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Co mówi teoria na temat 

zarządzania portfelem 

papierów wartościowych?  



 

 

• Dywersyfikacja portfela papierów 

wartościowych poprawia relację 

oczekiwanego dochodu do ryzyka. 

Umożliwia inwestowanie w portfele 

efektywne (oferujące maksymalną stopę 

zwrotu, jaką można osiągnąć przy danym 

poziomie ryzyka) 

Harry Markowitz, 1952 



 

 

 

• Optymalną relację oczekiwanej stopy 

zwrotu do ryzyka oferuje portfel 

rynkowy; odwzorowujący strukturę 

rynku. 

William Sharpe, 1964  



Jak dostosowywać portfel  

do preferencji i możliwości 

podejmowania ryzyka? 



 

 

• Współrzędne zbioru portfeli 

efektywnych tworzą linię prostą, jeśli 

składają w części z aktywów 

ryzykownych, a w części z aktywów, 

których zakup nie niesie z sobą ryzyka 

James Tobin, 1958  



Linia rynku kapitałowego 

[zbiór portfeli efektywnych] 
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Portfel rynkowy: pkt.M 
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Portfele poza pkt. M 
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Co zaleca teoria 

finansów? 



• Kupuj i trzymaj… 

 

• portfel rynkowy 



 

 

 

 

„Trust in time not in timing” 

/Burton Malkiel/ 



Co potwierdza  

wnioski teorii? 



• Fundusze inwestycyjne zarządzane pasywnie 
mają – po wzięciu pod uwagę ich wyższych 
kosztów - przeciętnie lepsze wyniki niż 
fundusze zarządzane aktywnie. 

•  Wynika to stąd, że zyski z wykorzystywania 
anomalii cenowych są - przeciętnie rzecz 
biorąc - mniejsze niż koszty, jakie wiążą się z 
aktywnym zarządzaniem.  



 

 

 

 

• „A low-cost index fund is the most sensible 
equity investment for the great majority of 
investors” 

/Warren Buffet/ 



Dla inwestora długoterminowego  
(przyszłego emeryta) znaczenie mają 

 

nie stopy zwrotu  
lecz koszty 



Jeśli zyski zmieniają się w czasie 

(fundusz osiąga raz zyski raz 

straty), a koszty opłat za 

zarządzanie są stałe, to jak 

zmienia się udział kosztów 

zarządzania w zyskach funduszu 

wraz z upływem czasu?  



Lifetime wealth accumulation 



Fundusz inwestycyjny

Udział emeryta

Opłaty funduszu
inwestycyjnego

M. Edesess, 2009 

40% 





M. Edesess, 2009 

Fundusz inwestycyjny

Udział emeryta

Opłaty na rzecz

funduszu i doradcy

59% 



M. Edesess, 2009 

Przeciętny fundusz arbitrażowy 

(hedge fund)

Udział emeryta

Opłaty na rzecz

funduszu72% 



John C. Bogle (2015) „The Arithmetic of „All-In” Investment Expenses”, Financial Analyst Journal, no. 1, vol 70”,  
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• Intermediation costs  

• [ advisory fees,  

• marketing expenditures,  

• sales loads,  

• brokerage commissions,  

• transaction costs,  

• custody and legal fees,  

• and securities processing 
expenses] 

John C. Bogle, “As The Index Funds Moves From Heresy to Dogma… What  

More Do We need To know?”, Lecture at Washington State University Pullman, 

Washington April 13, 2004   

may well total as much as much as $250 
billion and confiscate nearly 40% of the 
historical real rate of return on equities.  



Zarządzanie pasywne 



Rola portfela rynkowego  

w zarządzaniu aktywnym  

i pasywnym 

Zarządzanie pasywne: 

automatyczne  

dostosowywanie struktury  

posiadanego o portfela do 

struktury wybranego  

portfela odniesienia,  

by osiągnąć rynkową  

(przeciętną) stopę zwrotu 

       β  

Zarządzanie aktywne: 

próby uzyskiwania  

ponadprzeciętnej stopy  

zwrotu  

              α 
na drodze  

okresowego odchodzenia  

od struktury portfela  

odniesienia 
 





Harry Markowitz, 2011 

• Hardly any institutional investors are 
able to outperform their proper 
benchmarks.  

• Among those who do accomplish this 
feat, their ranks largely change year 
to year, making their discovery a 
moving target. 



