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Streszczenie 
 

W niniejszej pracy podjęto próbę analizy wpływu rekomendacji maklerskich na podejmowanie 

decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Złożoność tego zagadnienia wymagała zbadania 

dodatkowych aspektów rekomendacji, jako raportów mogących wspomagać podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych. Aspekty te dotyczyły: jakości rekomendacji maklerskich ze względu na zawartość 

informacyjną rekomendacji, związaną z wyceną przedsiębiorstwa modelem DCF i zgodności 

stosowanej praktyki i zasad teoretycznych, dotyczących wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF oraz 

trafności prognoz cen zawartych w rekomendacjach. 

W badaniach wykorzystano samodzielnie stworzoną bazę rekomendacji, składającą się z 1560 

raportów publikowanych w latach 2005-2012. Dane dotyczące aktywności inwestorów na rynku dla 

rekomendowanych spółek zostały pobrane z serwisu InfoStrefa.pl. 

Uzyskane wyniki wskazują, że analitycy finansowi w publikowanych przez nich modelach DCF 

zamieszczanych w rekomendacjach nie wskazują podstawowych założeń do wyceny przedsiębiorstw 

oraz nie uzasadniają wielkości stosowanych parametrów modelu DCF. Z kolei, w większości 

zbadanych rekomendacji, analitycy poprawnie zastosowali podstawowe zasady teoretyczne w wycenie 

przedsiębiorstw w modelem DCF. Można przypuszczać, że dla pewnych inwestorów rekomendacje 

mogą stanowić nowe źródło informacji o spółkach. 

Wyniki dotyczące trafności wycen wskazują, że krótko po publikacji rekomendacji, przeciętna 

trafność wycen z rekomendacji jest najwyższa – na poziomie kilkunastu procent (najlepszą 

dokładnością charakteryzuje się prognoza ceny docelowej spośród modelu DCF i metody 

porównawczej), lecz wraz z upływem czasu trafność każdej z prognoz wycen maleje. To wskazuje na 

fakt, że trafności wycen w rekomendacjach mogą być użyteczne dla inwestorów tylko krótko po ich 

wydaniu.  

Przyjmując ten argument jako wyznacznik w dalszych analizach wpływu rekomendacji na 

podejmowanie decyzji inwestycyjnych wykazano, że uprawnione jest twierdzenie, że nie wszyscy 

inwestorzy na GPW w Warszawie mogą być odbiorcami rekomendacji. Co więcej maksymalnie kilka 

procent aktywnych inwestorów mogłoby wykorzystywać rekomendacje w procesie inwestycyjnym. 

 Dalsze wyniki wykazały, że zwiększenie aktywności inwestorów na rynku po wydaniu 

rekomendacji jest najbardziej widoczne w przypadku rekomendacji pozytywnych, ponieważ publikacja 

tych raportów bezpośrednio przekłada się na zwiększenie: średniej liczby zawartych transakcji, 

średniego wolumenu i średniej wartości obrotów na rynku. Krótko po wydaniu negatywnych 

rekomendacji (w okresie od +1 do +7 dnia) średnia liczba transakcji wzrasta, lecz różnice  

w zanotowanej średniej liczbie transakcji w porównaniu do okresów przed wydaniem raportów nie są 

istotne statystycznie, podobnie jak zmiany w średnim wolumenie i średniej wartości obrotów. Po 

wydaniu rekomendacji neutralnych można mówić wyłącznie o statystycznie istotnym spadku średniej 
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liczby transakcji. Średnie spadki pozostałych parametrów po wydaniu rekomendacji dla 

rekomendowanych spółek nie są istotne statystycznie. 

Zaobserwowane zjawisko zwiększonej aktywność inwestorów na rynku, głównie po wydaniu 

rekomendacji pozytywnych, dopełniają uzyskane wyniki analizy wpływu dynamiki cenowej i typu 

rekomendacji na liczbą transakcji rynkowych. Wykazano, że liczba transakcji na rynku wzrasta wraz 

ze wzrostem dynamiki cenowej na rynku. Zjawisko to jest widoczne w całym badanym okresie od -13 

dnia przed wydaniem rekomendacji do 14 dni po wydaniu wyłącznie rekomendacji pozytywnych. 

Reasumując praca ta daje obszerny obraz dotyczący charakterystyk publikowanych w Polsce 

rekomendacji (w aspektach: jakości rekomendacji, dokładności prognoz cen), jako narzędzi 

wspomagających podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ponadto, praca poszerza literaturę 

dostarczając także charakterystyk rynkowych - rozmiaru i wartość handlu - rekomendowanymi 

spółkami. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że zawartość rekomendacji maklerskich może 

przyczyniać się do wspomagania decyzji inwestycyjnych inwestorów. Lecz liczba inwestorów, jako 

odbiorców rekomendacji jest ograniczona, dlatego też stopień wpływu rekomendacji na podejmowanie 

decyzji inwestycyjnych jest ograniczony. Co jest przejawem aktywności inwestorów na rynku  

i zachodzących na nim zmian po wydaniu rekomendacji. 

Według wiedzy autora, aspekty jakości informacyjnej oraz dokładności prognoz wycen nie były dotąd 

badane na tak dużą skalę. Natomiast wpływ rekomendacji na aktywność inwestorów w postaci liczby 

zawartych transakcji, wolumenu obrotów i wartości obrotów nie były dotąd badane na polskim rynku 

giełdowym. Uzyskane wyniki, mogą pomóc w ocenie jakości i użyteczności rekomendacji, a także  

w zrozumieniu ich znaczenia i roli na rynku giełdowym.  
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Summary 

 
This thesis includes to analyse impact of brokerage recommendations on investment decisions 

made by investors. Complexity of this issue required assessment of additional aspects of 

recommendation as reports that could support making investment decisions. These aspects concerned: 

quality of brokerage recommendations based on information content related to company valuation 

using discounted cash flows model (model DCF); compliance of practical and theoretical principles 

required in using DCF valuation and the accuracy of the forecasted prices published in the 

recommendations. 

In researches a self-made recommendation base has been used. It consists of 1,560 reports 

published in 2005-2012. Source of data about investors’ activity on the market for the recommended 

companies have been taken from web site InfoStrefa.pl. 

The obtained results indicate that financial analysts in the DCF models, published in the 

recommendations, did not indicate basic assumptions for the valuation of enterprises and did not 

justify size of used parameters in this model. On the other hand, in most of the examined 

recommendations, analysts correctly applied the basic theoretical principles in valuation  

of companies using the DCF model. It can be assumed that for some investors the recommendations 

may constitute a new source of information about companies. 

Results indicate that shortly after publication of the recommendation, the average accuracy  

of forecasts is the highest - at the level of a dozen or so percent (the best accuracy had the forecast of 

target price from the DCF valuation and the comparative method). With the passage of time the 

accuracy of each forecasted price decreased. These results support the notion that forecasts may be 

time-limited for investors usefulness. 

Taking this argument as a determinant in further analyses of the impact of recommendations 

on making investment decisions, it was shown that it is legitimate to say that not all investors on the 

Warsaw Stock Exchange may be recipients of recommendations. Moreover, a maximum of a few 

percent of active investors could use the recommendations in the investment process. 

Further results showed that increasing investors’ activity on the market after recommendation 

releasing is most visible in the case of positive recommendations. Publication of these reports 

influenced directly into an increases: the average number of transactions, the average volume  

of turnover and the average value of turnover on the market. Shortly, after issuing negative 

recommendations (in the period from +1 to +7 days), average number of transactions increased, but 

the differences in the average number of transactions compared to the periods before the reports 

releasing are not statistically significant, similarly as in cases changes in the average volume and 

average value of turnover . After issuing neutral recommendations, we could only observed  

a statistically significant decrease in the average number of transactions. The average drops observed 

for other parameters after publication the neutral recommendations are not statistically significant. 
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Observed phenomenon of increased investor activity in the market, mainly after issuing 

positive recommendations, complete the obtained results of the analysis of the impact of price 

dynamics and the type of recommendation on the number of market transactions. It has been shown 

that the number of transactions in the market increases with the increase in price dynamics in the 

market. This phenomenon is visible throughout the analysed period from -13 days before issuing the 

recommendation to 14 days after issuing only positive recommendations. 

In conclusion, this thesis gives an extensive picture of the characteristics of the 

recommendations published in Poland (in terms of: quality of recommendations, the accuracy  

of forecasted price) as tools supporting making investment decisions. In addition, this work expands 

the literature by providing also market characteristics - trade size and value – for the recommended 

companies. The obtained results allow conclusion that content of brokerage recommendations may 

contribute to supporting investors' investment decisions. But the number of investors as recipients  

of recommendations is limited, therefore the degree of influence of the recommendation on market is 

also limited. It is a symptom of investors’ activity on the market and changes taking place on in it after 

the recommendation releasing.  

According to the author's knowledge, the aspects of information quality and accuracy  

of forecasted prices have not been studied on such a large scale. On the other hand, the impact  

of recommendations on investor activity in the form of the number of transactions, volume of turnover 

and value of turnover has not been studied on the Polish stock market so far. The obtained results can 

help in assessing the quality and usefulness of recommendations, as well as in understanding their 

importance and role on the stock market. 
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Wstęp 
Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje 

- głosi hipoteza o rynkach efektywnych informacyjnie (EMH z ang. efficient market 

hypothesis)
1
. Zgodnie z tą hipotezą niezależnie od wykorzystanego zbioru informacji  

w procesie decyzyjnym inwestowanie na rynku jest nieskuteczne. Hipoteza ta, choć szeroko 

opisywana w literaturze przedmiotu, nie jest hipotezą przyjętą bez krytyki.  

Przede wszystkim dlatego, że opiera się na złożeniach teoretycznych
2
, lecz  

w rzeczywistości nie jest możliwe, aby były wszystkie spełnione. Ponadto, podważeniem 

istnienia efektywności rynków są działania samych uczestników rynków. Jak wskazują 

późniejsze odkrycia naukowców w dziedzinie finansów behawioralnych
3
 - odnoszące się do 

zachowań inwestorów na rynkach kapitałowych – na ogół jednostki popełniają te same 

systematyczne błędy, w konsekwencji czego średnie wartości rynkowe mogą być 

nieracjonalne. A tego nie uwzględnia hipoteza rynków efektywnych. 

Co więcej, jest możliwe uzyskiwanie wymiernych zysków wynikających z handlu 

instrumentami finansowymi przez inwestorów, którzy posiadają lepsze informacje niż 

pozostali inwestorzy
4
. Dlatego tak wiele zasobów angażuje się w poszukiwanie, zbieranie  

i analizowanie informacji, które pomogłyby w uzyskaniu ponadprzeciętnych stóp zwrotów.  

W rezultacie czego każdego dnia wiele instytucji publikuje swoje komentarze, opnie, 

prognozy czy rekomendacje dotyczące wybranych spółek i ich przyszłości, często nawet 

prześcigając się w udostępnianiu zdobytych danych. Szczególnym raportem wydawanym 

przez analityków są rekomendacje maklerskie, ponieważ stanowią syntezę wykonanych prac 

analityków. 

Obecnie rekomendacje są powszechnym źródłem informacji na rynku kapitałowym
5
, 

nierzadko są darmowymi raportami publikowanymi przez różne instytucje. Wskazuje się
6
,  

że im młodszy rynek kapitałowy, tym większe mają znaczenie. Wynika to z tego,  

że rekomendacje zawierają cenne informacje dla inwestorów
7
, ujawniając istotne wiadomości 

o spółkach i ich aktywnościach – obecnych i przyszłych, prognozy finansowe czy też 

szczegóły wyceny – przepływy pieniężne, stopy dyskontujące uwzględniające ryzyko tych 

przepływów. Dlatego też analitycy musza posiadać dostęp do danych, zdolności, kwalifikacje 

i narzędzia do ich analizy i przetwarzania, aby móc szybko dostarczyć na rynek nowe, 

wartościowe informacje dla inwestorów. 

                                                 
1
 E. Fama, 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of 

Finance 25(2), s. 383. 
2
 Brak kosztów transakcyjnych, powszechny, równy dostęp do informacji dla wszystkich uczestników 

rynków, wszyscy uczestnicy są racjonalni, za: E. Fama, 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and 

Empirical Work, Journal of Finance, 25(2), s. 387. 
3
 D. Kahneman, A. Tversky, 1979, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica, 

47(2), s. 263-292. 
4
 S. Grossman, J. Stiglitz, 1980, On the impossibility of informationally efficient markets, American 

Economic Review, 70(3), s. 403-405. 
5
 M. Kaczmarczyk, Zagubieni inwestorzy i sprzeczne rekomendacje analityków giełdowych, w: Giełda-

Wyborcza.biz, http://wyborcza.biz/Gieldy/1,122116,15833230,Zagubieni_inwestorzy_i_sprzeczne_rekomendacj

e_analitykow.html, 22.04.2010, [dostęp: 26.05.2014].  
6
 M. Hamrol, G. Mikołajewicz, 2003, Analiza fundamentalna i jej wykorzystanie w rekomendacjach 

biur maklerskich, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 47. 
7
 J. Bjerring, J. Lakonishok, T. Vermaelen, 1983, Stock prices and financial analysts’ recommendations, 

Journal of Finance, 38(1), s. 187–204; M. Barth, D. Cram, K. Nelson, 2001, Accruals and the Prediction of 

Future Cash Flows, Accounting Review, 76(1), s. 27-58; J. Pae, S. Wang, C.-Y. Yoo, 2007, Do Analysts Who 

Issue Cash Flow Forecasts Predict More Accurate Earnings?, Working Paper. 
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Nie jest jednak tajemnicą, że zalecenia (prognozy) analityków budzą również wiele 

kontrowersji. Przede wszystkim rozwój dziedziny finansów behawioralnych
8
 pozwolił na 

wykazanie, że każda jednostka ludzka jest obarczona skłonnością do popełniania błędów
9
.  

W świetle błędów behawioralnych analitykom zarzuca się, że w ich zaleceniach treści nie są 

obiektywne
10

, są bardziej optymistyczne niż pesymistyczne
11

, przez co publikują więcej 

rekomendacji skłaniających do kupna niż do sprzedaży
12

, czy też rekomendują spółki  

o „ładnych” charakterystykach
13

. Kontrowersje wokół rekomendacji również wynikają ze 

specyfiki środowiska, które reprezentują analitycy oraz z konkurencji instytucji finansowych. 

Niektórzy autorzy argumentowali, że analitycy mogą wydawać stronnicze rekomendacje, 

ponieważ mają na celu poprawę istniejących relacji pomiędzy ich instytucją a spółką, którą 

wyceniają
14

. Ponadto rekomendacje publikowane przez różne instytucje niejednokrotnie są ze 

sobą sprzeczne, co wskazuje na niejednoznaczność w oszacowanych przez analityków 

wartościach. Nie brakuje również dowodów na to, że w praktyce proces wyceny nie zawsze 

jest prawidłowo przeprowadzony
15

. Co więcej zarzuca się, że domy maklerskie wydają 

rekomendacje w dwie strony, zyskując na prowizjach
16

, czy udostępniając treść zaleceń 

pewnej grupie klientów wcześniej niż pozostałym klientom
17

. Niemniej jednak co roku 

powstaje wiele rekomendacji, a dokładność prognoz analityków na przestrzeni lat maleje
18

. 

Próbowano to wytłumaczyć drastycznym cięciem budżetów zespołów badawczych, które 

                                                 
8
 Czyli połączenia zagadnień: finansowych, społecznych, psychologicznych i antropologicznych  

w badaniu indywidualnych zachowań inwestorów na rynkach finansowych. 
9
 Dokonywania zniekształceń poznawczych i motywacyjnych. 

10
Tendencyjność spowodowana np. typem firmy, dla której pracują por: W. Carleton, C. Chen, T. 

Steiner, 1998, Optimism Biases Among Brokerage and Non-Brokerage Firms' Equity Recommendation Agency 
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Tech. Tendencyjność wynikająca z kraju, w którym pracują analitycy, por.: F. Moshirian, D. Ng, E. Wu, 2009, 
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Around the World, 2013 Annual Meeting Paper, Chestnut Hill, Midwest Finance Association. Tendencyjność 

wynikająca z rodzaju branży, którą analizują analitycy, por: S. Hutira, 2016, Determinants of Analyst 

Forecasting Accuracy, Joseph Wharton Research Scholars, http://repository.upenn.edu/ 

joseph_wharton_scholars/15, [dostęp: 26.04.2018]. Tendencyjność wynikająca z ich wewnętrznych wierzeń: A. 

Hugon, V. Musulu, 2010, Market demand for conservative analysts, Journal of Accounting and Economics, 

50(1), s. 42–57. 
11

 K. Womack, 1996, Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value?, Journal of 

Finance, 51(1), s. 137-167; P. Dechow, A. Hutton, R. Sloan, The Relation between Analysts' Forecasts of Long-

Term Earnings Growth and Stock Price Performance Following Equity Offerings, 2000, Contemporary 

Accounting Research, 17(1), s.1-32; Y. Ertimur, J. Sunder, S. Sunder, 2007, Measure for measure: the relation 
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s. 567–606. 
12
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15
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składają się z coraz mniej doświadczonych analityków
19

. Mimo to popularność rekomendacji 

analityków nie słabnie, zwłaszcza jeśli czasy są „niepewne”
20

. W tym znaczeniu można 

rozważać rekomendacje w kategoriach narzędzia inwestycyjnego, które ściąga 

odpowiedzialność za podjętą decyzję z inwestora
21

. Choć wyniki badań z rynków 

zagranicznych pokazują, że pewni wyszukani inwestorzy ignorują rekomendacje, ponieważ są 

świadomi konfliktu interesów analityków wydających rekomendacje
22

. Jednakże w literaturze 

przedmiotu można znaleźć wiele dowodów na to, że część rynków reaguje na fakt wydania 

rekomendacji w krótkich okresach po publikacji
23

, co zostało również wykazane na krajowym 

rynku giełdowym
24

. Z drugiej strony, w innych badaniach wskazywano, że inwestowanie na 

podstawie rekomendacji wcale nie jest takie skuteczne, głównie przez to, że po uwzględnieniu 

kosztów transakcyjnych (pominięciu jednego z warunków istnienia rynku efektywnego), 

ponadprzeciętne stopy zwrotu nie są już ponadprzeciętne
25

. Jednocześnie licznie powstające 

rekomendacje, często dla tych samych spółek w krótkim okresie czasu, budzą wątpliwości co 

do użyteczności rekomendacji jako narzędzia wspomagającego inwestowanie. 

Zasadne są więc pytania: czy analitycy posiadają zdolności do wyszukania  

i dostarczenia inwestorom informacji, które byłyby dla nich wartościowe? Czy inwestorzy 

rzeczywiście wykorzystują rekomendacje w procesie inwestycyjnym? W świetle hipotezy 

rynków efektywnych informacje zawarte w rekomendacjach powinny być już 

odzwierciedlone w cenach akcji. Lecz jeśli rekomendacje zawierają widomości dotąd 

nieznane rynkowi, wówczas można podejrzewać, że pewni inwestorzy mogę starać się je 

wykorzystać, jeśli uzyskają je we właściwym momencie. Dlatego też zasadniczą rolę w tym 

procesie odgrywają analitycy – ich kwalifikacje i czas publikacji rekomendacji.  

Powyższe pytania skłoniły autora do postawienia sobie za cel pracy analizę wpływu 

rekomendacji maklerskich na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Aby 

zrealizować cel pracy, postawiono hipotezę główną: (H0) tworzone i publikowane 

                                                 
19

 Ibidem. 
20
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73(3), s. 959-1013. 
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553. 
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rekomendacje maklerskie nie wywierają wpływu na decyzje inwestycyjne inwestorów 

giełdowych
26

.  

Analiza wpływu rekomendacji na podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest 

zagadnieniem wielopłaszczyznowym. Przede wszystkim dlatego, że skala tego zjawiska może 

dotyczyć różnych grup inwestorów. Zawartość rekomendacji nie jest ujednolicona we 

wszystkich raportach, a podstawowe jej elementy – wartości przedsiębiorstw – mogą być 

szacowane różnymi metodami, które nie zawsze stanowią łatwy proces. Ponadto, oszacowane 

wartości przedsiębiorstw, pośrednio lub bezpośrednio, determinują określenie typu zalecenia. 

Dlatego też proces wartościowania przedsiębiorstwa stanowi jeden z ważniejszych rezultatów 

pracy analityków.  

Model wyceny DCF i wycena porównawcza są to dwie najpowszechniejsze metody 

wyceny przedsiębiorstw stosowane przez europejskich analityków
27

. Demirakos i in. 

wskazują, że analitycy przy wycenie bardziej wymagających firm częściej używają modelu 

DCF niż metody porównawczej
28

. Ponadto uważają, że analitycy używają modeli DCF 

częściej niż metody porównawczej,
29

 gdy cechy firmy mogą wpływać na wyceny oparte na 

zyskach
30

. W innych badaniach wykazano, że analitycy częściej używają metody 

porównawczej
31

 podczas hossy i modelu DCF w czasie bessy
32

. Natomiast modele wyceny 

metodą porównawczą są bardziej popularne dla spółek z bardziej stabilnych sektorów, co ma 

miejsce w Wielkiej Brytanii
 33

. 

