralna. Celem artykułu będzie zaprezentowanie wpły-
wu, jaki mają obydwie teorie na dobór narzędzi wspierających decyzje inwesty-
cyjne. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, które 
z powyższych narzędzi, w świetle teorii behawioralnej i teorii efektywności ryn-
ku, może umożliwiać efektywniejszą alokacje kapitału oraz jakie warunki powin-
ny zostać spełnione, aby było to możliwe?

1. Hipoteza efektywności rynku kapitałowego

Jedną z podstawowych teorii związanych z rynkiem kapitałowym jest teo-
ria efektywności rynku. Budzi ona wiele kontrowersji i wywołuje wiele emocji 
wśród inwestorów giełdowych. Pierwsze wzmianki na temat efektywności rynku 
zaczęły pojawiać się już od 1900 roku. Przełomowym momentem dla koncepcji 
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okazały się jednak publikacje E.F. Famy, który w swojej pracy doktorskiej w 1964 
roku oraz późniejszych publikacjach (1965 i 1970) rozwinął tę teorię oraz sformu-
łował definicję, na której oparte jest współczesne rozumienie jego koncepcji1. 

Zgodnie z definicją zaprezentowaną przez E.F. Famę, rynek efektywny to 
taki, na którym ceny instrumentów finansowych w każdym momencie w pełni 
odzwierciedlają wszelkie dostępne informacje dotyczące instrumentów finan-
sowych2. Teoria ta zakłada więc, iż rynek instrumentów finansowych jest zawsze 
w stanie równowagi i inwestorzy nie są w stanie systematycznie wypracowywać 
stóp zwrotu wyższych niż rynek. Koncepcja ta nie wyklucza całkowicie osiąga-
nia wyników lepszych od rynkowych, jednak zakłada, iż jest to możliwe jedynie 
w krótkim okresie. Ponieważ większość uczestników rynku inwestuje w perspek-
tywie długookresowej, okazyjne „pobicia” rynku nie mają dla nich większego 
znaczenia3.

Analiz dotyczących efektywności informacyjnej rynków kapitałowych, za-
równo w Polsce, jak i na świecie, przeprowadzono wiele. Część z nich potwierdza 
hipotezę, inne podważają ją w całości lub częściowo. Wyniki badań nad efektyw-
nością rynku amerykańskiego przedstawione przez F.K. Reilly’ego i K.C. Brow-
na wskazują, iż giełda w Nowym Jorku jest efektywna w sensie słabym, w mia-
rę efektywna w sensie półsilnym oraz silnym4. Kompleksowe badania dotyczące 
efektywności rynku przedstawili L. Kristoufek oraz M. Vosvrda. Przeprowadzone 
badania wskazały, iż najbardziej efektywne rynki kapitałowe leżą na terytorium 
Europy, a najmniejszą efektywność wykazują giełdy w Ameryce Łacińskiej, Azji 
i Oceanii5. Analizy efektywności rynków kapitałowych w krajach rozwijających 
się ukazują stosunkowo często ich nieefektywność informacyjną. Badania wyko-
nane na rynku indyjskim6 i rumuńskim7 wskazały nieracjonalne wycenianie in-
strumentów finansowych na tych rynkach. 

1 J. Czekaj: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia. WN 
PWN, Warszawa 2001, s. 32.

2 E.F. Fama: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. „The Journal of 
Finance” 1970, s. 383.

3 H.B. Mayo: Wstęp do inwestowania. Liber, Warszawa 1997, s. 232.
4 F.K. Reilly, K.C. Brown: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem. Tom I. PWE, Warszawa 

2001, s. 343.
5 L. Kristoufek, M. Vosvrda: Measuring capital market efficiency: Global and local correlations 

structure. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2012, s. 8.
6 P.K. Mishra, U.S. Mishra, B.R. Mishra, P. Mishra: Capital Market Efficiency and Economic 

Growth: The Case of India. „European Journal of Economics”, Finance and Administrative Sci-
ences 2010, No. 27, s. 136.

