
Wykład 5

Rynek akcji



CAPM
Capital Asset Pricing Model



CAPM

•Skoro aktywa na 

rynku kapitałowym są
efektywnie wycenione

• to oczekiwana stopa 

zwrotu odzwierciedla 

premię za ryzyko

• i nie można mieć
wskutek tego stale 

zysków ze spekulacji,
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•Linia instrumentów rynku kapitałowego to 

cennik papierów wartościowych – np. akcji

•Mówi o tym, jakie ryzyko musimy podjąć, by 

móc liczyć na określoną oczekiwaną stopę
zwrotu
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Premia
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Koszt
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na przyszłe 
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„Ketchup economists have shown that 
two quart bottles of ketchup invariably 

sell for twice as much as one quart bottles”

„They ignore what 
seems to be much
more important 
questions of 
what determines 
the overall level of 
asset prices”

Lawrence H. Summers, „On Economics and Finance”, 
The Journal of Finance, vol. XL, no. 3, July 1985



Czy żart Larry’ego Summersa 

był usprawiedliwiony?



Byłby, gdyby ceny akcji zleżały wyłącznie 

od czynników fundamentalnych 

(ekonomicznych)



Arbitraż 

dostosowujący 

ceny akcji do ich -

zmieniających się 

wraz konsensusem 

prognoz - wartości 

fundamentalnych

Ceny 

akcji

Założenie klasycznej wersji 
HIERF: Ceny akcji 

dostosowują się do 

oczekiwanej wielkości 

strumieni  przyszłych 

dochodów
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•“There is no tendency of the stock price to 
forecast the dividend present value: 

• the dividend present value is not doing 
anything especially dramatic, whereas the 
price is jumping around a great deal 

•Big stock market movements were not 
justified by what actually happened to 
dividends later” 

•Only about 7% of the variance of annual 
stock market returns can be justified in terms 
of new information about future dividends.

R. Shiller, 1981





Samuelson has offered a dictum that the stock 
market is “micro efficient” but “macro 
inefficient”. That is, the efficient market hypothesis 
works much better for individual stocks than it does 
for aggregate stock market. 

• Individual-firm stock price variations are dominated 

by genuine information about future cash flows of 

the firms.

• The reasons for changes in the aggregate are more 

subtle and harder for the investigating public to 

understand, having to do with national economic 

growth, stabilizing monetary policy, and the like. 

Jung and Schiller, 2005



•Arbitraż powoduje „porządkuje” relacje 
cenowe – stopy zwrotu „wracają” na SML.

•Sam jednak poziom cen akcji zależy w dużej 
mierze od fluktuacji indeksów.
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Ceny 

akcji

Zmienność 

indeksu na 

krajowym 

rynku akcji

Zmienność 

indeksu na 

globalnym 

rynku akcji

„Nadmierna” zmienność cen 

akcji, powodująca ich 

oderwanie się ich zmienności 

od zmienności czynników 

fundamentalnych 

Ryzyko rynkowe

Założenie klasycznej 

wersji HIERF: Ceny akcji 

dostosowują się do 

czynników 

fundamentalnych 

(oczekiwanej wielkości  

przyszłych dochodów)

Arbitraż 

„porządkuje” 

relacje cenowe 

(stopy zwrotu 

„wracają” na 

SML)



T. Berg (2015) „Quick Silver Markets”, Office of Financial Research Brief, 17 March 2015



Ted Berg (2015). Quicksilver Markets, Office of Fianncial Reseaerch, 17 March





Skąd bierze się 

współzmienność

indeksów?



S&P 500

FTSENIKKEI

DAX
WIG

Globalizacja





Początek 
dywersyfikacji 

portfeli przy użyciu 
kontraktów futures

na surowce



Ilu spółek akcje są notowane 

na giełdzie w Nowym Jorku?