W polskich rekomendacjach również dominują te same dwa modele wyceny – model 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycena metodą porównawczą. Model 

DCF wywodzi się z analizy fundamentalnej i owocuje wskazaniem wartości wewnętrznej 

spółki, mającą charakter długoterminowy, tym samym dostarczając bogaty zbiór informacji  

o spółce. Z kolei metoda porównawcza ma charakter krótkoterminowy, gdyż stanowi swego 

rodzaju migawkę nastrojów rynkowych. Podstawowe różnice pomiędzy obiema wycenami 

przedsiębiorstw wynikają z istnienia efektywności i nieefektywności rynków. W wycenie 

modelem DCF, kiedy wycena różni się od wartości rynkowych, przyjmuje się, że to rynek 

popełnił błąd w odniesieniu do spółki, branży czy w ekstremalnym przypadku nawet do 

całego rynku. Z czasem błędy te zostaną jednak skorygowane przez rynek. Z kolei, jeśli dla 

jakichś spółek rynek dokonał błędnej wyceny, niż wynikałoby to z szacunków analityka, to 

błąd ten zostanie przy wycenie metodą porównawczą uśredniony
34

. Zatem inwestorzy, którzy 

zgodnie z modelem DCF zainwestowali długoterminowo, powinni czerpać zyski w dłuższym 

horyzoncie czasowym, natomiast mogą w tym samym okresie uzyskać zupełnie inny obraz 

swojej inwestycji za pomocą metody porównawczej
35

. Dlatego horyzont czasowy inwestycji 

jest kolejnym aspektem związanym z procesem inwestowania wykorzystującego 

rekomendacje. W związku z tym podstawowym kryterium w definiowaniu próby badawczej 

była publikacja wyceny modelem DCF w rekomendacji. Rekomendacje zawierające wycenę 

                                                 
26

 Cel niniejszej pracy oraz hipotezy badawcze został sformułowane zanim została opublikowana 
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maklerskich w Polsce. Pozycja ta stanowiła źródło inspiracji dla autora niemniejszej dysertacji. 
27
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Horizon 18(4), s. 229. 
28

 Wskaźnik cena do zysku – P/E. 
29
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30

 E. Demirakos, N. Strong, M. Walker, 2010, Does valuation model choice affect target price 

accuracy?, European Accounting Review, 19(1), s. 35–72. 
31
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32

 E. Demirakos, N. Strong, M. Walker, 2010, op.cit, s. 38. 
33

 E. Demirakos, N. Strong, M. Walker, 2004, op.cit., s. 237. 
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modelem DCF dostarczą inwestorom dużo więcej informacji niż raporty, w których nie 

opublikowano tego modelu. 

Najbardziej charakterystyczną prognozą ceny, zawartą w rekomendacjach, jest cena 

docelowa. Prognozę ceny docelowej można uznać jako zwieńczenie prac analityków, 

ponieważ zostaje oszacowana jako ostatnia, na podstawie wcześniejszych etapów prac. 

Zwykle jest pochodną dwóch zastosowanych wyceny - modelu DCF i metody porównawczej. 

Stanowi średnią ważoną tych wycen, lecz istnieją również wyjątki od tej zasady, przez co 

pochodzenie tej ceny staje się mniej lub bardziej enigmatyczne dla odbiorcy rekomendacji.  

 Wykazane złożoności problematyki tworzenia rekomendacji oraz różne podejścia do 

wyceny przedsiębiorstw i wyznaczania cen docelowych rekomendacji wymagały postawienia 

hipotez cząstkowych, będących uszczegółowieniem postawionej hipotezy głównej (H0).  

Fernandez i Bilan
36

 wykazali aż 110 błędów popełnianych przez banki inwestycyjne, 

firmy konsultingowe, instytucje finansowe, czy pracowników akademickich dotyczące 

wyceny przedsiębiorstw modelem DCF i metodą porównawczą. Błędy zostały pogrupowane 

na 6 kategorii: błędy w szacowaniu stopy dyskontowej i odnoszące się do ryzyka 

przedsiębiorstwa, błędy związane z szacowaniem przyszłych oczekiwanych przepływów 

pieniężnych, błędy w szacowaniu wartości rezydualnej, niespójność i błędy konceptualne, 

błędy przy interpretacji wyceny oraz błędy organizacyjne. Większość zanotowanych 

przypadków błędów dotyczyło modelu DCF niż metody porównawczej. Wolumen 

zarejestrowanych błędów popełnianych podczas wyceny przedsiębiorstwa świadczy o tym, że 

wykorzystując metody dochodowe częściej mogą pojawiać się błędy, i to na każdym etapie 

procesu, niż przy użyciu innych metod wyceny. Największą grupę błędów stanowią błędy 

związane z szacowaniem stopy dyskontowej. Wynika to z faktu, że stopa dyskontowa zawiera 

w swojej formule koszt kapitału własnego, z którym wiąże się ryzyko tego kosztu. A 

kalkulacja tego parametru, choć uznana naukowo, budzi wiele dyskusji. 

Z kolei z poufnych wywiadów z wyższymi analitykami i dyrektorami zarządzającymi 

w amerykańskich bankach inwestycyjnych wynika, że analitycy (typu sell-side) często nie 

rozumieją konstrukcji modelu DCF, w rezultacie stworzone przez nich modele są średnio 

wyrafinowane
37

. Co więcej przyznano również, że analitycy mogą świadomie nie poświęcać 

wymaganej ilości czasu i pracy na wykonanie wyceny modelem DCF, z powodów 

ekonomicznych, gdyż ich wynagrodzenie zwykle nie zależy od jakości i dokładności ich 

wycen. Ponadto, osoby przeprowadzające te wywiady, Green i in.
 38

, wykazali na podstawie 

120 raportów z wycenami analityków sell-side wydanych w latach 2012-2013, że analitycy  

w swoich wycenach dopuszczają się między innymi błędów: wykorzystania istotnie zbyt 

dużej lub zbyt małej stopy wolnej od ryzyka w stosunku do możliwej do zaobserwowania 

krzywej dochodowości, przy założeniu ekstremalnie wysokiej stopy wzrostu wolnych 

przepływów pieniężnych (FCF) w okresie rezydualnym, niezastosowanie współczynnika 

korekty w połowie roku do rocznych FCF, czy też nie zwiększanie szacowanej wartości 

kapitału własnego od daty wyceny do daty docelowej ceny (uwzględnianie pieniądza w 

czasie), a także wątpliwych osądów, takich jak: ustalenie roku terminowego na 4 lata lub 

krócej od daty raportu. 

W polskich badaniach dotyczących jakości modelu DCF również wykazano 

uchybienia. W rekomendacjach publikowanych w pierwszych 3 kwartałach 2011 roku, 

najczęściej spotykanym uchybieniem w modelu wyceny DCF był brak pełnych założeń 

dotyczących stopy dyskontowej, co zostało zanotowane aż w 85,6% raportach. To wskazuje, 

                                                 
36

 P. Fernández, A. Bilan, 110 Common Errors in Company Valuations, Working Paper nr 714, IESE 

Business School, University of Navarra, Hiszpania, s. 1-38. 
37

 J. Green, J. Hand, X.F. Zhang, 2016, Errors and questionable judgments in analysts’ DCF models, 

Review of Accounting Studies, 21(2), s. 598. 
38

 Ibidem, s. 596–632. 
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że analitycy dobierali parametry na podstawie nieznanych przesłanek, które mogły być 

dopasowane w dowolny sposób
39

. Podobne badanie wykonano na podstawie 100 

rekomendacji z lat 2015 i 2016. Wykazano, że w dużej części badanych rekomendacji 

analitycy nie zaprezentowali podstawowych założeń wykorzystanych w modelu DCF. 

Ponadto podważona została metodologia wyliczania stopy dyskontowej, zwłaszcza jeśli 

chodzi o premię i współczynnik β, którego wartość 1 była nadmiernie wykorzystywana. 

Ponadto stwierdzono również problemy związane z brakiem informacji o przepływach 

pieniężnych wykorzystywanych do obliczania wartości rezydualnej
40

. Natomiast wyniki 

badania na próbie 100 polskich rekomendacji publikowanych w 2015 (tylko IV kwartał)  

i w 2016 roku pozwalają wnioskować, że w większości zbadanych rekomendacji 

występowały błędy metodologiczne w kalkulacji współczynnika wzrostu przepływów  

w okresie rezydualnym. Przyjęcie błędnych założeń początkowych implikowało niepoprawne 

wytyczne co do rozwoju spółki poza okresem szczegółowej prognozy, a tym samym 

przełożyło się to na wartość końcową wyceny przedsiębiorstwa
41

. 

Powyższe błędy w wycenach to nie jedyne argumenty przemawiające za 

niedoskonałościami stosowanej praktyki wyceny modelem DCF w rekomendacjach. Jak 

wykazano, dokładność prognoz w 30 modelach DCF w rekomendacjach dla przedsiębiorstw 

jeszcze przed IPO była bardzo niska, nawet dla kategorii przychodów ze sprzedaży
42

. Na 

niską trafność prognoz parametrów w modelu DCF wskazano również badając średnie 

trafności parametrów modelu z lat 2011-2015 dla 10 spółek (z WIG30) rekomendowanych 

przez 3 domy maklerskie w 2011 roku. Wyniki potwierdziły duże rozbieżności pomiędzy 

prognozami a wynikami rzeczywistymi spółek, zwłaszcza dotyczących: EBIT, nakładów 

inwestycyjnych i zmiany w kapitale obrotowym przedsiębiorstwa, które bezpośrednio 

wpływają na wysokość wolnych przepływów pieniężnych
43

. Kowalke na bazie 148 

rekomendacji spółek (wydanych w latach 2009–2014) należących do branży handlu 

detalicznego wykazał, że najmniejszym błędem prognozy charakteryzowały się przychody, 

następnie EBIT, a największym zaś zysk netto. Taka tendencja utrzymywała się przez 

wszystkie zbadane podokresy, lecz wraz ze zwiększeniem się upływu czasu od opublikowania 

rzeczywistych wyników finansowych błąd prognozy rósł
44

. Kolejne badane 1586 

rekomendacji wydanych w latach 2005-2012 wykazało, oprócz tego, co ujawnił Kowale, 

wspomniane rekomendacje charakteryzowały się również tym, że wraz ze złożonością 

parametrów modelu DCF wielkość błędów prognoz rosła. Co więcej badanie wykazało, że -

niezależnie od parametru - wszystkie zbadane błędy prognoz średnio częściej były 
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giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 
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Szczecin, s. 274-277. 
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przeszacowane przez analityków niż niedoszacowane
45

. Fakt ten jest przejawem 

tendencyjności analityków w szacowaniu parametrów wyceny. 

Na postawie przytoczonych badań postawiono pierwszą hipotezę cząstkową:  

(H01) jakość merytoryczna rekomendacji maklerskich jest niska. 

Można przypuszczać, że wszelkie błędy osób przygotowujących wyceny: 

merytoryczne, koncepcyjne, wszelakie uproszczenia i tendencyjności analityków mogą 

przekładać się na jakość inwestycyjną rekomendacji – skuteczność zaleceń, czy trafność 

prognoz cen zawartych w rekomendacjach. Przypuszczenie to wydaje się być słuszne, biorąc 

pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych przez Loha and Miana, którzy wykazali
46

, że 

rekomendacje z najbardziej dokładnymi prognozami zysków były rekomendacjami  

o najwyższej zyskowności
47

. Choć wykazano również, że dokładność prognoz nie musi być 

wymagana, by rekomendacje były zyskowne
48

. Jak dotąd nie ma tak daleko posuniętych 

badań związanych z tematyką rekomendacji wydanych na polskim rynku, jak to jest na 

rynkach już rozwiniętych. 

Jak wykazali Imam i in.
 49

 mimo, że model DCF i metoda porównawcza są najbardziej 

powszechne w Europie, to nie są najbardziej precyzyjnymi metodami wyceny. Metody 

mnożnikowe przewyższają model DCF pod względem możliwości uniknięcia błędu 

prognozy. Równocześnie wykazali, że proste modele oparte mnożnikach dobrze uzupełniają 

model DCF.  

Asquith i in.
 50

 wskazali na podstawie 1126 raportów analityków publikowanych w latach 

1997-1999 na amerykańskim rynku giełdowym, że procent osiągniętych cen docelowych dla 

wycen metodą mnożnikową wahał się od 48,4% do 55,1% - w zależności od zastosowanego 

mnożnika. Natomiast dokładność osiągnięcia ceny docelowej przez model DCF wyniósł 

52,3%. Najgorsze rezultaty w osiągnięciu ceny docelowej osiągały inne modele wyceny. 

Mimo wszystko rynek nie reagował inaczej w zależności od zastosowanej przez analityków 

metodyki wyceny
51

 i informacji, czy analityk stosował jedną, czy wiele metod wyceny 

przedsiębiorstwa
52

. 

Natomiast na rynku brytyjskim Demirakos wskazał, że metoda porównawcza
53

 

charakteryzowała się mniejszym absolutnym błędem prognozy wyceny niż wycena modelem 

DCF. W badaniach wykorzystano 490-elementową próbę badawczą dla 94 brytyjskich firm 

notowanych na giełdzie. Choć dowiedziono także, że modele wyceny nie wpływają na jakość 

cen docelowych analityków po uwzględnieniu trudności w dokonaniu wyceny. Niemniej 

jednak jakość danych wejściowych do wyceny wpływa na wyniki wyceny
54

. Model DCF jest 

bez wątpienia znacznie trudniejszą metodą, choć literatura bezpośrednio wskazuje, że lepiej 

oddaje wartość w długiej perspektywie
55

.  
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Z kolei na rynku rozwijającym się, Sayed badając 340 raportów z lat 2007-2011, dotyczących 

wyłącznie rekomendacji kupuj na rynku indyjskim, uzyskał następujące rezultaty związane  

z trafnością prognoz. Wyceny modelem DCF, choć najrzadziej wykorzystywane, uzyskały 

najwyższą dokładnością osiągnięcia ceny docelowej przez rynek w perspektywie roku (70%) 

oraz charakteryzowały się najmniejszym błędem prognozy ceny docelowej - 10.04%
56

. 

Natomiast najczęściej stosowana wycena mnożnikowa charakteryzowała się niższą 

dokładnością osiągnięcia ceny docelowej (61.9%) niż model DCF oraz większym błędem 

prognozy ceny docelowej 10.8%
57

.  

Przytoczone powyżej badania wskazują, że dokładność modelu wyceny uzależniona 

jest od rynku, co sprawia, że żadnemu z nich nie można przyporządkować uniwersalności. 

Żaden model wyceny nie uzyskał spektakularnie dobrych rezultatów na żadnym  

z przytoczonych rynków. Można jedynie przypuszczać, że trafność modelu DCF w długim 

horyzoncie czasu powinna być na lepszym poziomie niż trafność wyceny metodą 

porównawczą, która jest uchwyceniem wartości spółek na dany moment. 

Cena docelowa zasadniczo jest ostatnim elementem rekomendacji, który jest 

przedmiotem badań na rynkach już rozwiniętych. Brav i Lehavy argumentują
58

, że 

rekomendacje i prognozy zysków mogą być całkowicie uwzględnione w cenach docelowych, 

ponieważ te ostatnie są ustalane po określeniu rekomendacji dotyczącej akcji i prognozy 

zysków spółki. Z drugiej strony Brav i Lehavy wskazują
59

, że ceny docelowe mogą być 

pozbawione informacji, gdyż służą jedynie jako narzędzie do poprawy pozycji 

indywidualnego analityka lub mogą nie być łatwe w interpretowaniu przez inwestorów. 

Bradshaw wykazał na bazie 103 rekomendacji wydanych w USA w latach 1998-1999, że 

analitycy wykorzystywali ceny docelowe jako uzasadnienie ich zalecenia - wsparcie dla ich 

rekomendacji. Mimo, iż proces wyceny stanowił ważny element przy szacowaniu wartości 

akcji spółek, to jednak analitycy nie byli wyrafinowani w swoich prognozach (zysków), 

ponieważ widać, że działali na prostych heurystykach
60

. Późniejsze badania wykazały, że 

ceny docelowe zawierają istotne informacje dotyczące rynków kapitałowych w USA, nawet 

jeśli były uwarunkowane innymi informacjami, które są wydawane na przykład w formie 

prognozy zysków. Niemniej jednak zawsze charakteryzowały się dużym optymizmem
61

. 

Wyniki te są zgodne z wynikami z rynku niemieckiego. Na podstawie 1000 rekomendacji 

wydanych w latach 2002-2004 wykazano, że publikowane w rekomendacjach aktualizacje 

prognoz zysków oraz korekty prognozy ceny docelowej również zawierały cenne informacje 

dla inwestorów (zarówno bezwarunkowe, jak i zależne od pozostałych informacji zawartych 

w raporcie). Ponadto wykazano, że publikowane przez analityków uzasadnienia miały duże 

znaczenie dla uczestników rynku. Uzasadnienia te dostarczały cennych informacji 

inwestorom, zarówno bezwarunkowych, jak i zależnych od wszystkich innych rodzajów 

informacji zawartych w rekomendacji. Istotny jest jednak fakt, że aktualizacja samej 

rekomendacji nie dostarcza tak wielu wartościowych informacji jak pozostałe ujawnione 
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dane
62

. Wnioski mogą sugerować, że na rynku niemieckim inwestorzy przywiązują większą 

wagę do treści rekomendacji, jej zawartości, aniżeli do samego fakt ich aktualizacji. 

Bonini i in. wykazali na podstawie 10939 raportów publikowanych w 2000-2006 we 

Włoszech, że dokładność prognozowanej ceny docelowej w rekomendacjach analityków była 

ograniczona, ponieważ błędy prognoz były spójne i automatycznie skorelowane, a rozmiar 

błędów prognozowania rósł wraz z przewidywanym wzrostem ceny akcji, wielkością spółki  

i podmiotów przynoszących straty
63

. Natomiast Bilinski i in.
64

 wykorzystując raporty 

pochodzących z 16 krajów: USA, 12 krajów europejskich, Japonii, Chin-Hongkongu  

i Australii wydanych w latach 2002–2009 wykazali, że dokładność ceny docelowej
65

 

wyniosła średnio 44.7%
66

. Co wspiera hipotezę o tym, iż ceny docelowe nie zawsze są 

wiarygodne dla inwestorów, a ich trafność nie zawsze jest wysoka. Z kolei Bradshaw i in. 

wykazali na podstawie 492647 cen docelowych umieszczanych w raportach analityków  

w USA, że w okresie 10 lat od 2000 do 2009, średni absolutny prognozowany błąd ceny 

docelowej wynosił 45%
67

. A prognozowana cena docelowa została osiągnięta średnio 

(mediana) w 38% (64%) rekomendacji
68

. 

Niska trafność prognoz cen docelowych oraz zawartych wycen
69

 w rekomendacjach, może 

być nie tylko wynikiem błędów popełnianych przez osoby tworzące rekomendację, ale także 

powodem może być inne postrzeganiem wartości przez rynek niż to wynika z modeli wyceny. 

W badaniach polskich rekomendacji dotyczących dokładności metod wyceny 

zastosowanych w rekomendacjach przede wszystkim należy przytoczyć Prusaka
70

, który na 

podstawie 470 rekomendacji, wydanych w latach 2009-2012 dowiódł, że nie istnieją 

statystycznie istotne różnice w trafności metody porównawczej dla poszczególnych 

mnożników
71

. Porównanie wszystkich wycen zawartych w rekomendacjach – ceny 

docelowej, wyceny modelem DCF i wyceny porównawczej, w tym samym badaniu wykazało, 

że najmniejszą trafność miała wycena modelem DCF w okresie: 3, 6 i 9 miesięcy od daty 

wydania rekomendacji
72

. Można przypuszczać, że niska trafność ceny z modelu DCF jest 

wynikiem słabej jakości wykonanego modelu DCF, czy też dezaktualizacji założeń przyjętych 

do wyceny lub też małej użyteczności samego modelu. 

Pomykalski i Domagalski z kolei wykazali, że dla 254 rekomendacji wydanych przed emisją 

pierwotną spółek (w latach 2005-2013), zarówno metoda DCF jak i metoda porównawcza 

przeszacowywały średnio wartość spółki wchodzącej na polską giełdę (wartość IPO) o 17%  

i 19%, odpowiednio dla każdej z wycen
73

. 
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Natomiast w badaniu dokładności wyceny modelem DCF ośmiu spółek budowalnych, 

wykonanej specjalnie na potrzeby badania, w 12 różnych punktach czasowych
74

 uzyskano 

następujące rezultaty
75

. W warunkach dobrej koniunktury na rynku akcji (2001-2006),  

w okresie do dwóch lat od daty wydania rekomendacji, wyceny modelem DCF wskazywały 

wyższe wartości niż wartości rynkowe dla niemal wszystkich akcji badanych spółek. Po 

dwóch latach od daty wydania rekomendacji, sytuacja się odwróciła i rynek wyceniał spółki 

wyżej, niż wynikałby to z analizy fundamentalnej
76

. Natomiast w warunkach dekoniunktury 

gospodarczej (2007-2009), na dzień wykonania wyceny i do 3 miesięcy po, średnio wartości 

rynkowe były wyższe (o 11%) niż wycena modelem DCF. Od 3 miesiąca ceny rynkowe 

zaczęły podążać za wskazaniami z rekomendacji, lecz w krótkim czasie po osiągnięciu ceny 

fundamentalnej dalej trwał na rynku trend spadkowy, aż do kilku lat po wycenie. Po roku od 

wyceny odchylenie od wartością fundamentalnej wynosiło 121%. W okresie dekoniunktury 

rekomendacje wynikające z analizy fundamentalnej przewartościowywały akcje badanych 

spółek
77

. Mimo małej próby badawczej autor badania wskazuje na niską użyteczność 

rekomendacji wydawanych na podstawie przeprowadzonej całościowej analizy 

fundamentalnej, zaledwie 10 z 16 wydanych rekomendacji osiągnęło cenę wskazaną  

w rekomendacji, a po zrównaniu się tych cen odchylenia pomiędzy nimi mocno się różniły. 