7 V. Dragota, E. Mirica: Emergent capital markets’ efficiency: The case of Romania. „European 
Journal of Operational Research” 2004, No. 155 (2), s. 360.
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Również na polskim rynku przeprowadzono wiele badań dotyczących efek-
tywności rynku. Analizy wykonane przez J. Czekaja wskazują, iż w Polsce wystę-
puje wiele przypadków nieefektywności rynku. Jednak różnice w stopach zwro-
tu pomiędzy inwestorami stosującymi różne strategie a stopami zwrotu indeksu 
rynkowego wydają się przypadkowe. W długim okresie posługiwanie się tymi 
strategiami nie przynosiło bowiem wyższych od rynkowych stóp zwrotu. Inne 
konkluzje od powyższych można wyciągnąć na podstawie wyników analiz prze-
prowadzonych w latach 2000-2005 przez A. Orzechowskiego. Analizy wykaza-
ły, iż jest możliwe osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, które przewyższają 
te wypracowywane przez indeks WIG oraz ponoszone koszty zawierania trans-
akcji8.

2. narzędzia wspierające decyzje na rynku kapitałowym w świetle 
teorii efektywności

Akceptacja hipotezy efektywności rynku powoduje wiele konsekwencji dla 
uczestników rynku kapitałowego. Znaczne implikacje teoria efektywności ma dla 
doboru narzędzi wspierających podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym, ta-
kich jak analiza techniczna, analiza fundamentalna i analiza portfelowa. W przy-
padku rynku efektywnego na poziomie półsilnym dwie pierwsze z metod tracą 
w sposób znaczący na przydatności.

Zwolennicy analizy technicznej sprzeciwiają się teorii efektywności rynku. 
Zgodnie z koncepcją analizy technicznej możliwe jest stworzenie systemu, któ-
ry pozwala rozpoznawać ruchy cen instrumentów finansowych do nowej równo-
wagi. Dzięki temu można dokonywać transakcji i wypracowywać stopy zwrotu 
wyższe niż rynek. Wymienione aspekty analizy technicznej są sprzeczne z teo-
rią efektywności rynku kapitałowego. Ceny akcji na efektywnym rynku kapitało-
wym dyskontują pojawiające się nowe informacje praktycznie natychmiastowo, 
co powoduje, iż procedury analizy technicznej nie umożliwiają, po uwzględnieniu 
ryzyka oraz kosztów transakcji, osiągania wyższych od rynkowych stóp zwrotu. 
Można więc stwierdzić, że występowanie na rynku efektywności, nawet w formie 
słabej, powoduje wykluczenie analizy technicznej jako narzędzia wspierającego 
alokacje kapitału na rynku akcji9.

8 O. Starzeński: Analiza rynków finansowych. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 91.
9 J. Czekaj: Op. cit., s. 45.
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Innymi przesłankami niż analitycy techniczni kierują się zwolennicy anali-
zy fundamentalnej. Uważają oni, iż część akcji na rynku jest niewłaściwie wyce-
niona i ich ceny różnią się od wartości wewnętrznej, co można wykorzystać do 
osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Hipoteza efektywności rynku wyklu-
cza osiąganie wyższych od rynkowych zwrotów w przypadku stosowania ana-
lizy fundamentalnej opartej na danych historycznych, jeżeli rynek jest efektyw-
ny w sensie półsilnym. Wyniki inwestorów wykorzystujących takie narzędzia nie 
powinny się różnić od wyników uczestników rynku stosujących strategię „kupuj 
i trzymaj”. Teoria efektywności rynku nie wyklucza w zupełności stosowania ana-
lizy fundamentalnej. Zwraca jednak uwagę na kilka ważnych aspektów. Stosując 
analizę fundamentalną należy zrozumieć, jakie zmienne mają istotny wpływ na 
kształtowanie się stóp zwrotu. Ponadto stosowane w procesie analizy fundamen-
talnej techniki prognozujące kształtowanie się cen na rynku powinny być bardziej 
zaawansowane niż klasyczne techniki stosowane przez analityków fundamental-
nych. Dlatego, jeżeli analityk posiada umiejętności wykonywania samodzielnych 
prognoz, różniących się od tych znanych powszechnie, to prawdopodobieństwo 
osiągnięcia przez niego wyższych stóp zwrotu jest stosunkowo wysokie10.