Gerald F. Davis (2013) Shareholder Value and the Job Crisis, American Management, 

Summer 

• While the United States had more than 8,800

domestic companies listed on stock markets in 1997, 

it had only 4,100 fifteen years later. 

• Germany has a robust export-oriented economy with 

far fewer public corporations than the US. Indeed 

with fewer than 600 companies listing shares. 



Gerald F. Davis (2013) Shareholder Value and the Job Crisis, American Management, 

Summer 

• Today, nearly all of Apple’s products are assembled 

in Chinese factories owned by Taiwanese parent 

companies. The largest corporation in the United 

States in terms of stock market value, it was only 

seventy-fifth in employment. 

• Operating a large public corporation is costly. In 

many industries, the economic benefits may no 

longer justify expense. 



Global Financial Stability Report, IMF, wrzesień 2011



Jak na decyzje inwestorów 

wpływa  niepewność przyszłości?





Analiza 

kwartalnych
zysków 

(prognozy 

krótkoterminowe)

Ceny akcji



• Sizeable stock price 
responses to earnings 
surprises suggest that short-
term earnings, not long-term 
cash flow prospects, fuel price 
changes. 

Alfred Rappaport, 2005

Investors conclude that using short-term earnings 
analysis is better than using the DSC (discounted 
cash flow) model, which they view as theoretically 
valid but practically disconnected from expected 
returns. 



• The factor that appears to favor short-term earnings 
over long-term cash flows is the relatively short 
holding period for stocks. 

• The average holding period until the mid-1960s was 
about seven years. Today, the average holding 
period in professionally managed funds is less than a 
year and annual portfolio turnover is greater than
100 percent. 

• High turnover sets the stage for short-term earning 
based decision making or momentum-motivated 
trading. 

Alfred Rappaport, 2005



• Hipoteza (informacyjnej) efektywności rynków 

finansowych (Efficient Markets Hypothesis) zakłada, 

że zmienność cen papierów wartościowych wynika 

wyłącznie ze zmienności czynników 

fundamentalnych (zmienności oczekiwań/prognoz 

dotyczących ich przyszłego kształtowania się).

• W rzeczywistości na zmienność cen aktywów 

wpływają także czynniki behawioralne (zachowania 

stadne, nie w pełni racjonalne reakcje inwestorów 

(heurystyki) wynikające z naszej (ludzkiej) natury. 



• Niepewność

• zwiększa skłonność
do zachowań
stadnych

• zwiększa rolę szumu 

informacyjnego; noise
trading - spekulacji 

podejmowanej pod 

wpływem czynników 

niefundamentalnych

• pogłębia    

brak stabilnych 
związków pomiędzy 

czynnikami 

fundamentalnymi i 

cenami papierów 

wartościowych 



Jak założenia HIERF

mają się do rzeczywistości?



Inwestorzy formułują prognozy w oparciu 

o analizę przyszłego kształtowania się
czynników fundamentalnych

Zwłaszcza drobni inwestorzy najczęściej nie 

kierują się analizą czynników fundamentalnych, 

lecz szumem informacyjnym

Prognozy inwestorów są od siebie niezależneNiepewność prognoz rodzi zachowania stadne

Inwestorzy znają związki występujące pomiędzy 

kształtowaniem się czynników fundamentalnych

i cen papierów wartościowych
Znają, ale wiedzą, że związki te nie są stabilne

Inwestorzy są w stanie oszacować rozkłady 

prawdopodobieństwa przyszłego kształtowania 

się różnych zmiennych

Im dłuższy horyzont prognozy, tym większa 

niepewność



Czy rzeczywiście 10% spadek 

indeksu był efektem publikacji 

danych mówiących, że tempo 

wzrostu płac w US zwiększyło 

się w IV kw. 2017 r do 2,9% 

porównaniu do 2,7% w III kw. ?



Jakie inne czynniki, 
oprócz premii za ryzyko, 

uwzględnianej w modelu CAPM,
wpływają na ceny akcji?
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