Podstawowa konkluzją płynąca z badania wskazuje, że dyskontowanie na okresy  

w przyszłości wolnych przepływów pieniężnych może stanowić wyłącznie charakter 

informacyjny dla inwestorów
78

. 

Inne polskie badania związane z trafnością prognozy ceny docelowej również wykazały, że 

nie jest ona wysoka
79

, a co więcej analitycy giełdowi są optymistyczni nawet w okresach 

bessy
80

. 

Mimo, że zawarte w rekomendacjach prognozy cen, czy też inne treści rekomendacji 

mogą wnosić wartość poznawczą dla inwestorów, przedstawione powyżej wyniki badań dają 

niejednoznaczny obraz dokładności publikowanych prognoz cen w rekomendacjach. 

Na podstawie powyższych rozważań postawiono drugą hipotezę cząstkową:  
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(H02) trafność prognoz cen zawartych w rekomendacjach jest niska, niezależnie od przyjętej 

metody wyceny. 

Raporty wydawane przez analityków finansowych dostarczają informacji rozmaitym 

uczestnikom rynku, nawet zarządzającym funduszami inwestycyjnymi czy zarządzającym 

funduszami emerytalnymi
81

. Dowodzą tego reakcje rynków na fakt wydania rekomendacji na 

rynkach rozwiniętych
82

. Brav i Lehavy
83

 wykorzystując bazę 223016 cen docelowych (dla 

6544 przedsiębiorstw) opublikowanych w latach 1997-1999, wykazali znaczące 

ponadprzeciętne stopy zwrotu wokół korekty ceny docelowej, które wyniosły od -3,9% do 

3,2% (od -5 do +5 dni) i wykazali tym samym, że te ponadprzeciętne stopy zwrotu rosną na 

korzyść korekty ceny docelowej. Wykazali również, że ceny docelowe mają charakter 

informacyjny, uwarunkowany wydanymi rekomendacjami i korektami prognoz zysków. 

Przez to korekty cen docelowych wykraczają poza to, co podano w zaleceniach i wykazali, że 

średnia (mediana) stopa zwrotu wynikająca z wpływu ceny docelowej na rynek to 32.9% 

(25.5%)
84

. Podobne wyniki uzyskali Asquith i in.,
85

 wykazując znaczącą reakcję rynku na fakt 

wydania ceny docelowej, umniejszając znaczenia prognoz zysków i zmian rekomendacji,  

a dostarczając dodatkowych dowodów na to, że inwestorzy uważają prognozy cen 

docelowych za wartościowe. Bradshaw i in.
86

 wykazali natomiast, że w latach 2000-2009 

występowała reakcja rynku na korekty cen docelowych analityków, po skontrolowaniu korekt 

w prognozach zysków i rekomendacjach giełdowych. Stopa zwrotu z cen docelowych 

wyniosła średnio 24%. 

W Wielkiej Brytanii w latach 1995-2003 średnio aktualizacje rekomendacji nie generowały 

żadnych dodatnich ponadprzeciętnych stóp zwrotów w badanych okresach, nawet przed 

uwzględnieniem kosztów transakcji. Natomiast obniżenia rekomendacji generowały ujemne 

ponadprzeciętne stopy zwrotu tylko w niektórych okresach, lecz po uwzględnieniu kosztów 

transakcyjnych stopy zwrotu nie były już ponadprzeciętne. Autorzy tłumaczą to brakiem 

umiejętności analityków, niezależnie od rangi domu maklerskiego, do tworzenia 

dochodowych aktualizacji rekomendacji, które gwarantowałyby zyski po uwzględnieniu 

kosztów transakcyjnych
87

.  

W Szwecji wykazano na podstawie 10-letnich giełdowych danych handlowych, że 

zanotowano obrót akcjami spółek jeszcze przed publikacją rekomendacji dla tych spółek 

(potwierdzono to dla wszystkich zmian w rekomendacjach)
88

. Prawie połowa całkowitych 

zysków firm maklerskich pochodziła z transakcji dokonanych przed oficjalną datą 

rekomendacji, na co wskazują szacunki wolumenu obrotu i opłat
89

. 

Co roku publikowana jest na rynku polskim znacząca liczba rekomendacji. 

Rekomendacje publikowane przez duże biura maklerskie (mające większą liczbę klientów) 

mają silniejszy wpływ na zmiany cen rynkowych akcji niż mniejsze biura maklerskie, 

                                                 
81

 A. Kerl, 2011, Target Price Accuracy, BuR Business Research Journal, 4(1), s. 74. 
82

 J. Francis, J. Soffer, 1997, The Relative Informativeness of Analysts’ Stock Recommendations and 

Earnings Forecast Revisions, Journal of Accounting Research, 35(2), s. 193–208. 
83

 A. Brav, R. Lehavy, 2003, An Empirical Analysis of Analysts' Target Prices: Short-term 

Informativeness and Long-term Dynamics, Journal of Finance, 58(5), s. 1943. 
84

 Ibidem, s. 1941. 
85

 P. Asquith, M. Mikhail, A. Au, 2005, Information content of equity analyst reports, Journal of 

Financial Economics, 75(2), s. 250. 
86

 M. Bradshaw, L. Brown, K. Huang, Do sell-side analysts exhibit differential target price forecasting 

ability?, w: Review of Accounting Studies 18(4), 2013, s. 930-955. 
87

 C. Su, H. Zhang, K. Bangassa, N. Joseph, 2019, On the investment value of sell‑side analyst 

recommendation revisions in the UK, Review of Quantitative Finance and Accounting 53(1), s. 257–293. 
88

 To zjawisko, można uznawać również za efekt działania efektywności rynków. Wraz z pojawieniem 

się nowych informacji inwestorzy odpowiednio uwzględniają je w swoich decyzjach. 
89

 A. Anderson, J. Martinez, 2011, Broker Trading Ahead of Stock Recommendations, A research report 

from Institute for Financial Research, 78, luty, Szwecja, s. 1-42. 



Wstęp 
 

16 

 

posiadające mniejszą liczbę obsługiwanych rachunków
90

. Pierwsze badania na polskim rynku 

giełdowym związane z analizą zdarzeń, dotyczące oceny reakcji inwestorów na informacje po 

wydaniu rekomendacji wykazały, że w latach 1995 (lipiec) – 2003 (wrzesień) wydanie 

rekomendacji przez analityków średnio nie wywierało wpływu na ruch cen. Zjawisko to 

mogło być spowodowane trudnościami w interpretowaniu przez inwestorów treści 

rekomendacji, zwłaszcza jeśli chodziło o rekomendacje kupuj, ze względu, na brak rzetelnych 

podstaw
91

. Gurgul wskazał także, że inwestorzy mogą nie odróżniać informacji wiarygodnych 

od zmanipulowanych
92

, stąd też reakcja inwestorów na fakt wydania raportu nie była 

bezpośrednia, co wydaje się być słusznym wnioskiem, biorąc pod uwagę ułomności ludzkiego 

umysłu i predyspozycje do ulegania heurystykom. Natomiast szereg późniejszych badań 

Mielcarza (również i innych
93

), wskazywał, że zwyżkowe ponadprzeciętne stopy zwrotu, dla 

dwóch typów rekomendacji – pozytywnych i negatywnych, wydanych w latach 2005-2012, 

były statystycznie istotne, nie tylko w dniu wydania rekomendacji, ale i krótko po,  

a ponadprzeciętne stopy zwrotu utrzymywały się nawet do 15 dni po ich wydaniu
94

. Wniosek 

ten stanowi zaprzeczenie wcześniejszych wyników badań Gurgula i stawia kolejne znaki 

zapytania
95

.
 
 

Niemniej jednak istnieje pogląd
96

, że wśród zawodowców rekomendacje giełdowe nie 

cieszą się popularnością, lecz są wyłącznie popularne wśród początkujących inwestorów 

indywidualnych. Dlatego nie do końca wiadomo, kto jest tak naprawdę odbiorcą 

rekomendacji. Co więcej, według wiedzy autora, nie zbadano zjawiska ilości inwestorów 

wykorzystujących rekomendacje w swoich decyzjach inwestycyjnych. Problem ten jest 

ważny z kilku powodów. Przede wszystkim jeśli inwestorzy nie wykorzystują rekomendacji 

w procesie inwestycyjnym, to nasuwa się pytanie: dlaczego rekomendacje powstają? Jeśli nie 

wykorzystują rekomendacji w swoich procesach decyzyjnych, to może wynikać z faktu, że 

zawartość informacyjna rekomendacji jest niska, a modele wyceny nieodpowiednie. 

Powyższe niejasności wskazują, że w literaturze przedmiotu istnieje nierozpoznana luka 

informacyjna, dotycząca kwestii adresatów tak licznie publikowanych rekomendacji  

w Polsce. Czy odbiorcy rekomendacji rzeczywiście opierają swoje decyzje inwestycyjne  

w oparciu o informacje zawarte w rekomendacjach, którym zarzuca się wiele ułomności? 

Wszystkie te pytania skłoniły autorkę do postawienia trzeciej hipotezy cząstkowej:  
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(H03) niewielka część inwestorów podejmuje swoje decyzje inwestycyjne w oparciu  

o rekomendacje maklerskie.
 
 

Zgodnie z obecnie panującą teorią zarządzania, koncepcją zarządzania wartością 

przedsiębiorstwa (z ang. value-based managemet - VBM)
97

, podstawowym celem 

współczesnych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie jest maksymalizacja wartości dla 

akcjonariuszy. Cel ten należy traktować jako nadrzędny cel istnienia spółki, któremu 

podporządkowano wszystkie inne cele oraz wszystkie funkcje zarządzania
98

. Dzięki 

maksymalizacji wartości dla właścicieli buduje się wartość firmy w perspektywie 

długoterminowej. Głównymi zaletami wdrożenia koncepcji VBM między innymi są
99

: lepsza 

orientacja wokół nośników wartości przedsiębiorstwa (driverów wartości), skuteczne 

wykorzystywanie zasobów przedsiębiorstwa, aby różnicować inwestycje wpływające na 

kreowanie i niekreowanie wartości, efektywne wykorzystywanie narzędzi strategicznych. 

Akcjonariusze, jako inwestorzy, nie tylko patrzą na zyski spółek, ale również na wszystkie 

inne czynniki, również te, które nie są bezpośrednio mierzalne, ale przyczyniają się do 

istnienia sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa na rynku odnoszącego sukces.  

Zgodnie VBM maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa odnosi się do wartości 

ekonomicznej, czyli jej siły dochodowej przedsiębiorstwa, a nie do wartości księgowej
100

. 

Dochodową metodą szacowania wartości przedsiębiorstwa jest między innymi wspominany 

już model DCF
101

. Miller i Modigliani udowodnili, że model DCF oraz metoda, z której się 

wywodzi ten model - wartości bieżącej netto (NPV) - określają sposób zachowania się 

rynków kapitałowych
102

. Zatem przyjmując założenie, że rynek wycenia spółki zgodnie  

z logiką dochodową, maksymalizację wartości dla akcjonariuszy można utożsamiać  

z maksymalizacją ceny rynkowej
103

. 

Gospodarki, w których wdrożono na szeroką skalę nurt maksymalizacji wartości dla 

akcjonariuszy, są gospodarkami osiągającymi najlepsze wyniki makroekonomiczne  

w horyzoncie długoterminowym
104

. A właścicielem rynków kapitałowych w długim okresie 

czasu jest społeczeństwo. To z ich środków instytucje wspólnego inwestowania – fundusze 

inwestycyjne, emerytalne, ubezpieczeniowe – posiadają znaczącą część aktywów na rynku 

akcji w krajach rozwiniętych
105

. Nietrudno się zgodzić ze stwierdzeniem prekursora koncepcji 
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zarzadzania wartością przedsiębiorstwa, Rappaportem, że wszyscy jesteśmy 

akcjonariuszami
106

. Efektywna alokacja kapitałów na rynku jest jednym z elementarnych 

działań współczesnych gospodarek.  

W związku z powyższym praca ta wpisuje się w nurt koncepcji zarzadzania VBM, 

głównie w odniesieniu do użyteczności analityków giełdowych we wspieraniu wartości 

fundamentalnych. Bowiem rolą analityków jest identyfikowanie determinantów wartości 

przedsiębiorstw oraz określenie mierników wartości przedsiębiorstw na podstawie 

dokonanych analiz i wycen. Jak wiadomo ceny papierów wartościowych znajdujące się  

w obrocie publicznym podlegają ciągłym zmianom na skutek działania podaży i popytu na 

rynku. Tym samym ceny rynkowe papierów wartościowych odchylają się od ich wartości 

fundamentalnych w krótkim okresie czasu powodując powstanie luki wartości. Powodem 

powstania luki wartości są: asymetria informacji oraz luka informacyjna, luka 

sprawozdawczości, luka jakości, luka zrozumienia, luka percepcji, czy luka oczekiwań
107

. 

Każda z tych luk jest skutkiem różnic w posiadanych informacjach i ich rozumieniu. Dlatego 

powszechność, jawność i wiarygodność informacji niewątpliwie przyczyniają się do 

efektywności rynku kapitałowego. A identyfikacja luki wartości stanowi jedną  

z podstawowych czynności badania potencjału przedsiębiorstwa. Na podstawie tego można 

wnioskować, że rekomendacje mogą przyczyniać się do niwelowania powstałej na rynku luki 

wartości, dzięki umiejętnemu odnajdywaniu przez analityków przeszacowanych lub 

niedoszacowanych spółek
108

. To z kolei może decydować o polepszeniu alokacji kapitałów na 

rynku. 

Wybrany przedmiot badań zdeterminował strukturę i zawartość pracy. W rozdziale 

pierwszym rozpoczęto od przedstawienia historii pierwszych giełd oraz historii polskiej 

giełdy kapitałowej, wraz z współczesnymi jej charakterystykami oraz funkcjami. Następnie 

opisano, czym są rekomendacje maklerskie oraz przeanalizowano ich podstawowe cechy. 

Nawiązano do efektywności informacyjnej rynków i przytoczono wyniki zagranicznych  

i polskich badań dotyczących reakcji rynków na fakt wydania rekomendacji. 

Rozdział drugi został poświęcony analizie decyzji inwestycyjnych inwestorów: 

krótkoterminowych (analizie technicznej) oraz długoterminowych (analizie fundamentalnej). 

Następnie wskazano podstawowe niedoskonałości ludzkich zachowań oraz opisano 

odstępstwa od efektywności informacyjnej rynków, czyli anomalii kapitałowych, które są 

efektem działań inwestorów. 

W rozdziale trzecim znajdują się rozważania nad pojęciem wartości, ceny i wartości 

fundamentalnej. Następnie opisano istotę modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

– DCF i dokonano krytycznej analizy tego modelu. 

W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki autorskich badań w zakresie: jakości 

publikowanych rekomendacji giełdowych, dotyczącej modelu wyceny DCF, trafności cen 

zawartych w rekomendacjach: ceny docelowej, wyceny modelem DCF i metody 

mnożnikowej oraz popularności rekomendacji wśród inwestorów, a także zachodzących 

zmian na rynku, związanych z aktywnością rynkową inwestorów po wydaniu rekomendacji. 

Okres badawczy obejmuje rekomendacje maklerski wydane w latach 2005-2012 dla 

spółek notowanych na GPW w Warszawie. Baza rekomendacji oraz wszystkie inne dane 

wykorzystane w badaniach zostały samodzielnie zgromadzone z różnych źródeł, co stanowi  
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o jej unikatowości. Autor rozprawy ma świadomość wykorzystania w badaniach 

zróżnicowanych prób badawczych, co wynikało z charakteru postawionych poszczególnych 

hipotez cząstkowych. Dlatego też do dwóch hipotez cząstkowych dostosowano odpowiednio 

próbę badawczą. 

Dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu wiele badań dotyczących tematyki 

rekomendacji opierało się na budowaniu portfeli spółek, zgodnie z zalecanymi 

rekomendacjami spółek i badaniu efektywności tych portfeli w różnych horyzontach czasu, 

czy też wykorzystywaniu analizy zdarzeń i badaniu występujących ponadprzeciętnych 

dodatnich lub ujemnych stóp zwrotu. Oryginalność tej dysertacji stanowi próba zbadania 

występujących aktywności inwestorów na rynku na podstawie zawieranych przez nich 

transakcji, generowanego wolumenu i wielkości obrotu jako potencjalnego i bezpośredniego 

efektu działań inwestorów na podstawie wdrożenia informacji zawartych w rekomendacjach. 

Zastosowanie innego podejścia do zbadania wpływu rekomendacji na rynek może przyczynić 

się do lepszego zrozumienia zachodzących zjawisk na nim oraz uzyskania dokładniejszego 

obrazu aktywności inwestorów. 

Prezentowana praca jest wycinkiem szerokiej i niezmiernie złożonej problematyki 

związanej z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych przez inwestorów na rynku 

kapitałowym. Z perspektywy inwestorów badania mogą pomóc w zrozumieniu użyteczności  

i ograniczeń rekomendacji, jak i poznaniu istniejącej aktywności inwestorów na rynku, 

zarówno przed jak i po wydaniu rekomendacji. Z perspektywy akademickiej praca ta jest 

głosem w ogromnej dyskusji dotyczącej efektywności informacyjnej kapitałów na rynku 

giełdowym w Polsce. 
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I. Funkcjonowanie rynku kapitałowego 

1.1. Historia giełdy 

1.1.1 Geneza giełd 

Giełda swoje początki miała już w starożytności. W zależności od źródła przypisuje się je 

starożytnej Babilonii i Egiptowi
109

 lub też Rzymowi
110

. Marek Terencjusz Warron
111

 pisał  

o corocznym jarmarku w Rzymie, na którym były dostępne w sprzedaży: szynki, kiełbasa, 

czy warzywa. Wówczas handel był prowadzony na jarmarkach, które cieszyły się dużą 

popularnością. System ten tak się rozpowszechniał, że zaczęto handlować towarami, których 

klienci fizycznie nie widzieli na jarmarku
112

, a to dało podwaliny pod giełdę towarową. 

Wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego podupadał także handel między wieloma 

regionami, przez co kupcy stali się mniej mobilni i mniej skłonni do ryzyka. Dopiero kilka 

wieków później, wraz z rozwojem państw feudalnych, powiększaniem się miast, rozpoczął się 

owocny wiek na szlakach handlowych i nie tylko. W niektórych miastach jarmarki nabrały 

rozgłosu, jak miało to miejsce w XII wieku w Szampanii
113

, a nawet i w Polsce – we 

Wrocławiu czy Gdańsku. Już wtedy stosowano system późniejszych terminów płatności za 

zakupione dobra. 

Za początek giełdy pieniężnej uważa się collegia mercatorum, czyli zebranie 

ówczesnych bankierów
114

, którzy załatwiali między sobą interesy i wymieniali się nawzajem 

informacjami. Na ówczesnych giełdach pieniężnych, w XVI wieku, handlowano pierwszymi 

wekslami, później wymieniano się pieniędzmi oraz pośredniczono w pożyczkach. Następnie 

powstały oficjalne notowania kursów giełdowych – ceduły
115

. 

Pierwsza giełda kapitałowa powstała dopiero w XIX wieku, do czego przyczynił się 

rozwój kapitalizmu. Duży wkład w rozwój giełd kapitałowych miała giełda w Holandii, która 

powstała w 1602 roku. Stany Generalne Republiki Holandii nadały Kompanii 

Wschodnioindyjskiej (Verenigde Oostindische Compagnie - VOC) możliwość subskrypcji 

akcji, co zakończyło się wielkim sukcesem. Ponadto, zgodnie z klauzulą umieszczoną  

w subskrypcji, inwestorzy mogli przenieść prawa do posiadania swoich akcji na innych
116

. 

Postanowienie to stanowiło fundamenty powstania współczesnego wymiaru giełdy. 
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Jedna z największych giełd na świcie, giełda w Londynie, prosperowała początkowo  

w kawiarniach (Coffee Houses), w szczególności w Jonathan’s Coffee House. Od 1698 

powoli zaczęła się przekształcać oraz powiększać. A po wielkim pożarze w Londynie w 1771 

roku, 150 brokerów stworzyło klub o nazwie New Jonathan’s, gdzie kupowali i sprzedawali 

akcje. W 1773 roku klub przeniósł się do własnego budynku, przekształcił się w bardziej 

oficjalną instytucję, ustanawiając wpisowe za możliwość wejścia do pokoju akcji i handlu
117

, 

a jego członkowie szybko rozpoczęli ją nazywać The Stock Exchange. Dziś jest to jedna  

z największych giełd światowych, obecnie nazywana The London Stock Exchange (LSE). 

Funkcjonowanie giełdy jako instytucji, w której obrót papierami wartościowymi przejęli 

maklerzy, przypisuje się 17 maja 1792 roku w Nowym Jorku. Wtedy to, przy Wall Street 68, 

pod platanowym drzewem 24 maklerów podpisało umowę między sobą - Buttonwood 

Agreement. Tym samym zobowiązali się do pobierania prowizji nie mniejszej niż 0,25 

procenta, a także, że nie będą sprzedawać i kupować publicznych papierów wartościowych od 

innych
118

. W ten sposób powstało pewnego rodzaju stowarzyszenie, dające jego członkom 

zyski w postaci otrzymanych prowizji, lecz giełda ta, jako stowarzyszenie, nie była 

nastawiona na zyski. 

