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Wykład 1 

Hipoteza informacyjnej 

efektywności rynków 

finansowych



Czy spekulacja 

na rynkach finansowych

przynosi łatwe zyski?



WARTOŚĆ
FUNDAMENTALNA

CENA



WARTOŚĆ
FUNDAMENTALNA

CENA



Anomalia 

cenowa



Dlaczego anomalie 

szybko znikają?





Co kryje się pod stwierdzeniem, 

że „rynki finansowe są 

informacyjnie efektywne”?



• Ceny na rynkach finansowych odzwierciedlają 
wypadkową prognoz dotyczących przyszłego 
kształtowania się wszystkich czynników, od których 
zależy wielkość strumieni dochodów z określonego 
aktywu.

• Zdyskontowana wartość przyszłych strumieni 
dochodów odzwierciedla fundamentalną wartość 
aktywu.

• Arbitraż (spekulacja o charakterze stabilizującym) 
dostosowuje ceny (np. akcji) do fundamentalnej 
wartości emitujących je spółek. 



Wartość 

fundamentalna



• Ceny na rynkach finansowych zmieniają się 
pod wpływem nowych informacji -
zmieniających konsensus prognoz



Kiedy pojawia się 

„nowa” informacja?



• Skoro nowymi dla inwestorów informacjami 
to są te, które różnią się od oczekiwanego
wcześniej biegu biegu zdarzeń, 

• to, że nowe informacje pojawią się w sposób  
losowy.



Co pozostaje 

w takiej sytuacji

inwestorom?



• Trzeba „obstawiać”, gdzie pojawi się nowa 
informacja; np. w postaci odmiennych niż 
wcześniej oczekiwane danych dotyczących 
kwartalnych zysków określonej spółki. 





Jaka jest szansa, 

że jako pierwsi 

zidentyfikujemy 

anomalię cenową ?



Paradox 
of skills



• Gifted, determined, ambitious professionals 
have come into investment management in such 
large numbers during the past 30 years that it 
may no longer be feasible for any of them to 
profit from the errors of all the others
sufficiently often and by sufficient magnitude to 
beat the market averages (Ellis 1975)

Konsekwencje profesjonalizacji branży



• If 10,000 quants are all looking at the same data
and trading on it, the chances are that it’s not 
going to work (Arnott 2017)



Czy łatwo jest zidentyfikować 

anomalię, której wykorzystanie 

rzeczywiście przeniesie zysk? 





Jakie skutki ma sytuacja, 

w której „nowe” informacje 

pojawiają się losowo?





Na ile uzasadnione 

jest stwierdzenie, 

że na giełdzie nie gra się, 

lecz inwestuje?



DRUNKEN SAILOR 

DESCENDING THE HILL



• Superior timing and selection skills are 

extremely rare and show little persistence.

Noel Amenc, Frederick Duoulombier, Felix Goltz, Jakub Ulashel (2016). Ten 

Misconception about Smart Beta, EDHEC-Risk Institute



Jaką jeszcze, trudną 

dla inwestorów, cechą

charakteryzują się 

rynki finansowe?



• „There are tons of strategies 
being offered now based on 
nothing but back tests. Anyone 
can create a brilliant strategy 
with benefit of hindsight” 
(Arnott 2017)



Czy istnieje w pełni obiektywna 

fundamentalna wartość akcji?





Jak zatem rynek

ustala „fundamentalną”

wartość akcji 

(odzwierciedlającą przyszłe 

strumienie dochodów)?





Czy wiemy, 

któremu z funduszy

powinniśmy powierzyć 

nasz oszczędności?



• There is little evidence of performance 
persistence – managers who do well in one 
year are no more likely to do well next year. 

Jonathan B. Berk (2005). Five Myths of Active Portfolio Management”, The

Journal of Portfolio Management, Spring 



Dlaczego występuje taka sytuacja, 

pomimo, że przynajmniej część 

zarządzających ma z pewnością 

wyjątkowo wysokie kompetencje?