Miejsca w rankingu funduszy akcji w latach 70-tych i 80-tych 
1970s                         1980s 

• Twentieth Century Growth 

• Templeton Growth 

• Quasar Associates 

• 44 Wall Street 

• Pioneer II 

• Twentieth Century Select 

• Security Ultra 

• Mutual Shares Corporation 

• Charter Fund 

• Magellan Fund 

• Over-the-Counter Securities 

• American Capital Growth 

• American Capital Venture 

• Putnam Voyager 

• Janus Fund 

 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 

• 11 

• 12 

• 13 

• 14 

• 15 

• 176 

• 126 

• 186 

• 309 

• 136 

• 20 

• 296 

• 35 

• 119 

• 1 

• 242 

• 239 

• 161 

• 78 

• 21 

Malkiel, 2003 



Żródło: „Does Past Perfromance Matter? The Persistence Scorebord, 

June 2014 

Procent amerykańskich funduszy akcyjnych,  

które w kolejnych latach zdołały się utrzymać w 

górnym kwartylu osiągających najlepsze wyniki 

Rodzaj 

funduszy 

Liczba na 

początku 

badania 

(2010) 

 

 

marzec 

2011 

 

 

marzec 

2012 

 

 

marzec 

2013 

 

 

marzec 

2014 

Wszystkie 715 23% 4,2% 0,8% 0,3% 

Large-Cap 

Funds 
259 19% 3,5% 0,4% 0% 

Small-Cup 

Funds  
155 24% 3,9% 2,6% 1,3% 



 

• The index fund share of equity mutual funds 
assets 
 

• less than 1 percent in 1984, 
 

• rose to 4 percent in 2005, 
 

•and 32 percent in 2014 

John Bogle (2015) „Father of passive has doubts about ETFs, \ 

Financial Times, 15 March 



Zarządzanie  

aktywne 



 

• „Anomalies are statistical fallacies”. 



http://customize.org/wallpapers/50043 



Co doradzają 

doradcy? 



 

• „The one anomaly that gives me 
problems is momentum. The 
phenomenon should not be there”. 



 

• Analysts recommend stock that have 
done exceptionally well over the last 12 
months.  
 

• Of course this will be dressed up in a 
deep and meaningful(less) discussion of 
the fundamentals. 

Griffith & Marin, Global Momentum Strategies: A Portfolio  
Perspective, Journal of Portfolio Mangement, 2005 



James Montier, Seven Sins of Fund Management, 2005 



James Montier, Seven Sins of Fund Management, 2005 



Na czym polega zarządzanie aktywne, 
skoro w cenach na rynku finansowym 

odzwierciedlone są (teoretycznie) 
wszystkie informacje i prognozy 

dotyczące kształtowania się czynników 
fundamentalnych ? 



Zarządzanie aktywne 

Polega na podejmowaniu prób wyprzedzenia  
rynku; a więc na przeprowadzeniu transakcji  
zanim nastąpi zmiana oczekiwań i prognoz,  
a wraz z nią zmiana ceny określonego aktywu 



Zarządzanie aktywne: 
rynek akcji 

Wyszukiwanie papierów 
wartościowych, których 
ceny są wyższe albo  
niższe od ich 
fundamentalnej  
wartości  

Zmiany struktury portfela 
mające przynieść ponad- 
przeciętne zyski, jeśli 
nastąpią oczekiwane 
(przez zarządzającego) 
zmiany koniunktury  
lub poziomu stóp  
procentowych  



Jakie stopy zwrotu przynosi 
zarządzanie aktywne? 



 
 

 

• W roku 1968 Michael Jensen wykazał, że 
fundusze inwestycyjne mają przeciętnie 
gorsze wyniki od S&P 500,  

• a ich alfa wynosi przeciętnie -1,1%  
 

Michael C. Jensen, „The Performance of Mutual Funds  
in the Period 1945-1964”, Journal of Finance, 23 1968: p. 405 



 

• Badania Malkiela i Sahy wykazały, że w 
okresie 1995 to 2003, fundusze arbitrażowe 
miały przeciętnie ujemną alfę w wysokości    

-3,5%,  

• ponieważ ich przeciętna stopa zwrotu 
wyniosła 8.82%, podczas gdy przeciętna 
stopa zwrotu z portfela o strukturze indeksu 
S&P 500 wyniosła w tym czasie 12.38%.  
 

B. Malkiel, A. Saha, „Hedge Funds: Risk and Return”,  
Financial Analyst Journal, 61, no. 6, 2005, pp. 80-88 





Czym interesują się zarządzający 
funduszami inwestycyjnymi? 

http://www.macrovoices.com 



 
 
 

• „The major inefficiency in financial markets 
today involves the market for investment 
advice, and poses the question of why 
investors continue to pay fees for asset 
management services that are so high.  