Postawione w XVII i XVIII wieku fundamenty giełd wraz z rozwojem kapitalizmu, 

którego szczytowy okres przypada na XIX wiek, rozwijały się u jego boku. Dynamiczny 

rozwój gospodarek światowych silnie temu sprzyjał. A po wojnach wiele gospodarek wraz  

z giełdami rodziło się na nowo. 

Obecnie giełdy są niemal w każdym rozwiniętym lub rozwijającym się państwie na świecie, 

bywają mniej lub bardziej rozbudowane, ściśle uregulowane prawnie przez wykładnie prawa 

państwa, w którym funkcjonują, jak i przez wewnętrzne regulaminy. Wszystko to pozwala, 

aby giełda była bezpiecznym i transparentnym miejscem inwestowania. 

1.1.1 Historia giełdy w Polsce 

W Polsce nazwa giełda najprawdopodobniej pochodzi od słowa gildia, co  

w średniowieczu oznaczało zebranie kupców. Natomiast jako instytucja, giełda pojawił się na 

ziemiach polskich w 1809 roku, działając na podstawie wprowadzonego wówczas 

napoleońskiego Kodeksu Handlowego
119

. 

Początek polskiej giełdy (towarowo-pieniężnej) jako instytucji miał miejsce pod 

zaborem rosyjskim 12 maja 1817 roku w Pałacu Saskim. Tam utworzono pierwszą polską 

giełdę na podstawie Postanowienia Księcia Namiestnika Królewskiego o zaprowadzeniu 

giełdy w Warszawie i nadano jej nazwę: Giełdy Kupieckiej w Warszawie. W tamtych czasach 

instytucja giełdy była czynna codziennie przez jedną godzinę od 12 do 13, a odpowiednie 

kursy były ustalane tylko w określone dni – weksle w poniedziałki oraz czwartki, listy 

zastawne we wtorki, natomiast ceny towarów w środy. Wstęp na salę giełdową był wolny, 

lecz ze względu na panujący tam natłok oraz możliwość stosowania nieodpowiedniego 

słownictwa kobiet nie wpuszczano. Natomiast same transakcje były zawierane wyłącznie za 

pośrednictwem maklerów. Aby nim zostać, kandydaci musieli spełnić odpowiednie warunki: 

wieku, obywatelstwa, stażu pracy i jego charakteru, czy niekaralności, aby w ostateczności 

móc zdać egzamin przed pięcioosobową komisją. 
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Nadrzędnym celem istnienia wówczas giełdy była obsługa długu państwowego, 

podobnie jak było to na innych giełdach w Europie: Londynie czy Amsterdamie
120

. Dopiero 

w późniejszym okresie przepływ kapitału dotyczył akcji spółek prywatnych. 

Zakres obrotu na giełdzie pieniężnej niemalże do końca XIX wieku ograniczał się tylko do 

weksli, listów zastawnych oraz obligacji. 

W wieku XX giełdy na ziemiach Polski działały na podstawie ustawy z roku 1872, 

dzięki której giełda uzyskała większą autonomię, a wzrost przedsiębiorstw w formie spółek 

akcyjnych doprowadził do zwiększenia liczby papierów wartościowych, przez co giełda 

nabrała większego znaczenia w gospodarce. W roku 1921 weszła w życie Ustawa  

o Organizacji Giełdy, lecz ustawa ta została uchylona przez Rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 1924. Dzięki temu rozporządzeniu w Polsce 

mogły działać giełdy towarowe, które podlegały ministrowi przemysłu i handlu oraz giełdy 

pieniężne, które podlegały ministrowi skarbu, który wyznaczał Komisarza Giełdowego, 

sprawującego nadzór nad działaniem giełdy. W obrocie giełd pieniężnych mogły być papiery 

wartościowe: weksle, czeki, przekazy, waluty, a także monety oraz szlachetne kruszce, takie 

jak złoto, srebro, czy platyna. Wówczas organizacja giełdy opierała się już na zasadach 

niemieckiego prawa giełdowego, dzięki któremu zgodę na zakładanie giełd wydawały 

rządy
121

. 

W II Rzeczypospolitej w Polsce działało 7 giełd pieniężnych: główna w Warszawie, 

gdzie koncentrowało się większość obrotów oraz pozostałe, mające status giełd 

prowincjonalnych: w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Lwowie, Wilnie i Katowicach, o której 

wiadomo najmniej, gdyż nie jest wyszczególniona w Małych Rocznikach Statystycznych  

z tamtych okresów. Najwyższe obroty na polskich giełdach miały miejsce w roku 1927 (1 204 

mln zł) oraz w 1928 (917 mln zł)
122

 i od tego roku liczba transakcji, a w konsekwencji obroty, 

zaczęły spadać aż do roku 1938. Tuż przed wojną na warszawskiej giełdzie zanotowano 

obroty w wysokości 549 mln zł, natomiast na giełdach prowincjonalnych wynosiły wtedy 15 

mln zł. Na warszawskiej giełdzie większa część obrotów pochodziła z handlu walutami, 

natomiast na giełdach prowincjonalnych z obrotu papierami wartościowymi – papierami 

procentowymi
123

. Ponadto, na polskich giełdach pieniężnych notowane były również kapitały 

spółek zagranicznych. Oprócz giełd pieniężnych w Polsce działało wówczas 10 regionalnych 

giełd towarowych, których obrót w 1938 roku wynosił blisko 5 mln ton towarów
124

. 

Historycy podkreślają fakt, że instytucje giełd w tych czasach stanowiły ważny element ładu 

gospodarczego. Przed wrześniem 1939 roku wartość środków zgromadzonych w papierach 

wartościowych przewyższała kwotę 3 mld ówczesnych złotych, a liczba zarejestrowanych 

maklerów wynosiła ponad 100 osób. 

Wraz z nastaniem wojny wszystkie giełdy w Polsce zostały zamknięte (najpóźniej 

Giełda Warszawska, działała aż do Powstania Warszawskiego
125

), a następnie zlikwidowane. 

Kapitały zostały przejęte, umorzone, zniszczone lub po prostu sprzedane na innych giełdach - 

w Paryżu, Zurychu czy Nowym Yorku. Po zakończeniu wojny, próbowano wznowić 
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działalność giełd, lecz nie było to możliwe, gdyż założenia panującego wówczas ustroju 

politycznego - gospodarki centralnie planowanej - nie pozwalały na jej funkcjonowanie. 

Po II Wojnie Światowej na świecie występowały trzy główne modele funkcjonowania 

giełd: anglosaski – najbardziej liberalny, niemiecki – mocno zdominowany przez instytucje 

finansowe, banki oraz francuski – mocno zinstytucjonalizowany i pod kontrolą państwa. To 

właśnie model francuski został zastosowany w Polsce, na wzór giełdy w Lyonie. 

Do powstania współczesnej giełdy w Polsce przyczyniły się przede wszystkim: 

zmiany polityczne, przejście do gospodarki rynkowej. Wraz z rozpoczęciem prywatyzacji, 

tworzono podwaliny nowego rynku kapitałowego, które miały uzupełnić lukę w systemie 

prawnym po pięćdziesięcioletniej przerwie. Wszystkie prace przygotowawcze do 

odbudowania giełdy rozpoczęły się już w 1989 roku poprzez ostateczny wybór i model 

funkcjonowania giełdy. To wtedy minister finansów zadecydował o wyborze giełdy 

francuskiej jako instytucji wspomagającej powstanie giełdy w Polsce. Wybór Francji jako 

pomocnika przy tworzeniu polskiego rynku giełdowego był spowodowany tym, że oba kraje 

były dość podobne pod względem kulturalnym, politycznym i ekonomicznym
126

, a także 

Towarzystwo Giełd Francuskich (Société de Bourses Françaises) wraz z Centralnym 

Depozytem SICOVAM
127

 przedstawili kompletny plan i harmonogram powstania 

zorganizowanego rynku w Polsce, opłacany z funduszu rządu francuskiego wraz z fachowym 

doradztwem dotyczącym organizacji giełdy, szkolenia pracowników, maklerów
128

. 

Doświadczenie Francuzów oraz ich fachowa widza pomogły Polsce w stworzeniu giełdy,  

u podstaw której znalazła się ustawa regulująca publiczny obrót papierami wartościowymi. 

Już w drugiej połowie 1990 roku powstał pierwszy projekt tej ustawy. 

Natomiast w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych pion zajmujący się 

rozwojem rynku kapitałowego został podzielony na dwa departamenty – Departament 

Rozwoju Rynku Kapitałowego, na czele którego został powołany Wiesław Rozłucki oraz 

Biuro Komisji Papierów Wartościowych, którym kierował Lesław Paga. Te dwie 

wyodrębnione jednostki wraz z Komisją Papierów Wartościowych stały się fundamentem 

powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
129

. W 1991 roku Sejm uchwalił 

ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, 

które uregulowały kwestie rynku kapitałowego, istnienia giełdy, domów maklerskich, czy też 

Komisji Papierów Wartościowych jako organu kontrolującego ten rynek z ramienia rządu. 

Pierwsza sesja giełdowa miała miejsce niecały miesiąc po uchwaleniu Ustawy przez 

sejm i cztery dni po podpisaniu aktu założycielskiego Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie - 16 kwietnia 1991 roku. Podczas pierwszej sesji giełdowej brało w niej udział 

siedem domów maklerskich, a przedmiotem obrotu były akcje tylko pięciu 

sprywatyzowanych wcześniej spółek, którymi były: Exbud, Kabli, Krosno, Próchnik, Tonsil. 

Podczas tej znamiennej sesji łącznie na warszawski parkiet trafiło 112 zleceń kupna  

i sprzedaży akcji, których łączny obrót wyniósł 1.990 zł. Natomiast oficjalne otwarcie 

Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych nastąpiło dopiero 1 lipca tego samego roku. 

 

1.2 Współczesna giełda papierów wartościowych 

Współczesny słownik języka polskiego definiuje giełdę jako spotkanie sprzedających 

z kupującymi. Lecz w ujęciu rynku finansowego jest to „instytucja, za pośrednictwem której 
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dokonuje się kupna i sprzedaży papierów wartościowych i walut”
130

. Giełda papierów 

wartościowych to specyficzny rynek, na którym, jak na każdym innym rynku, dochodzi do 

wymiany tytułów reprezentujących kapitały, które współcześnie nie mają już formy 

papierowej, lecz elektroniczną. 

Rynek papierów wartościowych to fundamentalne ogniowo rynku kapitałowego, który 

z kolei jest częścią systemu finansowego i odgrywa na nim ważną rolę, o ile nie 

najważniejszą
131

. Rynek giełdowy, to rynek transferowania kapitałów średnioterminowych  

i długoterminowych, ponieważ dokonuje się operacji instrumentami transferującymi kapitały: 

dłużne lub udziałowe o terminie zapadalności dłuższym niż rok. 

Do głównych cech giełdy należą:
132

 

 istnienie spójnej organizacji opartej na wewnętrznych regulacjach prawnych oraz 

obyczajach giełdowych, 

 handel opiera się na stałych i niezmiennych zasadach, a sam proces zawierania 

transakcji nie wymaga osobistego okazania przedmiotu handlu, 

 możliwość handlowania mają ściśle określone osoby lub podmioty, 

 stałe miejsce i czas spotkania. 

 

Rynek giełdowy jest specjalistycznym systemem obrotu papierami wartościowymi, 

charakteryzujący się tym, że uregulowane są zarówno wymagania co do emitentów papierów 

wartościowych, warunków ich emisji, a także warunków handlu nimi, co zapewnia 

bezpieczeństwo inwestowania oraz jawność działania giełd. W skład rynku papierów 

wartościowych wchodzą wszyscy uczestnicy rynku – osoby fizyczne oraz prawne – które 

kreują i tym samym ukierunkowują popyt i podaż na kapitał. Dzięki globalnemu zasięgowi 

oraz rozbudowanej strukturze, rynek kapitałowy, a w konsekwencji rynek giełdowy, pozwala 

skumulować bardzo duży kapitał. W związku z czym rola giełd na świecie rośnie, a z tym 

pomnażają się funkcje, jakie musi ona spełniać, aby efektywnie oddziaływała na gospodarkę. 

1.2.1 Efektywne funkcjonowanie giełdy 

Dobrze prosperująca giełda spełnia wiele ważnych zadań w gospodarce 

wolnorynkowej. Do podstawowych funkcji giełdy, jak i rynku kapitałowego, zalicza się: 

 alokację kapitału, 

 mobilizację kapitału, 

 wycenę kapitału, 

 transformację kapitału. 

Ponadto w literaturze można znaleźć szereg innych funkcji giełdy. Pietrzak wskazuje również 

ważną funkcję kontrolną giełdy
133

, natomiast Kulpaka wyróżnia jeszcze dodatkowe inne 

funkcje giełdy
134

: zwiększenia skłonności do oszczędzania, pomnażania kapitałów, 

zwiększenie płynności notowanych papierów wartościowych, finansowanie deficytów 

budżetowych, umożliwienie lepszej dywersyfikacji ryzyka, transformacje terminów 

zapadalności notowanych instrumentów finansowych, funkcje edukacyjne, sprzyjanie 

procesom prywatyzacji kapitałowej oraz restrukturyzacji firm, umożliwianie wdrożenia  

i wspieranie reformy systemu emerytalnego. 
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 Giełda, w: Internetowa Encyklopedia PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/giełda.html [dostęp: 

18.03.2015]. 
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 K. Nowak, op. cit., s. 7. 
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 Ibidem, s. 16-17. 
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 Projekcja rozwoju rynku kapitałowego do roku 2000,1997, Transformacja Gospodarki nr 87, E. 

Pietrzak (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, s. 3. 
134

 P. Kulpaka, 2007, Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 57-63. 
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Zarówno możliwość zawierania transakcji, obrót papierami wartościowymi, jak  

i jednoczesny dostęp do wszelkich niezbędnych informacji na temat emitentów papierów 

wartościowych na rynku publicznym oraz sformalizowany wymiar giełdy, sprawiają warunki 

niemal modelowej konkurencji doskonałej
135

. Należy jednak pamiętać, iż modelowe warunki 

zależą od tego, czy giełda spełnia swoje podstawowe funkcje. 

Giełdy z natury są rynkami publicznymi, na których codzienne decyzje inwestycyjne 

inwestorów, związane z kierunkiem i siłą przepływów kapitałowych między 

przedsiębiorstwami i między branżami gospodarek, wpływają na wartość akcji. Decyzje te,  

w horyzoncie długoterminowym, powinny jak najbardziej korzystnie wpływać na alokację 

kapitałów w całej gospodarce, ponieważ alokacja kapitału pozwala przenieść nadwyżki 

pieniężne od jednych uczestników rynku do drugich, którym brakuje środków do rozpoczęcia 

lub rozszerzenia swojej działalności. Zatem giełda jest miejscem mobilizacji kapitału, czyli 

przesunięciem pieniądza od jego pierwotnego właściciela do ostatecznych ich użytkowników. 

Rezultatem efektywnej mobilizacji kapitałów jest sprawna emisja papierów wartościowych na 

rynku wtórnym, jako odzwierciedlenie sprawnego funkcjonowania giełdy. 

Codzienne notowania na rynku wtórnym to nic innego jak wartościowanie papierów 

wartościowych (kapitałów). Cena rynkowa jest wypadkową wielu decyzji inwestycyjnych, za 

którymi idą opinie inwestorów – indywidualnych i instytucjonalnych, dostępne na rynku 

informacje, a często także i intuicja. Stworzenie optymalnych warunków do dobrowolnego  

i niezależnego kształtowanie się cen rynkowych, pozwala na to, aby rynek był płynny i co 

najważniejsze efektywny. Szeroki dostęp do bieżących kursów akcji pozwala na 

rozpowszechnienie tych informacji wśród wszystkich zainteresowanych stron - przede 

wszystkim inwestorów czy do kadr zarządzających spółkami, jako obiektywna ocena 

prowadzonej przez nich działalności zarządczej. Funkcja wartościująca giełdy ściśle 

powiązana jest z alokacją kapitałów w gospodarce. Istotną funkcję odgrywa również 

transformacja kapitału, czyli zamiana kapitału z jednej postaci w drugą, ponieważ od 

płynności i przejrzystości giełdy zależy jej sprawne działanie. 

Wyżej wymienione funkcje giełdy mogą pozytywnie oddziaływać na gospodarkę 

tylko wtedy, gdy giełda funkcjonuje efektywnie. W badaniu dotyczącym zależności pomiędzy 

rozwojem gospodarczym a kapitalizacją rynkową w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej
 

wykazano, że istnieje dodatnia i istotna statystycznie zależność. Podobna zależność dotyczy 

również obrotu rynkowego
136

, co potwierdza hipotezę, że dobrze działająca giełda wspomaga 

rozwój gospodarki. Należy podkreślić fakt, że zbyt szybki obrót dostępnymi na rynku akcjami 

w odniesieniu do wartości akcji notowanych na rynku ma negatywny wpływ na wzrost 

gospodarczy. Wynika to z faktu, że obracanie tą samą liczbą akcji zbyt intensywnie bez 

nowych emisji spowoduje zbyt wysokie wartości kapitalizacji i obrotów
137

. Stąd też nasuwa 

się wniosek, że oprócz poprawnie funkcjonującej giełdy musi ona działać efektywnie. 

Efektywność giełdy można analizować na wielu płaszczyznach - w wymiarze 

efektywności alokacyjnej, operacyjnej i informacyjnej. 

Efektywność alokacyjna wiąże się z przepływem kapitałów z miejsc, gdzie występuje 

ich nadmiar, do miejsc gdzie istnieją perspektywy efektywnego ich wykorzystania. Dlatego, 

im większa liczba notowanych spółek w różnych sektorach gospodarki, tym lepsza 

reprezentacja alokacji tych kapitałów w sektorach. Aby osiągnąć jak najwyższy stopień tej 

formy efektywności rynku, giełda musi charakteryzować się stosunkowo dużą płynnością 

walorów giełdowych oraz relatywnie wysoką kapitalizacją rynkową giełdy. 
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 P. Kulpaka, op.cit., s. 50. 
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 Ł. Goczek, K. Kurowska, K. Zduniuk, 2014, Rozwój rynków kapitałowych i wzrost gospodarczy w 

krajach Europy Środkowo‑Wschodniej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (34), SGH Warszawa, s. 

147. 
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Efektywność operacyjna (wewnętrzna lub transakcyjna) wiąże się ze stopniem 

realizacji transakcji na rynku przy stosunkowo niskich kosztach zawierania tych transakcji. 

Zapewnia to wysoka konkurencja podmiotów obsługujących uczestników rynku giełdowego 

oraz ich skłonność do poszerzania oferty swoich usług. Ponadto elastyczny system regulacji 

prawnych i zaplecze instytucjonalne pozwalają na sprawną emisję papierów wartościowych, 

handel nimi, a także na monitorowanie, kontrolę i ochronę tego rynku, jak i jego uczestników. 

Wszystko to przekłada się wzrost płynności na rynku, zwiększenie efektywności alokacyjnej 

rynku. 

Efektywność informacyjna rynków wiąże się z szybkością uwzględniania informacji  

w cenach rynkowych, co zostanie omówione szerzej w podrozdziale 1.4. 

Nieefektywność którejś z płaszczyzn giełdy może powodować, że giełda nie będzie 

wypełniać wszystkich swoich funkcji. W przypadku niepełnej realizacji funkcji 

wartościującej, jak ma to miejsce w Polsce, skala makroekonomiczna powinna decydować  

o kierunku i wielkościach przepływów kapitałowych w gospodarce. Na rozwiniętych rynkach 

środki pieniężne od inwestorów bezpośrednio trafiają do emitentów, między innymi dzięki 

giełdom. Sytuacja odwrotna zachodzi wtedy, gdy finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstw  

w głównej mierze oparte jest na kredytach bankowych, czyli dominuje sektor bankowy, co ma 

miejsce w Polce. To może się przekładać na zmniejszenie efektywności alokowanych 

środków finansowych w Polsce, bowiem tylko dużym i średnim podmiotom opłaca się 

pozyskiwać kapitał z emisji papierów wartościowych. Zjawisko to jest spowodowane 

ograniczonym zasięgiem rynku wtórnego papierów wartościowych, a to przekłada się na 

płynność i wielkość alokacji kapitałów. Polska giełda jest stosunkowo młoda, gdyż liczy 

sobie zaledwie ponad dwadzieścia lat. Ale wciąż się rozwija, poszerza wachlarz dostępnych 

instrumentów, a wśród obywateli rośnie świadomość tego, w jakim stopniu wpływa ona na 

ich przyszłość. Spada zatem enigmatyczność tej instytucji i wzrasta liczba inwestorów
138

. 

1.2.2 Charakterystyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

Znaczenie giełdy można analizować w aspekcie mikroekonomicznym  

i makroekonomicznym. W odniesieniu do mikroekonomicznego znaczenia giełdy to rezultat 

działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, instytucji czy też inwestorów indywidualnych.  