Na rynku efektywnym ceny akcji spółek notowanych na giełdach uwzględ-
niają wszystkie dostępne publicznie informacje. Z tego powodu zwolennicy teo-
rii proponują stosowanie przez inwestorów strategii pasywnej. Polega ona na bu-
dowie portfela inwestycyjnego, w którego skład, teoretycznie, powinny wchodzić 
wszystkie papiery wartościowe notowane na rynku, proporcjonalnie do ich ka-
pitalizacji. Analizy wskazują jednak, iż 90% ryzyka niesystematycznego moż-
na wyeliminować, budując portfel składający się z 15-20 spółek, nisko ze sobą 
skorelowanych11. Podkreślić także należy, że punktem wyjścia przy formułowa-
niu strategii alokacji kapitału powinno być określenie poziomu ryzyka akcepto-
walnego przez inwestora. Następnie powinien on zbudować portfel inwestycyj-
ny, w którego skład, oprócz instrumentów ryzykownych, wchodzić będą aktywa 
wolne od ryzyka. Udział ich w portfelu zależeć powinien od akceptowalnego po-
ziomu ryzyka12.

10 F.K. Reilly, K.C. Brown: Op. cit., s. 341.
11 A. Gabryś: Efektywność rynku kapitałowego: poszukiwania teoretyczne i obserwacje empirycz-

ne. Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2006, s. 14.
12 F.K. Reilly, K.C. Brown: Op. cit., s. 343.
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3. teoria perspektywy – podstawy teorii behawioralnej

W 1979 roku D. Kahneman i A. Tversky1 opracowali teorię perspekty-
wy, uznawaną za jeden z największych wkładów psychologii w rozwój ekono-
mii. Teoria ta podważyła postulaty, jakie przedstawiali J. von Neumann i O. Mor-
gernstern w teorii użyteczności. Analizy przeprowadzone przez A. Tversky’ego 
i D. Kahnemana wskazały, iż teoria użyteczności w pewnych sytuacjach źle prze-
widuje zachowania ludzi. Ich koncepcja w sposób pełniejszy wyjaśnia rozbieżno-
ści decyzyjne w warunkach inwestycyjnych. Tłumaczy ona, dlaczego zachowania 
jednostek różnią się często od tradycyjnego modelu oczekiwanej użyteczności2. 
Należy podkreślić, że klasyczna teoria ma charakter normatywny, a teoria per-
spektyw jest koncepcją opisową. A. Tversky i D. Kahneman uważali bowiem, że 
podejścia normatywne z góry skazane są na niepowodzenie, gdyż ludzie często 
dokonują wyborów, których nie można uzasadnić, stosując normatywne aksjoma-
ty. Z tego powodu proponują oni koncepcję deskryptywną, która opiera się na wy-
nikach licznych eksperymentów3.

Teoria perspektywy jest w znacznym stopniu podobna do klasycznej teorii 
użyteczności, gdyż twierdzi ona, że ludzie dążą do maksymalizacji użyteczno-
ści. Różnica polega jednak na tym, iż koncepcja A. Tversky’ego i D. Kahnema-
na zakłada, w przeciwieństwie do klasycznej koncepcji, że suma użyteczności nie 
jest równa prawdopodobieństwu wyznaczonemu w sposób matematyczny. Au-
torzy teorii spostrzegli, że jednostki zachowują się tak, jakby uważały zdarze-
nia bardzo mało prawdopodobne za niemożliwe do wystąpienia, z kolei wydarze-
nia o ekstremalnie wysokim prawdopodobieństwie za pewne4. Ponadto zauważyli 
oni, iż ludzie przeceniają wydarzenia, które są mało prawdopodobne oraz zbyt 
nisko oceniają sytuacje o dość wysokim prawdopodobieństwie. Wyniki ich ana-
liz oznaczają więc, że inwestorzy, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdują, 
oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń w sposób subiektyw-
ny, odbiegający często od wartości obiektywnego prawdopodobieństwa oszaco-
wanego w sposób matematyczny5.

1 D. Kahneman, A. Tversky: Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. „Economet-
rica” 1979, No. 47 (2), s. 263-292.

2 Psychologia ekonomiczna. Red. T. Tyszka. GWP, Gdańsk 2004, s. 53.
3 A. Szyszka: Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. 

Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 56.
4 A. Szyszka: Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. „Bank i Kredyt” 2009, nr 40, s. 19.
5 M. Czerwonka, B. Gorlewski: Finanse behawioralne. Zachowanie inwestorów i rynków. Oficyna 

Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012, s. 44.
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4. Wpływ przyjęcia podejścia behawioralnego

Przyjęcie podejścia behawioralnego powoduje wiele konsekwencji dla inwe-
storów giełdowych oraz narzędzi wspierających decyzje inwestycyjne na rynku 
kapitałowym. Zwolennicy tej koncepcji podważają występowanie efektywności 
rynku kapitałowego na poziomie zagregowanym. Dotyczy to nawet efektywno-
ści w formie słabej. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest występowanie 
znacznej liczby anomalii. Zwolennicy teorii efektywności rynku podejmowa-
li próby wyjaśnienia obserwowanych anomalii na rynkach kapitałowych w ra-
mach teorii efektywności rynku. Próby te kończyły się najczęściej niepowodze-
niem i wykazały, iż przy podtrzymaniu założenia o racjonalności inwestorów nie 
jest możliwe wyjaśnienie występowania anomalii rynku6. Z tego powodu również 
twórcy teorii efektywności rynku zmienili w pewnym stopniu swoje stanowiska. 
Uważają oni, że wykorzystywanie anomalii oraz aspektów behawioralnych w in-
westowaniu może wpływać na rynki kapitałowe oraz na stopy zwrotu. Oznacza 
to, iż również ich zdaniem rynki kapitałowe są w mniejszym stopniu efektywne 
niż przypuszczano wcześniej7.

Odrzucenie hipotezy o efektywności rynku w sensie słabym oznacza, iż zwo-
lennicy teorii behawioralnej nie wykluczają wypracowywania ponadprzeciętnych 
stóp zwrotu za pomocą narzędzi wsparcia decyzji inwestycyjnych, opierających 
się na historycznych cenach akcji (analiza techniczna). Ponieważ inwestorzy nie 
zawsze podejmują racjonalne decyzje, efektywne ekonomicznie może być kiero-
wanie się wskazaniami analizy technicznej, opartej na powtarzalności zachowań 
inwestorów na rynkach kapitałowych. Podobnie jest z wykorzystywaniem anali-
zy fundamentalnej. Analizy wskazują, iż istotne informacje fundamentalne, to jest 
prognozy wyników finansowych czy publikacje sprawozdań finansowych, sto-
sunkowo wolno znajdują odzwierciedlenie w cenach akcji. Powoduje to, iż jest 
możliwe wypracowywanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu dzięki analizowaniu 
i szybkiemu reagowaniu na publikowane informacje. Ceny akcji na rynku nie re-
agują bowiem natychmiastowo na pojawiające się publikacje fundamentalne, co 
oczywiście oznacza nieefektywność informacyjną rynku8. Zwolennicy teorii be-
hawioralnej są zdania, że błędy wynikające z aspektów psychologicznych mogą 
powodować okresowo niewłaściwą wycenę instrumentów finansowych. Z tego 

6 P. Zielonka: Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. CeDeWu.
pl, Warszawa 2008, s. 173.

7 E.F. Fama, K.R. French: Disagreement, tastes, and asset prices. „Journal of Financial Economics” 
2007, No. 83 (3), s. 689.

8 A. Szyszka: Finanse behawioralne…, op. cit., s. 36.
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powodu wydaje się zasadne aktywne poszukiwanie walorów niedowartościowa-
nych lub przewartościowanych na rynku. Należy jednak podkreślić, iż pokona-
nie rynku i wypracowywanie zysków wyższych niż przeciętne w praktyce nie 
jest wcale łatwe, w szczególności, jeżeli mówimy o perspektywie długotermino-
wej. Wymaga to od inwestora umiejętności kontrolowania swoich niedoskonało-
ści psychologicznych, które w przypadku innych uczestników rynku powodowa-
ły nieefektywną wycenę walorów9.