• 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 that she will not 
be able to deliver superior performance evidence 
of performance persistence. 

Jonathan B. Berk (2005). Five Myths of Active Portfolio Management”, The

Journal of Portfolio Management, Spring 



SPIVA 2020 (S&P Indices Versus Active)





W jakim stopniu rynki 

są nieefektywne i czy 

pomaga to inwestorom?



• Indeksy cen aktywów finansowych (zwłaszcza na 
rynkach akcji) zmieniają w dużej mierze pod 
wpływem czynników behawioralnych.

• Niepewność przyszłości sprawia, że oczekiwania 
inwestorów okazują się ex post nadmiernie 
optymistyczne albo nadmiernie pesymistyczne



Clifford Asness, Andrea Frazzini, Ronen Israel, and Tobias Moskowitz (2015), 

„Fact, Fiction, Value Investing”, Journal of Portfolio Management, Vol. 42, No. 1

• Academics from the rational-risk-based-efficient markets 
camp continue to wage war with academics from the 
behavioral-irrational-inefficient markets group over what 
drives the value premium.

• While the jury is still out on which of these explanations 
better fit the data – indeed the 2013 Nobel Prize 

committee split the prize between the two camps.

• Skoro aktywna są 
efektywnie 
wycenione, źródłem 
dochodu jest premia 
za ryzyko



• Relacje cen na rynku akcji zależą od czynników 
fundamentalnych; zmieniają się pod wpływem 
arbitrażu opartego na analizie fundamentalnej.

• jednakże ogólny poziom cen akcji zmienia się w 
dużej mierze pod wpływem czynników 
behawioralnych.



• „Można wysłać człowieka na księżyc. Nie 
można wiedzieć, czy jutro indeks wzrośnie 
czy spadnie” (Nassim Taleb)



W tej sytuacji nawet trafne 

odgadnięcie, że stopa zwrotu 

spółki będzie inna niż było to

wcześnej oczekiwane 

nie musi przynieść

zysku 



• US stock market has moved in the same direction

as profits only 54% of the time (Andrew Smithers) 



Czy istnieją 

anomalie cenowe,

na które można liczyć?



• „Anomalies are statistical fallacies. The one that 
gives me problems is momentum. The 
phenomenon should not be there” (Eugene Fama).



• W długim okresie optymalną relację 
oczekiwanego dochodu do ryzyka oferuje 
portfel rynkowy.



Co zaleca teoria finansów 

dla inwestorów 

długoterminowych?



•Kupuj i trzymaj…

•portfel rynkowy



Ostatnio pojawiła się moda 

na inwestowanie w portfele

określane jako smart beta.

Dlaczego okresowo mogą 

przynosić wyższe stopy

zwrotu niż portfele rynkowe?



• Smart beta (…) strategies achieve is from the 
greater risk they take on by tilting toward small-
cap and other non-capitalization weighting. 
„Factor betas” are a compensation for taking an 
additional types of risks (Malkiel 2014)

• Likewise, if a fixed income portfolio outperforms 
the broad bond market index by loading more 
heavily on bonds with higher credit risk, this is not 
alpha but capture of additional returns 
compensating additional return compensation 
additional credit exposure or higher „credit beta” 
(Amenc et. al. 2016)





Jakie korzyści przynosi 

masowy arbitraż cenowy?



99%



KRUCHY LÓD



Od czego zależy stopa zwrotu, 

jeśli aktywa finansowe są 

- dzięki arbitrażowi cenowemu -

efektywnie wycenione?



Linia rynku kapitałowego

Capital Market Line (CML) 

Ryzyko

Oczekiwana 

stopa zwrotu

Rf

M

M

Rm



Vanguard portfolio allocation models (2020)

Stopy zwrotu z portfeli o różnym udziale akcji i obligacji 

(1926-2019)

6,0% 7,1% 7,7% 8,1%

8,6% 9,0% 9,4% 9,7%

10,2%



Dlaczego potrzebny jest nadzór

nad sektorem finansowym?