W znaczeniu szerszym – makroekonomicznym – to przede wszystkim znaczenie wartości 

rynku akcji dla gospodarki kraju. W literaturze przedmiotu rynki giełdowe dzieli się 

względem poziomu ich rozwoju na rynki: rozwinięte i rozwijające się (emerging market). 

Mimo, iż nie ma ogólnie przyjętej klasyfikacji podziału rynków kapitałowych na rozwinięte  

i rozwijające się
139

, często przyjmowane jest kryterium w odniesieniu do gospodarek 

światowych
140

. Ze względu na zbyt ogólny miernik wskazany przez Bank Światowy do oceny 

dojrzałości i roli rynku giełdowego przyjmuje się iloraz rocznej kapitalizacji papierów 

wartościowych, będących w obrocie publicznym, do produktu krajowego brutto (PKB). 

Wskaźnik ten prezentuje, jaka część kapitału w relacji do PKB jest wyceniana na rynku 

giełdowym. Kraje rozwinięte charakteryzują się relacją kapitalizacji przedsiębiorstw do PKB 

                                                 
138

 Liczba rachunków inwestycyjnych na GPW na przestrzeni lat od 1991 do 2016 wzrosła o 2413% 

(1357 tys. w 2016 vs 54 tys. w 1991) na podstawie: Udział inwestorów, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Udzial_inwestorow_2016.pdf [dostęp: 25.08.2017] ; Udział inwestorów 

w obrotach giełdowych - dane zagregowane, 

https://static.gpw.pl/pub/files/inwestorzy_w_obrotach_GPW_prezentacja.pdf [dostęp: 01.04.2017]. 
139

 M. Daniluk, Rynek kapitałowy. Papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie inwestowania. 

Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998, s. 30-31. 
140

 Zgodnie z definicją Banku Światowego do krajów rozwiniętych gospodarczo należą kraje, w których 

PKB na jednego mieszkańca przekracza 10 tys. dolarów, natomiast krajami rozwijającymi się są te państwa, 

których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza tej wielkości. 



Rozdział I 
 

28 

 

na poziomie 50-60%, natomiast w krajach rozwijających się, relacja ta nie przekracza 50%
141

. 

Iloraz kapitalizacji spółek do PKB w Polsce w latach 1991-2016 przedstawia poniższy 

Wykres 1. 

 
Wykres 1 Wskaźnik kapitalizacji rynku giełdowego do wartości PKB w latach 1991-2016 

Opracowanie własne na podstawie danych z GPW oraz GUS142. 

 

W 1999 roku wskaźnik kapitalizacji spółek publicznych w relacji do PKB wyniósł 

20%, co stanowi granicę, przy której można mówić o jakimkolwiek wpływie giełdy na 

gospodarkę
143

. Następnym znaczącym rokiem był 2007, kiedy to roczna kapitalizacja 

polskich spółek wynosiła ponad 40 procent. Trudna sytuacja na światowych rynkach 

finansowych odbiła się również na polskiej giełdzie. W 2008 zanotowała silny spadek tego 

wskaźnika, do niespełna 21%. Do roku 2016 wielkość wskaźnika z 2007 roku nie została 

przekroczona. A Polski rynek giełdowy wciąż jest rynkiem rozwijającym się
144

, co również 

potwierdza rosnąca liczba nowych emisji
145

. Giełdy już rozwinięte charakteryzują się w miarę 

stabilną liczbą notowanych spółek w dłużnym okresie czasu
146

. W Polsce w przeciągu 25 lat 

przeprowadzono 690 publicznych emisji – najwięcej w roku 2007 aż 81
147

. W roku 2016, na 

warszawskim parkiecie notowanych było łącznie 484 spółek, w tym 432 spółki krajowe i 52 

zagraniczne
148

. Należy podkreślić fakt, że polska giełda jest największą giełdą spośród 

państw, które weszły do Unii Europejskiej w 2005 roku i wciąż największą w Europie 

Środkowo-Wschodniej. 

Najważniejszymi elementami rynku giełdowego są: popyt i podaż, bez nich rynek nie mógłby 

funkcjonować. Stronę popytową rynku giełdowego, tworzą inwestorzy, którzy zakupują 

papiery wartościowe w nadziei, że uzyskają ponadprzeciętne zyski, przy akceptowanym 

poziomie ryzyka. Natomiast stronę podażową tworzą w pierwszej kolejności emitenci 

realizujący strategie rozwoju przedsiębiorstw i poszukujący na to kapitałów, a następnie 

inwestorzy, którzy chcą sprzedać posiadane przez nich papiery wartościowe. 

                                                 
141

 M. Daniluk, 1998, Rynek kapitałowy. Papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie 

inwestowania, Dom Wydawniczy Bellona, s. 31. 
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 We wskaźnikach uwzględniono tylko kapitalizację spółek krajowych, gdyż powszechnie uznaje się, 

że to właśnie spółki krajowe powinny się głównie przyczyniać do rozwoju gospodarki. 
143

 Projekcja rozwoju rynku kapitałowego do roku 2000, 1997, Transformacja Gospodarki nr 87, E. 

Pietrzak (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, s. 3. 
144

 Zgodnie z decyzją agencji indeksowej FTSE Russell w 2018 polski rynek giełdowy został 

zakwalifikowany do rynków już rozwiniętych. Jest to jedyna agencja ratingowa, która zakwalifikowała Polskę 

do rynków rozwiniętych. 
145

 Wciągu 25 lat trwania giełdy przeprowadzono 690 publicznych emisji – najwięcej w roku 2007, aż 

81. 
146

 Ł. Goczek, K. Kurowska, K. Zduniuk, op. cit., s. 146. 
147

 Analizy i statystyki, https://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki, [dostęp: 06.01.2017]. 
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 Stan na 7.09.2017. 
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W kontekście niniejszej pracy dalej analizowana będzie wyłącznie strona popytowa. 

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi inwestorzy
149

 są zdefiniowani 

w dwóch kategoriach
150

 – profesjonalni lub detaliczni. Rozróżnia ich zakres posiadanej przez 

nich wiedzy i doświadczenie w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych, a także 

umiejętności związane z oceną ryzyka towarzyszące tym decyzjom. 

Natomiast GPW prezentuje strukturę inwestorów giełdowych na polskim parkiecie  

w podziale na: inwestorów indywidualnych
151

, instytucjonalnych oraz zagranicznych. Udział 

poszczególnej grupy w rocznych obrotach przedstawia Wykres 2. Na przestrzeni lat, udział 

inwestorów zagranicznych strukturze obrotów znacząco się zwiększył, z 35% w 2002 roku, 

do 53% w 2016 roku, kosztem zmniejszenia udziału w obrotach inwestorów indywidualnych. 

Spadek obrotów inwestorów indywidulanych w roku 2008 można wytłumaczyć 

ogólnoświatowym kryzysem na giełdach, przez co część inwestorów, również 

indywidulanych, straciła na inwestycjach giełdowych. Jak dotąd obroty tych inwestorów nie 

przekroczyły wartości osiąganych w roku 2007, co prezentuje Tabela 1. 
 

 
Wykres 2 Procentowa struktura inwestorów na GPW w latach 2002-2016 

Opracowanie na podstawie: Udział inwestorów w obrotach giełdowych - dane zagregowane, 

https://static.gpw.pl/pub/files/inwestorzy_w_obrotach_GPW_prezentacja.pdf [dostęp: 01.04.2017] 

 
Tabela 1 Struktura inwestorów giełdowych na rynku akcji w latach 2002-2016 

Obroty na rynku głównym akcji (mld zł) 

Inwestorzy/Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zagraniczni 16,7 21,4 36,2 71,7 97,0 151,8 136,2 120,4 193,3 235,6 179,8 207,1 201,2 209,6 202,5 

Indywidualni 13,9 19,1 38,8 46,2 111,3 135,4 55,0 89,6 80,6 92,7 65,8 66,0 53,4 48,8 49,3 

Instytucjonalni 17,0 26,0 35,1 57,4 109,7 167,9 122,7 123,4 139,8 172,9 129,5 167,2 156,0 148,5 127,1 

Razem 47,7 66,4 110,0 175,3 317,9 455,0 314,0 333,4 413,7 501,2 375,1 440,3 410,6 406,9 378,9 

Źródło: Udział inwestorów w obrotach giełdowych - dane zagregowane,  

https://static.gpw.pl/pub/files/inwestorzy_w_obrotach_GPW_prezentacja.pdf [dostęp: 01.04.2017]. 

 

W ostatnich dziesięcioleciach rynki giełdowe stał się bardzo złożone. Co więcej 

obecne rynki finansowe są prawdziwie globalne, z możliwością obrotu ogromną ilością 

papierów wartościowych przez całą dobę, na całym świecie. Jest to także zauważalne  

w Polsce, poprzez rekordowy udział inwestorów zagranicznych w obrotach na rynku 

głównym GPW. Z tym wiąże się kwestia procesów decyzyjnych
152

-inwestycyjnych,  

w których elementarną częścią są informacje. 
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 Por. szerzej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 132 u.o.i.f. 
150

 Por. szerzej art. 3, pkt 39b u.o.i.f oraz pkt 39c u.o.i.f. 
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 Charakterystyki polskiego inwestora indywidualnego można znaleźć w 13 badaniu 

przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: 

http://www.sii.org.pl/9551/aktualnosci/aktualnosci/czy-inwestor-indywidualny-to-ginacy-gatunek-wyniki-

ogolnopolskiego-badania-inwestorow-2015.html#ak9551 [dostęp: 03.02.2017]. 
152

 Prawidłowy proces decyzyjny w 80% składa się informacji, w 10% z inspiracji, w 10% z intuicji. 

Por. szerzej: J. Penc, 2001, Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 223. 
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Rosnąca liczba spółek notowanych na giełdzie powoduje, że nie jest możliwe, aby 

pojedynczy inwestor mógł śledzić wszystkie informacje związane z notowanymi spółkami
153

. 

W przypadku inwestorów instytucjonalnych kwestia ta wygląda zupełnie inaczej. 

Zatem inwestor poszukując papierów wartościowych, w które mógłby zainwestować, 

poszukuje informacji, które mogłyby mu w tym pomóc, zainspirować go. Aby zapewnić 

źródło informacji dla inwestorów o spółkach, powstały rekomendacje giełdowe. 

1.3 Rekomendacje jako element informacyjny rynku giełdowego 

Powszechnie publikowana rekomendacja
154

 typu sell-side
155

 jest raportem 

zawierającym prognozowaną zmianę wartości rynkowej spółki i tym samym wskazuje 

zalecenie inwestycyjne, dotyczące konkretnego waloru giełdowego. W raportach nierzadko 

ukazują się: analiza branży, w której działa spółka, bieżąca sytuacja finansowa spółki, a także 

subiektywne prognozy analityka dotyczące sytuacji finansowej i rynkowej, na podstawie 

których dokonywana jest wycena spółki. 

Rekomendacje typu sell-side jako element rynku giełdowego są uregulowane przez: 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 

stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub 

wystawców. Wskazany akt prawny nakłada na podmioty wydające rekomendacje 

(rekomendujących) warunki sporządzanie rekomendacji, wymogi prezentowanych w nich 

informacji, warunki publikacji czy dystrybucji. W rozumieniu Rozporządzenia, rekomendacja 

to: „Raporty, analizy lub innego rodzaju informacje zalecające lub sugerujące, bezpośrednio 

lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów 

finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej 

lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych”
 156

. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.  

w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich 

emitentów lub wystawców, raporty te mogą być opracowane przez
157

: „niezależnego 

analityka, firmę rekomendującą, instytucję rekomendującą, instytucję kredytową lub inny 

podmiot, którego podstawą działalności jest przygotowywanie rekomendacji, przez osobę 

fizyczną zatrudnioną w takich podmiotach lub będącą z takimi podmiotami w stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, jeżeli zawierają informacje stanowiące bezpośrednie lub 

pośrednie zalecenie lub sugestie podjęcia określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu 

                                                 
153

 Francuski ekonomista George Anderla zbadał tempo przyrostu informacji, z jakim ludzkość ma do 

czynienia. Z jego analiz wynika, że liczba informacji podwoiła się w ciągu 1500 lat, które upłynęły między AD1 

a epoką Leonarda Da Vinci. Dzisiaj, kiedy mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć komputerów, dzięki którym 

można uzyskać obszerne informacje w bardzo krótkim czasie, proces ten skrócił się do roku. 
154

 W literaturze występuje pod nazwami: maklerska, giełdowa, inwestycyjna, analityków, choć termin 

maklerska przysługuje tylko licencjonowanym doradcom inwestycyjnym, maklerom papierów wartościowych z 

odpowiednią licencją, a także instytucjom finansowym z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie 

rekomendowania instrumentów finansowych. 
155

 Wyróżnia się jeszcze rekomendacje typu buy-side. Głównymi różnicami pomiędzy nimi są: kto je 

wykonuje i dla kogo. W przypadku rekomendacji sell-side są to działy analiz biur maklerskich, czy domów 

inwestycyjnych dla ich klientów, dostarczając im informacje o spółkach i wspierając ich procesy inwestycyjne. 

Rekomendacje te są regulowane prawnie i pełnią rolę podażową. Natomiast rekomendacje typu buy-side, są 

wykonywane przez działy analiz podmiotów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami (na przykład fundusze) 

lub osoby zatrudnione przez nie, w celu opracowywania zaleceń na wewnętrzne potrzeby tych podmiotów. W 

Polsce nie są one uregulowanie prawnie i pełnią one rolę popytową. Por. szerzej B. Prusak, 2015, 

Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych, CeDeWu, Warszawa, s. 12-14. 
156

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 

stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców Dz.U. 2005 nr 

206 poz. 1715, §. 3. 
157

 Ibidem, § 3 p. 1-2. 
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do określonych instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, lub 

sporządzone przez podmioty inne niż wymienione wyżej, jeżeli zawierają informacje 

stanowiące bezpośrednie zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych,  

w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych”. 

W praktyce publiczne rekomendacje są finalnym produktem biur maklerskich
158

, które 

z kolei są nieodłącznym elementem infrastruktury rynku giełdowego. Instytucje, te prócz 

pośredniczenia w obrocie giełdowym, służą również doradztwem inwestycyjnym, czego 

efektem są powstające rekomendacje maklerskie. 

1.3.1 Zawartość rekomendacji 

W zależności od tego kto jest rekomendującym, Rozporządzenie Ministra Finansów  

z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące 

instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców wskazuje obowiązki umieszczania 

w rekomendacji odpowiednich informacji
159

. Natomiast niezależnie od tego kto jest wydawcą 

rekomendacji, powinna ona zawierać szczegółowe informacje charakteryzujące 

rekomendującego
160

, datę sporządzania, wskazanie adresatów rekomendacji, interpretację 

stosowanej terminologii. Narzucono również, że wycena instrumentu finansowego powinna 

być oparta na co najmniej dwóch metodach wyceny, wraz ze wskazaniem silnych i słabych 

stron tych metod, aby była możliwa ocena ryzyka inwestowania zgodnie z rekomendacją
161

. 

Treść rekomendacji, między innymi, powinna zawierać fakty, które stanowią podstawę 

rekomendacji i są wyodrębnione od ocen i opinii, a także innych sadów wartościujących; 

źródła informacji, na których opiera się rekomendujący; prognozy lub przewidywania co do 

cen instrumentu finansowego wraz z przyjętymi założeniami
162

. 

Większość publicznie dostępnych rekomendacji spełnia wymagania wskazane  

w Rozporządzeniu, jednak publikowane są i takie raporty, które nie spełniają wszystkich 

wymogów Rozporządzenia. 

Praktyka stosowana przez podmioty wydające rekomendacje pokazuje, że w wycenie 

przedsiębiorstw stosuje się w większości przypadków (dla spółek niefinansowych) metodę 

dochodową - model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metodę 

mnożnikową (porównawczą)
163

. Obie z tych metod polegają na prognozie wybranych 

parametrów finansowych, DCF - w odniesieniu do fundamentów spółki, porównawcza -  

w odniesieniu do spółek z branży. Dlatego prognozy te, wraz z przyjętymi założeniami, 

stanowią unikatową część rekomendacji. Jak wartościowa jest ta cześć, zależy od rzetelności 

wykonania, umiejętności i doświadczenia analityka, a także znajomości branży, w której 

działa spółka. 

Wykorzystanie metody dochodowej, przy wycenie papierów wartościowych, pozwala 

rekomendującym wyznaczenie wartości wewnętrznej akcji. Z punktu widzenia inwestora 

różnice pomiędzy wartością bieżącą, wynikającą z analizy fundamentalnej, a wartością 

rynkową dają podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycje te mają 

charakter średnio- lub długoterminowy, lecz horyzont czasowy nie jest dokładnie 

                                                 
158

 Rolę biura maklerskiego pełnią również domy inwestycyjne oraz banki inwestycyjne, które 

wyodrębnione są ze struktury banków i mają zdolności do udzielania kredytów/pożyczek swoim klientom na 

zakup akcji. 
159

 Zobacz szarzej, Ibidem, § 7, 9, 10 p. 1-4. 
160

 Zobacz szarzej, Ibidem, § 4. 
161

 Zobacz szarzej, Ibidem, § 5. 
162

 Zobacz szarzej, Ibidem, § 6. 
163

 Najczęściej stosowanymi mnożnikami są: P/E, EV/EBIT, EV/EBITDA. 
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sprecyzowany
164

. Dzięki występującej różnicy pomiędzy wartością wewnętrzną a rynkową, 

inwestor uzyskuje margines bezpieczeństwa
165

, który zapewnia inwestorowi swego rodzaju 

ochronę przed nieoczekiwanymi zmianami na rynku. Jest to właściwy rezultat stosowania 

strategii inwestycyjnej opartej na analizie fundamentalnej. Jednak okres obowiązywania 

rekomendacji w Polsce raczej należy do krótko- lub średnioterminowego. 

W wielu rekomendacjach na podstawie wykonanych wycen jest ustalana cena docelowa 

rekomendacji, jako średnia ważona stosowanych metod. Przy wyznaczaniu ceny docelowej 

większy udział przypisuje się jednak metodzie DCF (w niektórych przypadkach jest 

wyznaczana tylko na podstawie tej metody), niż metodzie porównawczej, choć można znaleźć 

również odstępstwa od tej praktyki. 

Stosowana praktyka wyznaczania ceny docelowej w rekomendacji przybiera postać 

algorytmu, którego wynik końcowy zależy do ceny wyznaczonej metodą DCF oraz od ceny 

wyznaczonej metodą mnożnikową. Tak uzyskana cena docelowa porównywana jest z ceną 

rynkową, dzięki czemu jest możliwe określenie, czy spółka jest niedoszacowana czy 

przeszacowana i wskazanie kierunku zalecenia inwestycyjnego. 

Zalecenia inwestycyjne stosowane w rekomendacjach 

W klauzulach prezentowanych pod koniec raportu, prócz wyjaśnień dotyczących 

zastosowanych terminologii parametrów finansowych, prezentowane są objaśnienia ze 

stosowanymi przez podmioty rekomendujące zaleceniami, czyli tak zwanymi ratingami. 

Najbardziej popularne zalecenia stosowane w rekomendacjach to: kupuj, akumuluj, 

trzymaj/neutralnie, redukuj, sprzedaj. Nie są to jedyne istniejące zalecenia
166

, jednak częstość 

występowania pozostałych typów jest znacznie rzadsza
167

. 

Ze względu na fakt, że definicje stosowanych zaleceń nie podlegają standaryzacji, 

interpretacje zaleceń różnią się w zależności od podmiotu wydającego rekomendację. 

Interpretację zaleceń wybranych instytucji rekomendujących przedstawia Tabela 2. 

Wiele spośród wykazanych w Tabeli nr 2 definicji wskazuje przedział, jaki oczekuje 

się od wzrostów lub spadków rekomendowanych walorów, ale wiele z nich interpretację 

wskazuje w sposób opisowy, jak na przykład: DM AmerBrokers, czy DM BDM. 

Ponadto ta sama kategoria zalecenia w różnych instytucjach może prognozować inny 

zakres zmiany ceny. W przypadku rekomendacji kupuj, prognozowana stopa zwrotu  

z inwestycji wynosi od 10% dla BM BGŻ i DM BPS do nawet 20% w DM Noble Secure. 