• It is hard to think of any other service that is 
priced at such a high proportion of value.” 
/Burton G. Malkiel, 2013/ 



Co jest lepsze:  
inwestowanie aktywne  

czy pasywne? 



• Properly measured, the average actively 

managed dollar must underperform the average 

passively managed dollar, net of costs.  

• Empirical analyses that appear to refute this 

principle are guilty of improper measurement.  

William F. Sharpe, “The Arithmetic of Active Management”, 

 The Financial Analysts’ Journal, vol. 47, No.1, January/February 1991, pp. 7-9 



Dlaczego fundusze zarządzane 

aktywnie mają przeciętnie 

gorsze wyniki niż fundusze 

zarządzane pasywnie?  



• Ponoszą większe koszty transakcyjne  

 

• Pobierają większe opłaty za zarządzanie 

 

• Płacą więcej w formie podatków pobieranych w 

momencie zawarcia transakcji (nie w Polsce) 

 

• Przetrzymują zazwyczaj zbyt dużo gotówki nie 

przynoszącej dochodów  Dlaczego? 



Dlaczego ponoszone są duże koszty na 

analizy rynku, pomimo, że ceny na 

(płynnych) rynkach finansowych 

zmieniają się losowo, co odzwierciedla 

ich informacyjną efektywność? 



 
 

• Because information is costly, prices cannot 
perfectly reflect the information which is 
available, since if it did, those who spend 
resources to obtain it would receive no 
compensation.  

• There is a fundamental conflict between the 
efficiency with which markets spread 
information and incentives to acquire 
information.  

Sanford J. Grossman, Joseph E. Stiglitz, “On the impossibility  

of Informationaly Efficient Markets”, American Economic Review,  

vol. 70, no. 3, 1980: 393-408 



• To the degree that markets are approximately 
microefficient, and practitioners are not very 
successful at timing, why should so many people 
be necessary to deal in securities? Why can’t we 
all leave most of the job to, say, Vanguard, and 
save investors most of the loads and expenses that 
they are charged? 
 

Paul A. Samuelson, „The Long-Term Case for Equities”  
The Journal of Portfolio Management, Fall: 17-18, 1994, s. 23  

Information is not a free good. 
Just as you must kiss many 
frogs to catch a prince, maybe 
a lot of meaningless noise 
trading is needed to keep 
markets liquid and efficient. 
Maybe.  



 

• In the existing agent-dominated 
market, however, it is perfectly rational 
for active funds managers to incur 
costs, even when they face long odds of 
achieving excess returns,  

• as long as fund shareholders, not 
managers, bear the costs.  

• The result is what I call subsidized 
informational efficiency 

Alfred Rappaport, “The Economics of Short-Term Performance Obsession”,  

The Financial Analysts Journal, vol. 47, May/June 2005, pp. 65-77  



Na czym polegają  
sukcesy funduszy aktywnie 

zarządzanych? 



 
 

 

 

• Managers who are able to accurately 
forecast year-ahead earnings can earn 
extraordinary returns.  

Alfred Rappaport, “The Economics of Short-Term Performance Obsession”,  
The Financial Analysts Journal, vol. 47, May/June 2005, pp. 65-77  



 
 

 

• If investors find a manager who can 
consistently beat the market, they will flock 
to invest with this manager. Eventually, the 
manager will have so much money under 
management she will not be able to deliver 
superior performance.  

Jonathan B. Berk, “Five Myths of Active Portfolio Management”,  
Journal of Portfolio Management, Spring 2005, p. 27-31 



Jakie długotrwałe zyski  
przynosi krótkotrwałe  

osiągnięcie na krótko alfy? 



• „The fund industry is principally a 

marketing industry and 
advertisements are often misleading” 

/Burton G. Malkiel 2013/ 



• The number of American IPOs almost doubled 
and their value nearly quadrupled between the 
80. and 90., and the investment banks put all 
available resources into this lucrative area.  

• Issuers paid bigger fees than investors.  

• Brokers became cheerleaders for the issuers 
and told investors what the investment bankers 
wanted them to hear. 

• “Research had a weak position internally. We 
were put under great pressure to cheerlead”.  

P. Augar, The Greed Merchants, 2005, 145,  17, 201 



• Analysts created a wall of sound that kept  
the volume of IPOs high throughout the late 
90. 

•  If you have hundreds of articulate and well-
informed people churning out research 
reports telling you to buy, it is hard to ignore 
them. 

•  If you have dozens of them appearing on 
television morning, noon and night with 
plausible jargon, polished communication 
skills and facts at their fingertips to back up 
their case, it is hard not to be affected.  

P. Augar, The Greed Merchants, 2005, 163 



• At the peak of the market in March 2000, 
73% of recommendations were to buy, 27% 
advised holding, and only 1% counselled 
sale.  