• Our findings can be interpreter as evidence for 
successful risk targeting – although banks shifted 
portfolios to become at least more compliant with 
the Volcker Rule, they keep their risk targets (e.g. 
by hedging their banking business less).

• This explains why we find a significant decrease in 
the trading asset ratio, but no significant shift in 
overall risk. 

Jussi Keppo, Joseph Korte (2014). „Compliance with riks targets – will Volcker 

Rule be effective”. VOX CEPR :Policy Porta



Dlaczego

przed globalnym 

kryzysem finansowym 

lat 2007-2009 instytucje 

nadzorcze nie zapobiegły 

podejmowaniu nadmiernego

ryzyka przez banki?



Financial Times



W jakim stopniu rynki są 

informacyjnie efektywne?



• Słaba efektywność = analiza historycznych 
trendów cenowych (przy uzyciu analizy 
technicznej) nie umożliwia prognozowania 
cen/kursów

• Średnia efektywność rynku = analiza techniczna 
i analiza fundamentalna nie umożliwiają 
prognozowania cen/kursów

• Silna efektywność = prognozowanie cen/kursów 
jest niemożliwe także przy wykorzystaniu 
informacji poufnych/nieznanych innym 
inwestorom (insider trading).



• Silna efektywność rynków finansowych jest 
przeniesieniem hipotezy racjonalnych oczekiwań 
na grunt rynków finansowych. 

• W rzeczywistości wykorzystywanie informacji 
poufnych (które nie są upubliczniane), może 
przynosić zyski, ale z tego właśnie powodu insider
trading jest poważnym przestępstwem 

kryminalnym. 





Informacyjna efektywność 

rynków finansowych

Masowy arbitraż cenowy obliczony 

na powrót cen aktywów do 

poziomów odzwierciedlających 

ich fundamentalną wartość

Najbardziej charakterystyczne cechy rynków finansowych

Niewielka skala 

występujących na rynku 

anomalii cenowych

Niemożność systematycznego

osiągania zysków z arbitrażu cenowego 

(aktywnego zarządzania portfelem)

Stopa zwrotu = premia za ryzyko; 

ścisła zależność zysku od wielkości 

podejmowanego ryzyka

Racjonalność inwestowania w 

pasywnie zarządzane fundusze 

indeksowe (zwłaszcza 
oszczędności emerytalnych)

Konieczność zarządzania 

ryzykiem w instytucjach 

finansowych i nadzoru nad nimi

Optymalną relację stopy 

zwrotu do ryzyka oferuje 
portfel rynkowy 



Jeśli w długim okresie 

koszty zarządzania aktywnego 

są większe niż uzyskiwane 

korzyści, to kto ponosi 

tego koszty?



Source: Michael Edesess



• The average expense ratio for active U.S. equity 
mutual fund managers in 2019 was 0.74%, 
compared to only 0.07 for their passive
competitors.

Investment Company Institute, 2020 Investment Company Fact Book, May 

2020



„In investing, you get 

what you don’t pay for”

(John Bogle)



• „A low-cost investing is the most sensible 
equity investment for the great majority of 
investors” (Warren Buffet)



• I publicly offered a wager $ 500,000 a set of at least 
five hedge funds that would over an extended period 
match the performance of an unmanaged S&P-500 
index fund charging only token fees. What followed 
was the sound of silence.

• Though there were thousands of professional 
investment managers who have amassed staggering 
fortunes by touting their stock-selecting prowess 
(ability), only one man – Ted Seides – stepped up my 
challenge. Ted picked five funds-of-funds whose results 
were to be averaged and compared against my 
Vanguard S&P index fund.

Warren Buffet (2016) Letter to shareholders of Berkshire-Hathaway 





Jakie powinny być proporcje 
pomiędzy zarządzaniem 
aktywnym i pasywnym?





Czego będą dotyczyły 

pytania na egzaminie?