Podobny rozrzut w prognozowanych stopach zwrotu dotyczy rekomendacji sprzedaj, gdzie 

oczekiwana stopa zwrotu waha się od 0% w DM BZ WBK do wartości poniżej -20% w DM 

BOŚ i DM Noble Secure. 
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 G. Mikołajewicz, 2010, Wartość Wewnętrzna a wartość rynkowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu nr 142, Poznań, s. 700. 
165

 B. Graham, D. Dodd, 2009, Security Analysis, sixth edition, McGrawHill, s. 372-375. 
166

 Innego zalecenia stosowane w rekomendacjach to: powyżej rynku, ponad rynek, lepiej niż rynek, 

zdecydowanie kupuj, kupuj spekulacyjnie, przeważaj, tak jak rynek, zgodnie z rynkiem, dodawaj, kupuj za rok, 

dużego ryzyka, akumuluj za rok, równoważ, unikaj, trzymaj się z daleka, sprzedaj spekulacyjnie, realizuj zysk, 

poniżej rynku, limituj, gorzej niż rynek, niedoważaj. 
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 W rekomendacjach krajów rozwiniętych stosuje się następującą pięciostopniową skalę: strong buy, 

buy, sell, hold, stong sell. 
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Tabela 2 Interpretacje stosowanych zaleceń inwestycyjnych - wybrane podmioty wydające rekomendacje 

Instytucja Kupuj Akumuluj Trzymaj Neutralnie Redukuj Sprzedaj 

BM BGŻ stopa zwrotu z inwestycji 

wynosi co najmniej 10% 

  stopa zwrotu z inwestycji 

znajduje się w przedziale 

od -10% do +10% 

 spadek zwrotu z 

inwestycji wyniesie co 

najmniej 10% 

BM BPH  

(od 2017 BM 

Alior Bank) 

prognozowanie mocnego 

wzrostu ceny papieru 

wartościowego, zaleca się 

kupowanie akcji do 

poziomu ceny docelowej 

prognozowanie lekkiego 

wzrostu ceny papieru 

wartościowego, zaleca się 

kupowanie przy zniżkach 

ceny do poziomu ceny 

docelowej 

prognozowanie zmiany 

ceny papieru wartościo-

wego na poziomie 

zbliżonym do zmiany 

wartości indeksu, z 

jednoczesnym brakiem 

przewidywań, co do 

istotnego spadku ceny 

papieru wartościowego 

 prognozowanie spadku 

ceny papieru wartościo-

wego, zaleca się sprzeda-

wać powyżej ceny 

docelowej 

prognozowanie mocnego 

spadku ceny papieru 

wartościowego, zaleca się 

sprzedaż akcji 

powyżej ceny docelowej 

DI BRE* (od 

2013 DM 

mBanku) 

stopa zwrotu z inwestycji 

wyniesie co najmniej 15% 

stopa zwrotu z inwestycji 

znajdzie się w przedziale 

5%-15% 

stopa zwrotu z inwestycji 

znajdzie się w przedziale 

od -5% do +5% 

 stopa zwrotu z inwestycji 

znajdzie się w przedziale 

od -5% do -15% 

inwestycja przyniesie 

stratę większą niż 15% 

DM 

AmerBrokers 

spółka jest niedowarto-

ściowana i jej akcje 

powinny zyskiwać na 

wartości. Cena docelowa 

oznacza wartość spółki 

(wynikającą z wyceny 

fundamentalnej), do 

której powinien dotrzeć 

jej kurs. Nie jest to jednak 

maksymalny zasięg 

wzrostów, gdyż po 

dotarciu kursu do ceny 

docelowej rekomendacja 

może zostać zmieniona na 

trzymaj 

 akcje spółki, dla której 

wydano taką rekomen-

dację są niedowartościo-

wane, ale w znacznie 

mniejszym stopniu niż 

przy rekomendacji kupuj. 

Sądzimy jednak, że nie 

warto pozbywać się akcji, 

gdyż powinny one 

zyskiwać na wartości, 

szczególnie przy 

sprzyjających warunkach 

rynkowych 

oznacza powstrzymanie 

się od wyraźnego 

zalecenia inwestycyjnego 

spółka jest zbyt wysoko 

wyceniana, ale w mniej-

szym stopniu niż przy 

rekomendacji sprzedaj. 

Oznacza to, że akcje 

spółki mogą tracić na 

wartości, w związku z 

czym zalecamy zmniej-

szenie udziału walorów 

tej spółki w portfelu 

spółka jest zbyt wysoko 

wyceniana, biorąc pod 

uwagę jej sytuację fun-

damentalną lub rynkową. 

Oznacza to, że akcje 

spółki powinny tracić na 

wartości, w związku z 

czym zalecamy pozbywa-

nie się ich 

DM BDM papier wartościowy w 

rekomendowanym okresie 

osiągnie cenę docelowa, 

która znacznie przekracza 

bieżącą cenę rynkowa 

papier wartościowy w 

rekomendowanym okresie 

osiągnie cenę docelowa, 

która 

przekracza bieżącą cenę 

rynkowa 

papier wartościowy w 

rekomendowanym okresie 

będzie się wahać wokół 

jego ceny docelowej, 

która jest zbliżona do 

bieżącej ceny rynkowej 

 papier wartościowy w 

rekomendowanym okresie 

osiągnie cenę docelowa, 

która jest niższa od ceny 

rynkowej 

papier wartościowy w 

rekomendowanym okresie 

osiągnie cenę docelowa, 

która jest znacznie niższa 

od ceny rynkowej 
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DM BOŚ w okresie obowiązywania 

rekomendacji akcje spółki 

posiadają ponad 20% 

potencjał wzrostu 

w okresie obowiązywania 

rekomendacji akcje spółki 

posiadają ponad 10% 

potencjał wzrostu 

oczekujemy, względnej 

 stabilizacji notowań akcji 

spółki, potencjał zmiany 

ceny +/- 10% 

 w okresie obowiązywania 

rekomendacji akcje spółki 

posiadają ponad 10% 

potencjał spadku 

w okresie obowiązywania 

rekomendacji akcje spółki 

posiadają ponad 20% 

potencjał spadku 

DM BPS** prognozowanie wzrostu o 

co najmniej 10% 

 prognozowanie wzrostu 

bądź spadku do 10% 

  prognozowanie spadku 

ponad 10% 

DM BZ WBK całkowita oczekiwana 

stopa zwrotu z inwestycji 

w akcje przekroczy 15% 

w ciągu dwunastu 

miesięcy 

 całkowita oczekiwana 

stopa zwrotu z inwestycji 

w akcje wyniesie od 0% 

do 15% w ciągu dwunastu 

miesięcy 

  całkowita oczekiwana 

stopa zwrotu z inwestycji 

w akcje wyniesie mniej 

niż 0% w ciągu dwunastu 

miesięcy 

DM mBanku stopa zwrotu z inwestycji 

wyniesie co najmniej 15% 

stopa zwrotu z inwestycji 

znajdzie się w przedziale 

od 5% do 15% 

stopa zwrotu z inwestycji 

znajdzie się w przedziale 

od -5 do +5% 

 stopa zwrotu z inwestycji 

znajdzie się w przedziale 

od -5 do -15% 

inwestycja przyniesie 

stratę większą niż 15% 

DM Mercurius cena docelowa przekracza 

cenę bieżącą o ponad 15% 

 cena docelowa nie różni 

się od ceny bieżącej o 

więcej niż 15% 

  Cena docelowa jest niższa 

od ceny bieżącej o ponad 

15% 

DM Millennium akcje spółki posiadają 

ponad 20% potencjał 

wzrostu 

akcje spółki posiadają 

ponad 10% potencjał 

wzrostu 

 cena akcji spółki 

pozostanie stabilna od 

+10% do -10% 

akcje spółki są 

przewartościowane o 

10%-20% 

akcje spółki są 

przewartościowane o 

ponad 20% 

DM 

Noble Securities 

stopa zwrotu z inwestycji 

wynosi więcej niż +20% 

stopa zwrotu z inwestycji 

zawiera się w przedziale 

od +10% do +20% 

stopa zwrotu z inwestycji 

zawiera się w przedziale 

od –10% do +10% 

 stopa zwrotu z inwestycji 

zawiera się w przedziale 

od –20% do  

–10% 

strata z inwestycji wynosi 

więcej niż 20% 

DM PKO*** akcje spółki posiadają co 

najmniej 15% potencjał 

wzrostu 

akcje spółki posiadają 

potencjał wzrostu nie 

większy niż 15% 

 oczekujemy względnie 

stabilnych notowań akcji 

spółki 

akcje spółki posiadają 

potencjał spadku nie 

większy niż 15% 

akcje spółki posiadają co 

najmniej 15% potencjał 

spadku 
Opracowanie własne. *Do 2004 roku DI BRE stosował skalę względną, która odnosiła się do indeksu rynkowego WIG, np. dla rekomendacji kupuj - stopa zwrotu z inwestycji a w 

akcje spółki będzie o co najmniej 15% wyższa niż WIG, itd. **do 2009 DM BPS stosował skalę inną skalę: kupuj - prognozowanie wzrostu o co najmniej 15%, trzymaj – prognozowanie 

wzrostu od 5% do 15%, sprzedaj - prognozowanie wzrostu do 5% lub spadku. *** Od 2013 DM PKO zmienił skale: kupuj - akcje spółki posiadają co najmniej 10% potencjał wzrostu kursu, 

trzymaj - akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%, sprzedaj - akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu. 
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Trudności w interpretacji występują przy rekomendacjach z grupy neutralnych – 

trzymaj i neutralnie - kiedy to rekomendujący nie wskazują bezpośrednio sugestii 

inwestycyjnej. Trudno tym typom rekomendacji przypisywać rolę zalecenia, raczej rolę 

informacyjno-prognostyczną czy też aktualizacji raportu. 

Na przestrzeni lat instytucje rekomendujące również zmieniały skalę interpretacji 

wystawianych przez siebie zaleceń, jak było to w przypadku: DI BRE, DM BPS, czy DM 

PKO. Wszystko to powoduje, że bardzo indywidualnie należy podchodzić do rekomendacji 

publikowanych przez każdy podmiot rekomendujący. 

Okres obowiązywania rekomendacji 

Podobnie jak przy interpretacji zastosowanego zalecenia inwestycyjnego, każdy 

podmiot wydający rekomendacje ma dowolność w określeniu ważności wydawanych przez 

siebie rekomendacji. Czas obowiązywania rekomendacji jest różnorodny - od 3 miesięcy, lecz 

nie dłużej niż rok. Ponadto podmioty rekomendujące zastrzegają, że zalecenie obowiązuje do 

czasu, kiedy: cena docelowa zostanie osiągnięta lub zostanie wydane nowe zalecenie, które 

może się pojawić przed upływem okresu obowiązywania wcześniejszego, na skutek nowych 

informacji lub zmiany oceny przez analityków. Okres obowiązywania publikowanych 

rekomendacji w Polsce przez wybrane instytucje prezentuje Tabela 3. 

Data przygotowania rekomendacji nie zawsze jest datą wydania rekomendacji. Co 

więcej, data wydania rekomendacji nie zawsze jest datą publicznego udostępnienia jej 

inwestorom. Wiele z podmiotów rekomendujących udostępnia raporty najpierw swoim 

klientom, a dopiero później jest on publicznie dostępny w Internecie. Zabieg ten sugeruje 

przesłankę, że im szybciej uzyska się rekomendacje, tym są bardziej wartościowe. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów 

lub wystawców wyznacza standardy w tworzeniu rekomendacji, dzięki którym mogą stać się 

kompleksowym źródłem informacji dla inwestorów, wykonanych z należytą starannością.  

A co za tym idzie, można przypisywać rekomendacjom funkcję edukacyjną, co jest 

szczególnie ważne na rynkach rozwijających się, do których należy polski rynek giełdowy. 

Niemniej ostateczna decyzja jakiej jakości informacje zostaną zawarte  

w rekomendacjach i kiedy zostaną udostępnione, zależy wyłącznie od podmiotu 

rekomendującego, zdobytych przez niego informacji i umiejętności analitycznych 

zatrudnionych analityków. 
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Tabela 3 Okres obowiązywania rekomendacji dla wybranych instytucji 

Instytucja Ważność rekomendacji 

BM BGŻ 

Raport jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia go i nie jest 

planowana jego aktualizacja, o ile nie nastąpią zmiany lub nie pojawią się nowe 

istotne informacje i okoliczności, będące podstawą wydania danej rekomendacji. 

BM BPH (od 2017 

BM Alior Bank) 

Brak danych. 

DI BRE (od 2013 

DM mBanku) 

Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza 

jej zmiana. 

DM AmerBrokers 

Horyzont czasowy wydawanych rekomendacji wynosi od 6 do 12 miesięcy. DM 

zastrzega sobie możliwość dokonania zmian rekomendacji w trakcie jej ważności 

(w przypadku zajścia zdarzenia uzasadniającego taką zmianę). 

DM BDM 

Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty 

wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym 

okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki 

sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na 

dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia, zmienione. 

BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji 

rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest 

określona. 

DM BOŚ 

Rekomendacja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do 

momentu osiągnięcia ceny docelowej, o ile w międzyczasie nie zostanie 

zaktualizowana. Aktualizacje raportów dokonywane są w zależności od sytuacji 

rynkowej i subiektywnej oceny analityków. 

DM BPS 
Rekomendacja jest ważna w okresie 9-12 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza 

zmiana. 

DM BZ WBK* 

DM BZ WBK S.A. informuje, iż niniejszy dokument będzie aktualizowany nie 

rzadziej niż raz w roku. Niniejsza rekomendacja obowiązuje przez okres 12 

miesięcy od dnia jej wydania, nie dłużej jednak niż do czasu wydania następnej 

rekomendacji. 

DM mBanku Rekomendacje są aktualizowana przynajmniej raz na 9 miesięcy. 

DM Mercurius** 
Termin ważności: do publikacji przez Spółkę sprawozdania finansowego za X 

kwartał YYYY roku, nie dłużej jednak niż Z (od 3-6 miesięcy). 

DM Millennium 

Rekomendacje obowiązują 6 miesięcy od daty wydania, o ile wcześniej nie 

zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w 

zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. 

DM 

Noble Securities 

Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w 

treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie 6 miesięcy od dnia jej 

udostępnienia Klientom NOBLE Securities SA. 

DM PKO 

Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty 

wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym 

okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych 

rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. 

Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym 

charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 

miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rekomendacji różnych instytucji. 

*Nie zawsze jest podany termin ważności. 

** Indywidualny termin wskazy dla każdej spółki. 

 

1.3.2 Charakterystyki publikowanych rekomendacji 

Rekomendacjom przypisywana jest ważna rola w dostarczaniu wielu informacji 

inwestorom
168

 na temat spółek, branży, w której działają, a także prognozowanych 
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parametrów finansowych, choćby zysków, czy strat. Jak zauważyła Schipper, prognozy 

zysków nie są finalnym produktem, lecz raczej daną wejściową do stworzenia finalnego 

produktu
169

, którym jest wycena spółki. Zatem prognozy te stanowią unikalną wartość 

rekomendacji, ponieważ są odzwierciedleniem zdobytych informacji przez analityków, 

umiejętności prognozowania na podstawie dostępnych informacji, wierzeń analityków czy też 

stosowanej tendencyjności. Wszystko to przekłada się na poszukiwanie 

niedowartościowanych lub przewartościowanych walorów. Zbiór tych informacji jest 

szczególnie cenny dla inwestora indywidualnego, którego ogranicza przede wszystkim czas, 

aby szczegółowo analizować informacje o spółkach, które są notowane na giełdzie. Dlatego 

wydaje się być rzeczą naturalną, że rekomendacje mają na celu pomóc inwestorom znaleźć 

zyskowne „okazję”. 

Ponadto inwestor, w szczególności indywidualny, wykorzystując informacje zawarte 

w rekomendacjach uzyskuje dwa rodzaje korzyści: jedną, dotyczącą oczekiwanej zmiany 

ceny waloru giełdowego, drugą – psychologiczną – zrzucenie odpowiedzialności na kogoś 

innego w przypadku błędnej decyzji inwestycyjnej
170

. 

Choć rekomendacjom przypisuje się dużą rolę w procesie inwestowania, publikacje 

dotyczące rekomendacji budzą bardzo wiele kontrowersji. Przede wszystkim zarzuca się im 

niską trafność wskazania ceny docelowej, która jest w granicach 50% - w zależności od 

przyjętej metodyki i badanego okresu
171

. Co więcej, w literaturze istnieją dowody, że 

rekomendacje powstają na podstawie raczej pewnych heurystyk, aniżeli solidnych analiz 

ekonomicznych
172

. Ponadto wykazano, że lepsze rekomendację publikują analitycy 

niestowarzyszeni
173

, co może świadczyć o tym, że wykazują większy obiektywizm oraz nie są 

poddani niczyim manipulacjom. Dodatkowo publikowane rekomendacje charakteryzują się 

optymizmem
174

. Wnioski płynące z badań wskazują, że nie powinny być podstawą 

podejmowania decyzji, lecz raczej narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji. 

Niemniej każdego roku powstaje wiele rekomendacji, a rynek rekomendacji i analiz 

analityków na rynkach rozwiniętych jest wart miliony
175

. 
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Również i w Polsce liczba publikowanych rekomendacji jest bardzo duża. Na 

przestrzeni 8 lat, liczba publicznie dostępnych rekomendacji w Polsce wynosiła kilkaset 

rocznie, co przedstawiona poniższa Tabela 4. 

Zalecenia inwestycyjne zwykle wskazują na kupowanie (akumulowanie) walorów – 

średnio 50% rekomendacji, aniżeli ich sprzedaż (redukcję) – średnio 16%. Jest to tendencja, 

którą zauważono już wiele lat temu, również na innych rynkach
176

. Drugą najbardziej liczną 

grupę rekomendacji stanowią rekomendacje z grupy neutralne – średnio 30%. 

 
 

Tabela 4 Rekomendacji publikowane Polsce w latach 2005-2012 

Typ 

rekomendacji 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

pozytywne 127 154 171 318 306 197 231 146 1 650 

kupuj 54 54 68 236 201 130 155 103 1 001 

akumuluj 73 100 103 82 105 67 76 43 649 

neutralne 81 123 120 168 183 147 95 94 1 011 

neutralnie 37 49 77 69 40 11 8 5 296 

trzymaj 44 74 43 99 143 136 87 89 715 

negatywne 32 59 61 47 130 87 49 50 515 

redukuj 25 55 51 27 57 46 22 26 309 

sprzedaj 7 4 10 20 73 41 27 24 206 

IPO 17 13 11 9 1 2 0 1 54 

RAZEM 257 349 363 542 620 433 375 291 3 230 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rekomendacje zostały pobrane z bazy EMIS, portalu finansowego Bankier.pl oraz ze stron internetowych biur maklerskich. 

Upatruje się wielu powodów, dla których istnieje tendencja publikowania przez biura 

mniejszej liczby rekomendacji negatywnych
177

: prawdopodobieństwo wystąpienia 

negatywnej relacji pomiędzy spółką a podmiotem wydającym rekomendację, bariera 

psychologiczna (inwestorzy wolą kupować w atmosferze optymizmu, a sprzedaży nie zawsze 

towarzyszy taka atmosfera), rekomendacja sprzedaj ma mniejszą liczbę odbiorców, 

posądzenie o próbę podwójnego zarobienia na klientach. Lecz nie są to jedyne argumenty. 

Wskazuje się jeszcze na fakt, że nietrafnie wydana rekomendacja negatywna może pociągnąć 

za sobą zbyt wysokie koszty dla rekomendującego, w postaci utraty wiarygodności
178

. Taka 

sytuacja miała miejsce również i w Polsce, kiedy to w 2008 roku UniCredit wydał 

rekomendację sprzedaj dla spółki Lotos z ceną docelową 0 zł, choć 5 miesięcy wcześniej 

wydał rekomendacje z ceną docelową 25 zł. Po tej sytuacji na podmiot rekomendujący wylała 

się fala krytyki za nierzetelny raport, a zdarzenie jako bezprecedensowe przeszło do historii. 

Analizując wolumen powstających rekomendacji w Polsce wyliczono, że średnio na 

jedną spółkę przypada rocznie około 3 rekomendacji, co prezentuje Tabela 5. Liczba raportów 
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na spółkę wydaje się nie być duża. Należy jednak mieć na uwadze, że jest to wartość 

uśredniona, a liczba spółek, których dotyczą rekomendacje wynosi ponad 100 rocznie. Mimo, 

iż rekomendacje dostarczają inwestorom wielu faktów, to liczba raportów, z jaką inwestorzy 

musieliby się zapoznać, jest imponująca. 

 
Tabela 5 Średnia liczba rekomendacji rocznie przypadająca na spółkę 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 średnia 

liczba spółek 90 109 99 123 128 120 146 126 118 

średnia liczba raportów na 

spółkę 
2,7 3,1 3,6 4,3 4,8 3,6 2,6 2,3 3,4 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wyliczenia nie uwzględniają rekomendacji związanych z IPO. 

 

Rodzi się pytanie, czy tak często rynek nie doszacowuje walorów giełdowych czy tak 

szybko zmieniają się czynniki fundamentalne spółek wpływające na wycenę? 

Jednym z podstawowych założeń analizy fundamentalnej jest założenie o silnej relacji 

pomiędzy wartością wewnętrzną spółki a ceną rynkową spółki. Wartość wewnętrzna zależy 

od czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które ulegają zmianie, co w konsekwencji 

powoduję zmianę wartości wewnętrznej. Dlatego cena rynkowa powinna szybko  

i prawidłowo odzwierciedlać zmiany w wartości wewnętrznej, nie powodując przesadnego 

wzrostu lub spadku wartości waloru. Stopień, w jakim rynek szybko i prawidłowo 

odzwierciedla zmiany wartości wewnętrznej w cenach akcji, wynika z jego efektywności. 

1.4 Efektywność informacyjna rynku giełdowego 

Efektywność informacyjna rynku uznawana jest za najważniejszy, a zarazem 

najbardziej kontrowersyjny rodzaj efektywności
179

. Jest to jedna z fundamentalnych teorii, 

która doczekała się wielu badań empirycznych i burzliwych dyskusji o jej zasadności, 

założeniach i możliwości występowania. Mimo to do dziś nie zostało rozstrzygnięte, czy 

rynki rzeczywiście są efektywne, a jeśli tak, to w jakim stopniu. 

Za twórcę tej hipotezy o efektywności informacyjnej rynków (EMH – efficient market 

hypothesis) uznaje się Eugena Famę
180

, który po raz pierwszy w 1964 przedstawił teorię 

efektywności informacyjnej rynków. Fama
181

 zdefiniował rynek efektywny jako ten „na 

którym papiery wartościowe w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje”. 