• A year later, in spite of the bear market 
these shares still stood at 62%, 35%, and 
3%. 

• Changing a recommendation to a sell may 
risk angering issuing companies and losing 
their business. 

A. Crockett, T. Harris, F. S. Mishkin, E. White, Conflict of Interest in the  

Financial Service Industry; What Should We Do About Them?, CEPR 2003, s.19 



Jaki jest najlepszy sposób  
na to, by nie mieć wyników  

gorszych niż inni zarządzający? 



 

 
• The easiest way of avoiding 

undeperformace is to track your 
benchmarks 
 

• Short-term horizon measurement leads to 
closet indexing  

Griffith & Marin, Global Momentum Strategies: A Portfolio  
Perspective, Journal of Portfolio Mangement, 2005 



• The impact of indexing has gone far 
beyond the trillions of dollars of 
assets that rely on pure index 
strategies. Closet index funds that 
closely track the S&P 500 are rife. 
Wall Street’s sell-side analysts no 
longer recommend “buy, sell or 
hold”.  

John C. Bogle, “As The Index Funds Moves From Heresy to Dogma… What  
More Do We need To know?”, Lecture at Washington State University Pullman, 
Washington April 13, 2004   

Today, “over-weight, under-weight and equal 
weight” stocks relative to a firm’s share of the 
market’s total capitalization have become the 
profession’s words of art, itself a sort of closet 
indexing approach”. 



• The quarterly performance of fund managers is 
typically evaluated relative to benchmark , such 
as the S&P 500 as well relative to peers. 
Understandably, managers focus on short-term 
relative performance and are hypersensitive to 
tracking error.  

Alfred Rappaport, “The Economics of Short-Term Performance Obsession”,  
The Financial Analysts Journal, vol. 47, May/June 2005, pp. 65-77  

Thus, funds tend to be managed 
by “closet indexers” who 
prefer the safety of performing 
acceptably close to the index to 
the more personally risky strategy 
of trying to maximize long-run 
returns.  





„Be active about passive” Black Rock 



 

• Much of the expansion of the index fund 
marketplace has taken the form of “exchange 
traded funds” (ETFs), essentially mutual funds that 
are designed to be traded in the stock market, 
often day after day, even minute-by-minute.  

• “What have they done to my song, Mom?”. 

• The simple broad market index fund, which I 
believe is the greatest medium for long-term 
investing ever designed by the mind of man, has 
now been engineered for use in short-term 
speculation.   

 John C. Bogle, “As The Index Funds Moves From Heresy to Dogma… What  
More Do We need To know?”, Lecture at Washington State University Pullman, 
Washington April 13, 2004   



Jaki powinien być „podział pracy” pomiędzy 
zarządzaniem  aktywnym i pasywnym?  

• There is clearly some socially useful 
role for active management. 

 

• What is less clear is whether we need 
near nearly as much active 
management as exists.  

/Burton G. Malkiel 2013/ 



Style What it is? What does it mean? 

Das 2006, s. 111 

Index funds 
Zarządzający inwestuje 

pasywnie 

Widocznie stracił nadzieję  

na pokonanie rynku. 

Active management 

Zarządzający stara się 

znaleźć akcje źle  

wycenione przez rynek 

Triumf nadziei nad  

doświadczeniem.  

Ty finansujesz  

ten eksperyment 

Momentum investing 

Value investing 

Zarządzający kupuje coś 

 czego cena rośnie. 

Finnish proverb: “Shit  

must be good, million  

of flies can’t be wrong 

Zarządzający odkrył  

niedoszacowaną przez  

rynek spółkę 

Dlaczego akurat on?! 



Style What it is? What does it mean? 

Das 2006, s. 112 

Yield enhancement 

Zarządzający szuka  

różnych możliwości  

zwiększenia stopy zwrotu 

Będziesz miał szczęście, 

 jeśli zdołasz wycofać  

nienaruszony kapitał 

Portfolio insurance 

Zarządzający gwarantuje  

ci, że nie poniesiesz strat  

większych niż 10% kapitału 

Zaraz, zdaje się, że należy 

 ci się przynajmniej jakaś  

stopa zwrotu z kapitału 

Structured investment 

Alternative  

investment strategies 

Zarządzający dostosuje  

instrument do twojego  

profilu ryzyka 

Usługa nastawiona na to, 

byś zapłacił dużą marżę 

Zarządzający kupi opcje  

na pogodę, opcje  

katastroficzne etc. .  

Finansujesz pionierskie  

inicjatywy. Musisz liczyć  

na dużo szczęścia! 