Teoria behawioralna odrzuca klasyczną postać teorii portfelowej. Zwolenni-
cy koncepcji behawioralnej uważają, że nie są spełnione podstawowe założenia, 
na której się ona opiera. Ponieważ inwestorzy nie potrafią prawidłowo oceniać ry-
zyka oraz zmieniają często swoje preferencje, trudno jest zakładać, iż podejmu-
ją oni decyzje zgodnie z koncepcją maksymalizacji wartości użyteczności. Nie 
do końca przekonuje również teza mówiąca, że w podejmowaniu decyzji inwe-
stycyjnej kierują się oni jedynie relacją pomiędzy ryzykiem rynkowym a wyso-
kością oczekiwanej stopy zwrotu. Także wnioski wynikające z niektórych badań 
empirycznych dają pewne podstawy do podważania teorii portfelowej. W.F.M. 
De Bond wykazał10, iż większość inwestorów nie eliminuje poprzez dywersyfi-
kacje ryzyka niesystematycznego. Ponadto inwestorzy nie zwracają dużej uwagi 
na kwestie korelacji pomiędzy walorami w swoim portfelu inwestycyjnym11. Po-
stępowanie takie stoi w sprzeczności z teorią portfelową i może również wywo-
ływać skutki dla rynku. Konstruowanie przez pewną grupę inwestorów nieefek-
tywnych portfeli powoduje przewartościowywania lub niedowartościowywania 
pojedynczych walorów. To z kolei może spowodować nieefektywność portfela 
rynkowego oraz podważyć zasadność wykorzystywania w praktyce klasycznej 
analizy portfelowej12.

podsumowanie

Przeprowadzone studia teoretyczne wykazały, iż wykorzystywanie anali-
zy technicznej na rynku kapitałowym, z punktu widzenia zwolenników hipotezy 
efektywności rynku, nie może powodować generowania ponadprzeciętnych stóp 
zwrotu. Inny pogląd na ten temat mają zwolennicy teorii behawioralnej, którzy 

9 Ibid., s. 38.
10 W.F.M. De Bond: A portrait of the individual investor. „European Economic Review” 1998, Vol. 

42, s. 835.
11 A. Szyszka: Finanse behawioralne…, op. cit., s. 116.
12 Ibid., s. 28.
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twierdzą, że na skutek występowania anomalii rynku i podejmowania przez in-
westorów nieracjonalnych decyzji można wypracowywać wyższe od rynkowych 
stopy zwrotu, opierając się na historycznych cenach walorów. 

Obydwie koncepcje mają również odmienny pogląd co do stosowania anali-
zy portfelowej. Hipoteza efektywności rynku wskazuje, iż budując portfel inwe-
stycyjny, powinniśmy maksymalnie go zdywersyfikować oraz dopasować jego 
strukturę do poziomu akceptowalnego przez inwestorów poziomu ryzyka. W tym 
celu można skorzystać z analizy portfelowej. Zwolennicy teorii behawioralnej są 
z kolei zdania, że inwestorzy nie zawsze maksymalizują swoją użyteczność, przez 
co doprowadzają do niewłaściwej wyceny instrumentów finansowych na rynku 
oraz nieefektywności portfela rynkowego. To natomiast powoduje, iż portfele in-
westycyjne inwestorów, konstruowane przy użyciu procedur analizy portfelowej, 
są nieefektywne.

Jedyną techniką wsparcia decyzji inwestycyjnej, która nie jest jednoznacznie 
odrzucana przez zwolenników obu analiz, jest analiza fundamentalna. Jedni i dru-
dzy są zdania, iż inwestorzy mogą, stosując analizę fundamentalną, wypracowy-
wać wyższe od przeciętnych stopy zwrotu, jeżeli lepiej niż inni uczestnicy rynku 
potrafią przewidywać przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstw, a także, co do-
dają zwolennicy teorii behawioralnej, kontrolować niedoskonałości swojej psy-
chiki, które odpowiadają za nieefektywną wycenę akcji.
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tHe iMpact oF BeHaVioraL tHeory and tHe tHeory oF 
Market eFFiciency on SeLection oF tooLS WHicH SUpport 

tHe inVeStMent deciSion on tHe Stock Market

Summary

Allocation of capital on the stock market is a complicated process. For this reason, 
investors who make investment decisions, often use a various professional methods. In-
fluence on choice of their have two theories, which are: the theory of market efficien-
cy and behavioral theory. The aim of this article is to show the consequences which will 
cause the acceptance of any of the above theory, for the selection of tools support the al-
location of capital.