Definicja ta została kilkukrotnie redefiniowana, jak sam Fama stwierdził, by być 

falsyfikowalna. Również na skutek doprecyzowania teorii oraz rosnącej krytyki, co do 
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istnienia tej hipotezy definicję tę Fama
182

 ponownie modyfikował, a wkład w jej rozwój mieli 

też inni naukowcy. 

Efektywność informacyjna rynku giełdowego powoduje wstępowanie specyficznych 

właściwości cen. Mianowicie w długim okresie cena waloru giełdowego odpowiada wartości 

fundamentalnej prawa, które ten walor reprezentuje. Natomiast w krótkim okresie cena może 

wahać się, ale tyko do momentu, kiedy inwestorzy „dostosują się” się do nowej informacji. 

Zatem różnicą pomiędzy rynkiem efektywnym a nieefektywnym jest czasem dostosowania 

się rynku do nowej informacji. W przypadku rynku nadmiernie efektywnego cena rynkowa 

gwałtowanie wzrasta po opublikowaniu nowej informacji. W przypadku rynku 

nieefektywnego, z opóźnioną reakcją inwestorów, występuje stopniowy wzrost ceny aż do 

ceny właściwej. Czas dostosowywania się rynku nieefektywnego do nowej informacji wynosi 

kilka dni
183

, w przypadku rynku efektywnego Fama wskazuje, że średnio ceny akcji wydają 

się dostosowywać w ciągu jednego dnia od ogłoszenia wydarzenia
184

. 

Co więcej Fama
185

 uszczegółowiając swoją teorię, podał również warunki, przy których 

rynek jest efektywny: 

1. brak kosztów transakcji i podatków, 

2. informacje są powszechnie dostępne, nieodpłatne oraz równe dla wszystkich 

uczestników rynku, 

3. uczestnicy rynku jednomyślnie interpretują napływ nowych informacji oraz mają 

jednakowe oczekiwania co do ich wpływu na zmiany cen walorów giełdowych. 

 

Spełnienie wskazanych przez Famę warunków, nie jest możliwe na żadnym rynku 

kapitałowym, dlatego też wnioskowanie o efektywności będzie naznaczone błędem. Jednak, 

nie można mówić, że rynki są zupełnie nieefektywne. Jak wskazuje Gurgul
186

, nierozważne 

byłoby zakładanie, że spełnienie wszystkich trzech warunków gwarantuje efektywność 

informacyjną rynku, a niespełnienie choć jednego rzutuje na jego nieefektywność. Lepiej 

przyjąć, że stopień spełnienia tych trzech warunków określa stopień efektywności rynku. 

Natomiast Buczek zauważył, że inwestorzy potrzebują czasu, aby zapoznać się z nową 

informacją i dopasować się do niej, co w konsekwencji uniemożliwia bezzwłoczną reakcję. 

„Najpełniejszą definicją efektywności informacyjnej jest dążenie przez rynek akcji do 

niezwłocznego, poprawnego i pełnego uwzględniania wszystkich istotnych informacji  

w procesie kształtowania cen walorów”
 187

. 

1.4.1 Rodzaje efektywności 

Rynek efektywny oznacza, że inwestowanie na podstawie różnych typów informacji 

(strategii) jest nieskuteczne
188

. W zależności od zbioru informacji, które są wykorzystywane 
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w procesie inwestycyjnym, Fama wyróżnił trzy formy rynku efektywnego informacyjnie
189

: 

formę słabą, półsilną oraz silną. Każda z tych form doczekała się wielu badań empirycznych i 

teoretycznych
190

. 

Słaba forma efektywności informacyjnej rynku (weak EMH) zakłada, że kursy 

giełdowe odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, które są zawarte w przeszłych 

notowaniach giełdowych, takich jak: ceny historyczne, stopy zwrotu, wielkość obrotów, 

struktura zleceń i inne. Przez co nie jest możliwe przewidywanie przyszłych kursów 

giełdowych na podstawie przeszłych zmian notowań walorów giełdowych (analizy 

technicznej), aby osiągnąć stopy zwrotu wyższe niż normalnie oczekiwane przez rynek, 

ponieważ w momencie analizy ich wpływ został już uwzględniony w cenach rynkowych. 

Do najwyższych polskich badań związanych z istnieniem słabej formy rynku 

efektywnego należą prace Czekaja, Wosia i Żarnowskiego
191

, Szyszki
192

 oraz Buczka
193

. 

Wszystkie te badania nie pozwoliły jednoznacznie uargumentować, że nie należy odrzucać 

hipotezy o słabej formie efektywności informacyjnej rynku w Polsce. Natomiast nowsze 

badanie, choćby Dąbrowskiej-Gruszczyńskiej
194

, wskazują na odrzucenie hipotez 

efektywności rynków w formie słabej. 

Warte uwagi jest spostrzeżenie Samuelsona
195

, który twierdził, że mimo, iż rynki 

pojedynczych instrumentów finansowych mogę być efektywne informacyjnie, to wówczas 

efektywność informacyjna indeksów giełdowych wcale nie musi występować. 

Z przeprowadzonych w Polsce badań nad efektywnością informacyjną indeksów giełdowych 

oraz subindeksów
196

, w większości przypadków wyniki badań wskazywały na słabą formę 
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efektywności informacyjnej indeksów giełdowych, co zaprzecza postawionej hipotezie 

Samuelsona. Słaba forma efektywności informacyjnej rynku giełdowego w Polsce jest dość 

jednoznaczna, w przeciwieństwie do półsilnej i silnej formy efektywności informacyjnej 

rynków akcji. 

Półsilna forma efektywności informacyjnej rynku (semi-strong EMH) zakłada, że 

kursy giełdowe odzwierciedlają nie tylko historyczne informacje, ale również inne publicznie 

dostępne informacje, np. zawarte w publikowanych raportach finansowych spółek ogłoszone 

informacje (takie jak: podział akcji, podział zysków, publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, 

wycofanie spółki z obrotu giełdowego, fuzje i przejęcia, czy rekomendacje giełdowe)  

i również wszelkie inne dane, które mogą wpływać na cenę akcji. W praktyce hipoteza ta 

oznacza, że nie można uzyskiwać ciągłych ponadprzeciętnych zysków tylko na podstawie 

informacji publicznie dostępnych, mianowicie za pomocą analizy fundamentalnej. 

Badania dotyczące publicznie dostępnych informacji są znacznie bardziej złożone  

i szersze niż w przypadku słabej formy efektywności. Wiąże się to przede wszystkim  

z wieloma rodzajami publikowanych informacji, które mogą mieć wpływ na zmiany cen 

rynkowych. Główną metodą testowania półsilnej formy efektywności rynku jest metoda 

analizy zdarzeń, która została wielokrotnie wykorzystana do weryfikacji wpływu wielu 

wydarzeń na efektywność rynków w formie półsilnej
197

. Jednakże nie jest to jedyna 

metoda
198

, stosuje się też eksperymenty symulacyjne, czyli śledzenie ex post wyników 

strategii inwestycyjnych, opierając się wyłącznie na dostępnych informacji fundamentalnych. 

Silna forma efektywności informacyjnej rynku (strong EMH) zakłada, że informacje 

nie tylko te publiczne jak i publicznie niedostępne oraz poufne, dostępne do wiadomości 

ograniczonej liczbie osób, znajdują szybko odzwierciedlenie w cenach rynkowych papierów 

wartościowych. Przyjęcie hipotezy o silnej efektywności informacyjnej oznacza, że nieliczni 

inwestorzy, którzy weszli w posiadanie informacji poufnych, nie są w stanie uzyskać 

ponadprzeciętnych zysków. Silna forma efektywności informacyjnej jest skrajną hipotezą, 

gdyż zgodnie z jej fundamentami rynek szybko rozpozna informację płynącą nawet z samej 

próby dokonania transakcji na rynku. Silną formę efektywności rynku można zweryfikować 

za pomocą metod symulacyjnych
199

 oraz metody analizy zdarzeń. 

Dlatego silną formę efektywności rynku z reguły uznaje się wyłącznie jako formę 

teoretyczną i część naukowców przyjmuje, że nie występuje ona w rzeczywistości
200

. Mimo 

to pojawiły się i w Polsce opracowania weryfikujące tę formę efektywności, choć weryfikacja 

silnej formy efektywności informacyjnej rynku jest najtrudniejsza do przeprowadzenia  

w praktyce
201

. W Polsce przeprowadzili w tym obszarze badania między innymi: Czekaj, Woś 

i Żarnowski
202

, których wnioski sugerują silną formę efektywności informacyjnej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Natomiast badania Witkowskiej, Kompy  

i Grabskiej
203

, Buczka
204

, czy Kowalczyka
205

 wskazują na brak silnej formy efektywności 
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informacyjnej polskiego rynku giełdowego. Jednakże żadne z przytoczonych wyżej badań nie 

wskazuje na jednoznaczne przyjęcie tego, że polski rynek giełdowy jest lub nie jest 

efektywny w formie silnej. 

Zgodnie z powyższym jeśli rynek jest efektywny w formie silnej, to również musi być 

efektywny informacyjnie w formie słabej i półsilnej. W przypadku istnienia efektywności 

półsilnej, rynek jest efektywny w formie słabej. Relacje te w przeciwnym kierunku nie 

zachodzą. 

Badania empiryczne nad efektywnością informacyjną rynków rozpoczęły się tuż po 

opublikowaniu przez Famę hipotezy efektywności rynków. Wówczas wiele argumentów 

przemawiało za przyjęciem tej hipotezy. Lecz wraz z rozwojem polemiki w tym obszarze,  

a tym samym lepszym poznaniem zachowań inwestorów na rynku kapitałowym, pojawiały 

się przesłanki przeciw teorii efektywności. Jednymi z przeciwników byli Grossman i Stiglitz, 

którzy dowodzili, że ceny rynkowe nie mogą w pełni odzwierciedlać wszystkich dostępnych 

informacji, między innymi dlatego, że są kosztowne
206

. Twierdzenie to wsparli Loh i Mian, 

którzy wykazali, że analitycy, którzy przedzierając się przez liczne źródła informacji w celu 

wykonania wybitnych prognoz, są w stanie zdobyć przewagę konkurencyjną w wydawaniu 

rekomendacji, dzięki którym jest możliwe osiąganie ponadprzeciętnych zysków. Prognozy te 

są rezultatem stosowania analizy fundamentalnej rachunkowości, której to przypisuje się duży 

udział w prognozowaniu przyszłych cen akcji
207

. 

1.4.2 Efektywność informacyjna rynków a rekomendacje giełdowe 

Rekomendacje giełdowe stanowią nietypową informację. Z jednej strony prezentują 

punkt widzenia analityków, co do przyszłej, szacunkowej wartości rynkowej danego waloru 

giełdowego, czego podłożem są subiektywne prognozy finansowe. Ponadto informacje 

zawarte w rekomendacjach zwykle nie odnoszą się do szczególnych zdarzeń, z którymi wiąże 

się działalność spółek i często są publikowane niezależnie od innych informacji, które 

mogłyby uzasadniać zmianę rekomendowanej wartości. Z drugiej strony istnieje pogląd, że  

w rekomendacjach można znaleźć informacje poufne
208

, ponieważ pracownicy podmiotów 

wydających rekomendacje często doskonale znają branżę rynkową, w której się specjalizują,  

a nawet utrzymują kontakty z kadrami kierowniczymi spółek z tych branż
209

. Może to wiązać 

się z faktem, że w rekomendacjach znajdują się informacje prywatne, choć nie wiadomo, 

które informacje stanowią przesłankę do wydania raportu. Poza tym dochodzi kwestia 

zawartości rekomendacji, w tym rzetelności jej wykonania i prezentowanych w niej danych. 

Trudno jest też określić, kiedy informacja prywatna staje się publiczną, a w literaturze 

przedmiotu nie ma bezpośredniej odpowiedzi, do którego zbioru informacji należy 

rekomendacje przydzielić
210

. Dlatego badania dotyczące reakcji rynku na fakt wydania 
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rekomendacji wliczane są do dyskusji nad półsilną lub silną formą efektywności 

informacyjnej rynków. Weryfikacja silnej formy efektywności informacyjnej rynku podczas 

wydania rekomendacji jako nowej informacji, jest możliwa, kiedy z rekomendacją ma do 

czynienia ograniczona liczna inwestorów, na przykład klienci podmiotu wydającego 

rekomendację, natomiast w przypadku półsilnej formy efektywności, kiedy jest ona 

publicznie dostępna dla inwestorów. 

Ponadto od tego, jak zostanie zinterpretowany fakt upublicznienia rekomendacji, 

uzależnione jest wnioskowanie o efektywności, co przedstawia Rysunek 1. 

W świetle hipotezy o efektywności informacyjnej rynków, niezależnie od tego jaki 

rodzaj informacji prezentują – publiczną czy poufną – wpływ zmiany cen rynkowych akcji na 

fakt wydania rekomendacji przeczyłby istnieniu efektywności informacyjnej rynku w formie 

półsilnej lub silnej. Zgodnie z EMH wszystkie dostępne informacje, zarówno publiczne jak  

i prywatne, mają już odzwierciedlenie w cenach rynkowych, dlatego reakcja inwestorów, 

zgodnie z zaleceniami analityków wskazywałaby, że prawdopodobnie inwestorzy sami nie 

dostrzegają lub nie chcą zinterpretować publicznie dostępnych informacji. Jak argumentował 

Stickel
211

, jeśli inwestorzy wierzą, że ich indywidualny marginalny koszt zbierania  

i przetwarzania informacji jest większy niż płynące z tego oczekiwane korzyści, wówczas 

przygotowywanie rekomendacji na podstawie powszechnie dostępnych informacji przez 

profesjonalistów mogłoby wpływać na zmiany cen rynkowych. 

 

Inwestorzy mogą większą wartość przypisywać profesjonalnym raportom, aniżeli własnym 

analizom czy intuicji. Natomiast jeśli rekomendacje zawierają informacje poufne, co często 

im się przypisuje, wówczas reakcja rynku na publikację tego zbioru informacji również 

charakteryzuje rynek nieefektywny. 

W przypadku braku reakcji rynku na upublicznienie rekomendacji, w świetle z EMH, to rynek 

efektywny, ponieważ wszystkie dostępne informacje mają już odzwierciedlanie w cenach 

giełdowych. 

Tymczasem jeśli przyjmie się, że fakt publikacji rekomendacji jest nowym 

zdarzeniem, nową informacją (choćby w postaci prognoz przychodów czy zysków) wówczas 

reakcja rynku na to zdarzenie nie zawsze wskazywałaby na nieefektywność rynku, jak  

w przypadku wcześniejszym. Krótkookresowa zmiana cen rynkowych papierów 

                                                                                                                                                         
Społeczeństwo nr 23, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 22; P. Buzała, 
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Rysunek 1 Wpływ wydania rekomendacji na efektywność rynków – dwa ujęcia 

Źródło: Opracowanie własne. 
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wartościowych, jako dostosowanie się do nowych informacji, przemawiałaby na korzyść 

efektywności rynków. Zatem występująca na rynku chwilowa nieefektywność po publikacji 

raportu powinna zaniknąć. Natomiast długie dostosowywanie się cen do nowej informacji 

wskazywałoby na nieefektywność rynku, co oznacza, że jest możliwe uzyskiwanie 

ponadprzeciętnych stóp zwrotu z rekomendowanych walorów w długim okresie czasu.  

W przypadku braku reakcji rynku na istotną informację, można by mówić o nieefektywności 

rynku. Taką sytuację można rozważać tylko i wyłącznie teoretycznie, ponieważ jej zaistnienie 

jest mało prawdopodobne, na przykład kiedy inwestorzy zachowywaliby się zupełnie 

nieracjonalnie, absolutnie nie wierzyliby w treści publikowane w rekomendacjach lub 

inwestorzy w ogólnie nie mieliby do nich dostępu. Niemniej warty podkreślenia jest fakt, że 

dotarcie rekomendacji w tym samym czasie do wszystkich inwestorów nie jest we 

współczesnym świecie możliwe. 

Mimo to instytucje maklerskie wydają bardzo duże kwoty pieniędzy na analizy  

i wyceny papierów wartościowych, prawdopodobnie dlatego, że instytucje te oraz ich klienci 

wierzą, że na podstawie tych analiz mogą osiągnąć ponadprzeciętne zyski
212

. Potwierdzają to 

liczne badania, zarówno krajowe jak i zagraniczne - rynki kapitałowe reagują już na sam fakt 

wydania rekomendacji, dlatego można przyjąć, że fakt wydania rekomendacji jest nową 

informacją. 

 

Reakcja rynków zagranicznych na fakt wydania rekomendacji 

Prekursorem w badaniach dotyczących stosowania rekomendacji w procesie 

inwestycyjnym był Cowles 3
rd

, który w 1933 roku wskazywał na bezużyteczność tego typu 

analiz
213

. Po tej przełomowej publikacji powstało wiele badań bardziej wyrafinowanych, 

wpisujący się w nurt weryfikacji hipotezy o półsilnej lub silnej efektywności rynków. 

Na rynkach dobrze rozwiniętych zjawisko reakcji rynków na fakt wydania 

rekomendacji jest dobrze zbadane, między innymi przez: Stickela
214

, Womacka
215

, Barbera  

i Loeffera
216

 czy Barbera i innych
217

, w przeciwieństwie do rynków rozwijających się, gdzie 

badań w tym zakresie nie jest aż tak wiele. 

Busse i Green badali szybkość, z jaką rynek amerykański uwzględnia informacje 

wskazane w programie telewizyjnym Midday Call report w telewizji CNBC. Tuż po 

pierwszej pozytywnej wzmiance na temat spółki ceny rynkowe zmieniały się w przeciągu 

minuty, co powodowało dodatni i istotne statystyczny CAR. Odpowiedź z rynku na 

negatywne zalecenia trwała dłużej i była bardziej stopniowa, ale skumulowane 

ponadprzeciętne stopy zwrotu również były istotne statystycznie
218

. Natomiast Habegger  

i Pace badali rekomendacje pojawiające się w tygodniku Smart Money Stock Screen (dodatek 

do The Wall Street Journal). Wykazali, że znaki CAR w oknie zdarzenia od -5 do +5, były 

zgodne ze znakami rekomendacji i rynek reagował silniej na rekomendacje sprzedaży  

(-4,68%) niż na rekomendacje kupna (0,45%), a ten trend rynkowy utrzymywał się do +30 

                                                 
212

 B. Barber, R. Lehavy, M. McNichols, B. Trueman, 2001, Can Investors Profit from the Prophets? 

Security Analyst Recommendations and Stock Returns, Journal of Finance, 56(2), s. 531. 
213

 A. Cowles 3
rd

, 1933, Can stock market forecasters forecast? Econometrica, 1(3), 323.  
214

 S. Stickel, op.cit., s. 121–143. 
215

 K. Womack, 1996, Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value?, Journal of 

Finance, 51(1), s. 137-167. 
216

 B. Barber, D. Loeffer, 1993, The “Dartboard” Column: Second-Hand Information and Price 

Pressure, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28(2), s. 273-284. 
217

 B. Barber, R. Lehavy, M. McNichols, B. Trueman, op.cit., s. 531-562. 
218

 J. Busse, C. Green, 2002, Market efficiency in real time, Journal of Financial Economics, 65(3), s. 

424. 



Rozdział I 
 

46 

 

dni
219

. Zaś w Szwajcarii Schmidt i Zimmerman badali rekomendacje wydawane przez banki  

i publikowane w finansowym czasopiśmie Finanz und Wirtschaft. Ponadprzeciętne średnie 

stopy zwrotu były dodatnie i istotne statystycznie tylko w dniu wydania rekomendacji 

negatywnych, a przed i w dniu publikacji były istotne statystycznie dla rekomendacji 

pozytywnych, co więcej silniej rynek reagował na negatywne rekomendacje. Natomiast  

w długim horyzoncie czasu, do +50 dni, wszystkie rekomendacje powodowały dodatnie  

i istotnie statystyczne stopy zwrotu
220

. Na rynku brytyjskim również wykazano, że ceny 

walorów giełdowych zmieniają się zgodnie z kierunkiem rekomendacji, zarówno w dniu ich 

wydania, jak i w kolejnych kilku miesiącach. Silniejsza reakcja rynku dotyczyła rekomendacji 

sprzedaży niż kupuj
221

. Jegadeesh i Kim badali wpływ rekomendacji na stopy zwrotu  

w krajach grupy G7. W dniu publikacji lub kilka dni po niej wystąpiły ponadprzeciętne  

i istotne statystycznie stopy zwrotu, za wyjątkiem Włoch. Natomiast sześciomiesięczne stopy 

zwrotu związane z podwyższeniem rekomendacji były pozytywne i istotne statystycznie tylko 

w Japonii
222

. Ruhm i in. wykazali, że ponadprzeciętne i istotne statystycznie stopy zwrotu na 

podwyższenie rekomendacji w Niemczech były w oknie zdarzenia od -1 do +2, obniżenie 

rekomendacji wywoływały prognozowane spadki aż do +5 dni. Przy obu typach rekomendacji 

CAR był istotny statystycznie przez miesiąc. Ponadto rynek silniej reagował w przypadku 

rekomendacji obniżających niż podwyższających
223

. 

Przytoczone wyżej wybrane badania wskazują, że sam fakt wydania zalecenia stanowi 

na rynku nową informację, która szybko zostaje przez inwestorów uwzględniona. Co więcej, 

przedstawione rezultaty wskazują, że zalecenia sugerujące sprzedaż walorów, powodują 

silniejszą reakcję rynków, niż w przypadku rekomendacji pozostałych, co może wiązać się  

z tym, że rekomendacje cieszą się większym uznaniem inwestorów. Tymczasem badania 

dotyczące rynków rozwijających się, nie są tak jednomyślne, jak w przypadku rynków 

rozwiniętych oraz reakcja inwestorów na fakt wydania rekomendacji na rynkach 

rozwijających się jest słabsza i krótsza. 

Lin i Kuo badając wpływ tajwańskich rekomendacji publikowanych finansowym 

czasopiśmie, wykazali, że ponadprzeciętne stopy zwrotu pojawiły się kilka dni przed 

opublikowaniem rekomendacji i utrzymywały się do dwóch dni po publikacji
224

. Moshirian  

i inni wykazali, że jest możliwe uzyskiwanie ponadprzeciętnych i istotnych statystycznie stóp 

zwrotu w dniu wydania rekomendacji i krótko po publikacji w krajach wschodzących: 

Argentynie, Brazylii, Chinach, Chile, Węgrzech, Indiach, Indonezji, Korei, Meksyku, czy 

Afryce Południowej, ale nie w Izraelu. Tendencja ta dotyczy zarówno rekomendacji 

pozytywnych jak i negatywnych
225

. W Turcji wykazano, że publikacje rekomendacji nie 
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generują ponadprzeciętnych stóp zwrotu
226

, choć przed ich publikacją skumulowane średnie 

ponadprzeciętne stopy zwrotu (CAAR) wykazywały tendencję zgodnie z zaleceniem. 

Wzrastały znacząco przed opublikowaniem rekomendacji, ale jeszcze przed publikacją 

zaczęły spadać. Natomiast w Tunezji rekomendacje kupuj nie generowały ponadprzeciętnych 

stóp zwrotu, a w okresie do dwóch dni po publikacji dodatkowe stopy zwrotu (AR) był 

ujemne. W przypadku rekomendacji sprzedaj, ponadprzeciętne stopy zwrotu były ujemne  

i istotne statystycznie już przed wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rynek reagował 

najsilniej, a CAR były istotny statystycznie od -4 do +5 dni
227

. 

 

 

Reakcja polskiego rynku giełdowego na fakt wydania rekomendacji 

Do zbadania reakcji rynku na fakt wydania rekomendacji jako formy efektywności 

półsilnej lub silnej
228

 wykorzystywano głównie metodę analizy zdarzeń. Pierwsze badania, 

według wiedzy autora, wykorzystujące właśnie tę metodę w odniesieniu do rekomendacji 

analityków wykorzystał Gurgul
229

, który badał wpływ 139 rekomendacji (wydanych w latach 

1995-2003) na ceny rynkowe, dwóch dni przed i po publikacji. W przypadku rekomendacji 

pozytywnych – kupuj – i neutralnych – trzymaj – nie zanotowano istotnych statystycznie 

ponadprzeciętnych stóp zwrotu. W przypadku rekomendacji negatywnych - sprzedaj - istotnie 

statystyczna ujemna stopa zwrotu (AR=-1,009%) wystąpiła dzień przed upublicznieniem 

raportu, co zostało wytłumaczone faktem wcześniejszego zapoznania się części inwestorów  

z rekomendacją
230

. 

Natomiast badanie dla rekomendacji pozytywnych przeprowadzili Mielcarz, 

Podgórski i Weremczuk
231

, którzy badali wpływ 246 rekomendacji - kupuj, akumuluj - 

wydanych w latach 2005-2006. W badaniu wyróżniono dwie daty wydania rekomendacji: 

pierwsza dla klientów instytucji wydającej rekomendacje
232

, a druga data wydania 

rekomendacji pozostałym inwestorom (publikacja w Internecie). Rekomendacje kupuj 

wydane zarówno dla klientów instytucji, jak i później pozostałym inwestorom, wskazują, że 

w dniu ich wydania wystąpiły dodatnie istotne ponadprzeciętne stopy zwrotu – klientom 

komercyjnym (AR=0,79%), pozostałym inwestorom (AR=1,05%)
233

. Wyniki dotyczące 

rekomendacji akumuluj wskazywały, że w dniu wydania rekomendacji każdemu z dwóch 

typów odbiorców nie występowały istotne statystycznie stopy zwrotu, choć były one w tych 

dniach dodatnie, natomiast przed ich wydaniem i niemal tuż po nim występowały ujemne 
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stopy zwrotu. Można przypuszczać, że rekomendacje akumuluj nie dostarczają tak istotnych 

informacji jak rekomendacje kupuj lub nie stanowią informacji nowej. 

Podobne badanie dla 319 rekomendacji: neutralnych - trzymaj i neutralnie - oraz 

negatywnych - redukuj i sprzedaj - publikowanych również w latach 2005-2006 

przeprowadzili także Mielcarz i Podgórski
234

. W przypadku rekomendacji neutralnych fakt 

wydania rekomendacji w zasadzie nie wpływał istotnie na ponadprzeciętne stopy zwrotu.  

W przypadku rekomendacji negatywnych istotne statystycznie ujemne stopy zwrotu pojawiły 

się już siedem dni przed upublicznieniem rekomendacji klientom instytucji (AR=-0,323%),  

a trend spadkowy utrzymywał się przez dziewięć kolejnych dni sesyjnych. W dniu publikacji 

raportów klientom ponadprzeciętna stopa zwrotu była ujemna i statystycznie istotna (AR=-

0,0382%). Autorzy wskazują, że ponadprzeciętna stopa zwrotu przed datą przekazania 

klientom rekomendacji może wskazywać również na wyciek informacji lub na fakt, że 

rekomendacje negatywne zostały wydane, gdyż na rynku wcześniej wystąpiły spadki wartości 

tych walorów
235

. W przypadku przekazania rekomendacji negatywnych pozostałym 

inwestorom w dniu upublicznienia nie wystąpiły ponadprzeciętne stopy zwrotu, ale przed 

upublicznieniem – tak, w oknie zdarzenia -5 do -2. Te wyniki są rezultatem otrzymania 

wcześniej rekomendacji przez klientów instytucji. 

Badania w tym obszarze zostały kontynuowane również przez Buzałę
236

 który zbadał 

1185 rekomendacji z lat 2010–2011. Jego wyniki potwierdzają wcześniejsze rezultaty badań, 

że w przypadku rekomendacji skrajnych – sprzedaj i kupuj – stopy zwrotu w dniu publikacji 

były statystycznie istotne; dla rekomendacji sprzedaj ACAR=–0,71%, dla kupuj 

ACAR=0,46%. W przypadku pozostałych typów zaleceń stopy zwrotu były zgodne  

z kierunkiem rekomendacji, lecz nieistotne statystycznie. Dla 654 rekomendacji, którym 

można było przypisać dwie daty udostępniania (jak w badaniach zespołów badawczych 

Mielcarza) – klientom oraz pozostałym inwestorom - poszerzono analizę. W przypadku 

rekomendacji sprzedaj średnia skumulowana stopa zwrotu była ujemna i istotna statystycznie, 

w kilka dni przed pierwszym udostępnieniem, w dniu udostępnienia oraz po nim, co 

przełożyło się na to, że przed powszechnym upublicznieniem i w dniu upublicznienia również 

średnie skumulowane stopy zwrotu były ujemne i istotne statystycznie. W przypadku 

rekomendacji kupuj, w dniu pierwszej publikacji nie występowały ponadprzeciętne stopy 

zwrotu, lecz dopiero następnego dnia i w kolejnych. Badanie potwierdza, że klienci instytucji 

domów maklerskich mogli uzyskać wyższe stopy zwrotu dla rekomendacji, które w pierwszej 

kolejności były udostępnione im, a później pozostałym inwestorom. 

Buzała
237

 poszerzył zakres swoich kolejnych badań do 1789 rekomendacji z lat 2008-

2011, które potwierdziły wcześniejsze rezultaty, że wydanie rekomendacji wąskiemu gronu 

odbiorców i następnie dalsze upublicznienie rekomendacji powoduje, że rynek reaguje na 

pojawiające się informacje, w szczególności te najbardziej skrajne – rekomendacje sprzedaj i 

kupuj. Bardziej wyraźne zmiany w cenach rynkowych wystąpiły w przypadku uwzględnienia 

w cenie informacji publicznej, a więc nie tylko klientom instytucji. 

Kolejne badania przeprowadził Mielcarz dla 243 rekomendacji publikowanych  

w latach 2005-2012 dla trzech grup rekomendacji – pozytywnych, neutralnych i negatywnych 
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- wydanych klientom instytucji, a następnie udostępnionych pozostałym inwestorom. 

Podobnie jak we wcześniejszych jego badaniach oraz badaniach Buzały wykazał, że rynek 

reaguje na sam fakt wydania rekomendacji, zgodnie z zaleceniem w dniu wykonania raportu 

jak i dzień po nim. Ponadprzeciętne stopy zwrotu są w tych dniach dodatnie i istotne 

statystycznie w przypadku rekomendacji pozytywnych
238

, a w przypadku rekomendacji 

negatywnych – ujemne i istotne statystycznie
239

, a trendy wzrostowe (spadkowe), mierzone 

jako CAR utrzymywały się na rynku nawet do 15 dni po tym fakcie i były istotne 

statystycznie. W przypadku rekomendacji neutralnych, również i one wpływały 

krótkookresowo ponadprzeciętne stopy zwrotu, lecz nie zawsze były istotne statystycznie
240

. 

Zaś wartości bezwzględne ponadprzeciętnych stóp zwrotu tych rekomendacji były najniższe 

spośród wszystkich trzech typów. Natomiast najsilniej reagował rynek na fakt wydania jak  

i upublicznienia rekomendacji negatywnych, co jest zgodne z wcześniejszymi polskimi 

wynikami badań oraz zagranicznymi badaniami. 

Analizę zdarzeń w przypadku badania krótkookresowej reakcji rynku na fakt wydania 

rekomendacji również wykorzystał Czapiewski
241

, który przeanalizował 5125 raportów z lat 

1998–2013. Wykorzystana przez niego miara reakcji rynku to skumulowana uśredniona 

anormalna stopa zwrotu (CAAR), według której rynek reaguje zgodnie z zaleceniem już  

w dniu wydania rekomendacji (lub wcześniej), a trend utrzymuje się do 10 dni. Wysokość 

CAAR uzależniona jest od hossy i bessy, a także typu rekomendacji – mocniejsza reakcja jest 

w przypadku rekomendacji negatywnych. 

Natomiast inaczej podeszli do problemu rekomendacji jako informacji niepublicznej 

Potocki i Świst,
242

 badając 1925 rekomendacji publikowanych w okresie 01.01.2005–

03.06.2008. Wykazali, że nie jest możliwa realizacja ponadprzeciętnej stopy zwrotu przed 

wydaniem rekomendacji. 

Mimo że pierwsze polskie badania nad wpływem rekomendacji na zmiany ceny 

rynkowych pozwalają na wnioskowanie o efektywności informacyjnej rynków, to kolejne już 

stanowią grunt do wysunięcia przesłanek o zaprzeczeniu istnienia efektywności rynku 

giełdowego w Polsce. Gurgul badał początkowy okres działania giełdy (1993-2005). Temu 

właśnie okresowi jest przypisywany początek cyklu życia polskiej giełdy. Dopiero od 2005 

roku przyjęto, że polski rynek wszedł w fazę dojrzałości giełdy, co może wiązać ze 

wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i związanej z tym standaryzacji również rynku 

kapitałowego. 

Natomiast późniejsze wyniki badań uzyskane między innymi przez Mielcarza i jego 

zespoły badawcze czy Buzałę wskazują na podobną reakcję polskiego rynku giełdowego na 

fakt wydania rekomendacji jak na rynkach rozwiniętych. 

Nie tylko badania dotyczące reakcji rynku na fakt wydania rekomendacji należą do 

badań w kontekście efektywności rynków kapitałowych, ale również inne związane ze 

skutecznością inwestowania, wpływu zawartości rekomendacji na ceny rynkowe czy 

stosowanych modeli wyceny. 
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1.5  Podsumowanie 

Niektórzy twierdzą, że zmiana cen rynkowych ze względu na fakt wydania 

rekomendacji jest samospełniającą się przepowiednią, ponieważ wydanie rekomendacji 

powoduje tymczasową presję kupna dla naiwnych inwestorów, a wykazywane 

ponadprzeciętne zwroty są rezultatem ich naiwności
243

. Niemniej różne instytucje wciąż dużo 

inwestują w zbieranie i analizowanie danych o spółkach, zatem można przypuszczać, że 

rezultaty ich prac mogą zawierać nowe informacje, których inni jeszcze nie dostrzegli. 

Znaczenie i wartość tych informacji każdy inwestor przypisuje według własnego osądu. 

Dlatego stopień efektywności rynku nie jest cechą nadaną temu rynkowi, to charakterystyka 

wynikająca z zachowań inwestorów i może ona ulegać zmianom. 

Hall i Tacon
244

 wskazują, że analitycy inwestycyjni przyczyniają się do promowania 

efektywności rynkowej poprzez ograniczenie asymetrii informacji wśród inwestorów, co nie 

budzi zastrzeżeń w przypadku inwestorów indywidualnych. Na rynku liczy się informacja  

i czas. Biura maklerskie wzajemnie się ze sobą prześcigają w jak najszybszym dostarczeniu 

swoim klientom nowych informacji o spółkach. Jak wskazują przytoczone badania, 

występowanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przed publicznym wydaniem rekomendacji 

niejednokrotnie przypisuje się wyciekowi informacji pewnej grupie klientów. Natomiast sami 

inwestorzy konkurują ze sobą w szybkości uwzględnienia w swoich decyzjach najnowszych 

informacji. Dlatego też teza Grossmana i Stiglitza o tym, że ceny papierów wartościowych  

w pełni nie odzwierciedlają wszystkich dostępnych informacji, wydaje się być słuszna.  

W związku z tym można zaryzykować stwierdzenie, że rynek giełdowy jest na tyle 

efektywny, na ile inwestorzy nie mogą uzyskiwać zysków w oparciu o rekomendacje 

giełdowe, chyba że podejmą działania inwestycyjne bezzwłocznie. Niemniej jednak należy 

zwrócić uwagę, że z efektywnością informacyjną rynku ściśle wiąże się efektywność 

ekonomiczna, która jest podstawowym miernikiem efektu inwestowania. Jak wskazują 

badania dotyczące rezultatów inwestycji zgodnie z rekomendacjami, po uwzględnieniu  

w uzyskanej stopie zwrotu kosztów transakcyjnych efektywność ekonomiczna nie jest 

imponująca
245

. 

Mimo że hipoteza o efektywności informacyjnej rynków została wprowadzona do 

literatury przedmiotu wiele lat temu, to dyskusja na jej temat nie została zakończona i wciąż 

dzieli świat naukowców. Argumenty wskazujące na nieefektywność informacyjną rynków 

kapitałowych oraz pojawiające się liczne odstępstwa od ich efektywności, czyli anomalie, 

wpisują się w nurt badań zwolenników finansów behawioralnych. Ten kierunek rozwoju 

finansów wskazuje, że inwestorzy z natury nie są racjonalni, w skutek czego rynek nie zawsze 

zachowuje się w sposób, jaki wskazuje teoria efektywności, o czym będzie mowa w rozdziale 

II. 
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II. Postawy teoretyczne podejmowania decyzji inwestycyjnych na 
rynku kapitałowym oraz zjawiska zakłócające 

Ceny na rynkach kapitałowych stanowią skutek podejmowanych przez uczestników 

tych rynków decyzji. Decyzja jest zwieńczeniem dokonania przez nich wyboru. W kontekście 

rynków kapitałowych decyzje podejmowane zarówno przez inwestorów, jak i przez 

automatyczne systemy transakcyjne są decyzjami inwestycyjnymi. Decyzje inwestycyjne 

nierozerwalnie wiążą się z alokacją kapitałów, podjęciem ryzyka oraz efektywnością 

ekonomiczną. W przypadku automatycznych systemów transakcyjnych decyzja jest 

rezultatem zastosowanego algorytmu, w przypadku inwestorów jest układem różnych 

poczynań dążących do określonego celu ekonomicznego. 

Hipoteza o efektywności rynków finansowych należy do nurtu finansów 

neoklasycznych, u podłoża których jest między innymi założenie, że wszystkie jednostki 

zachowują się racjonalnie
246

. Jednakże wiele zdarzeń na rynkach kapitałowych, będących 

skutkami decyzji inwestorów, były działaniami odwrotnymi wobec fundamentalnego 

założenia tradycyjnej szkoły finansów i wskazywały na nieracjonalność inwestorów. 

Pierwotnie bagatelizowane, nazwane anomaliami czy też zagadkami
247

, stały się źródłem 

nowego kierunku badań – finansów behawioralnych – dotyczącego zachowań inwestorów  

i podejmowania przez nich decyzji. W nowym paradygmacie finansów fundamentalne 

założenie jest odwrotne do założenia finansów neoklasycznych i stanowi o tym, iż jednostka 

może być nieracjonalna w odniesieniu do nowych informacji i podejmowanych przez nią 

decyzji. Decyzje te wpływają na ceny rynkowe aktywów, przez co wartości rynkowe mogą 

się różnić od wycen tradycyjnymi modelami rynkowymi
248

. To z kolei powoduje, że rynki 

finansowe nie zawsze są efektywne, jak wynikałoby to z hipotezy wprowadzonej przez Famę. 

Istnieją dwa główne podejścia (lecz nie jedyne) ułatwiające podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych: analiza techniczna oraz analiza fundamentalna. Różnią się głównie trzema 

charakterystykami: horyzontem czasowym inwestycji, podstawą podjęcia inwestycji oraz 

dywersyfikacją nierynkowego ryzyka. 

Analiza techniczna głównie jest stosowana przy inwestycjach krótkoterminowych  

i średnioterminowych (horyzont czasowy nie dłuży niż 6 miesięcy
249

), niemniej niektórzy 

twierdzą, że równie dobrze można ją stosować do inwestycji długoterminowych
250

. Analiza ta 

opiera się na historycznym kształtowaniu się cen walorów giełdowych i występowaniu 

znaczących punktów zwrotnych, a także na uzyskiwaniu zysków ze spekulacji. W przypadku 

tej metody analizy inwestycje są realizowane indywidualnie i nie można dywersyfikować 

ryzyka. Należy zaznaczyć, że analiza techniczna nie jest naukową metodą podejmowania 

decyzji. 

Analiza fundamentalna odnosi się głównie do inwestycji długookresowych, ponieważ 

zachodzące w przedsiębiorstwach procesy, zmiany, które związane są z jego 

funkcjonowaniem, nie dzieją się z dnia na dzień, lecz ewoluują w czasie. Tarczyński 

wskazuje, że horyzont długoterminowej inwestycji w papiery wartościowe przekracza okres 3 
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miesięcy
251

, natomiast w późniejszej pracy wskazuje, że długoterminowa inwestycja 

przekracza okres 6 miesięcy, lecz w praktyce jest to horyzont powyżej roku
252

. Zatem okres 

inwestycji długoterminowej nie jest dokładnie sprecyzowany w literaturze, zwykle jednak jest 

to okres co najmniej kilku miesięcy. 

Analiza fundamentalna dąży do ustalenia wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa 

(akcji) – intrinsic value – nazywanej również wartością fundamentalną czy też nieodłączną. 

Dlatego różnica pomiędzy wartością wewnętrzną akcji a jej kursem giełdowym jest podstawą 

podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Wskazane powyżej metody ułatwiające podejmowanie decyzji inwestycyjnych nie są 

jednymi
253

, niemniej jednak na rynkach finansowych główny podział decyzji inwestycyjnych 

odnosi się do horyzontu inwestycji, czyli analizy technicznej i fundamentalnej. Oba rodzaje 

inwestowania łączy to, że inwestor musi wybrać rodzaj instrumentów finansowych oraz 

moment ich kupna, natomiast różnią się sposobem analizy tej sytuacji. Metody analizy 

technicznej i fundamentalnej będą pokrótce opisane w kolejnych podrozdziałach. 

2.1 Decyzje krótkoterminowe 

2.1.1 Charakterystyka analizy technicznej 

Analiza techniczna swoje korzenie ma w teorii sformułowanej przez Charlesa Downa 

w 1900 roku. Jest to metoda prognozowania przyszłych ruchów cen instrumentów 

finansowych wykorzystując historyczne wykresy notowań oraz przeszłe informacje z rynku. 

Jeden z czołowych badacz analizy technicznej – Pring - zdefiniował ją jako sztukę 

identyfikowania na wczesnym etapie zmiany trendów i utrzymania pozycji dopóki waga 

dowodów nie potwierdzi, że trend się odwrócił
254

. Analiza techniczna bada desenie rynkowe 

popytu i podaży akcji
255

, wynikające z psychiki ludzkiej. 

Filarami analizy technicznej są trzy założenia
256

: 

 rynek dyskontuje wszystko, 

 ceny podlegają trendom (nie są losowe), 

 historia się powtarza. 

 

Rynek dyskontujący wszystko uwzględnia wszystkie czynniki, które mogłyby 

oddziaływać na cenę instrumentu finansowego, a więc czynniki polityczne, 

makroekonomiczne, fundamentalne, psychologiczne i wszystkie inne pozostałe mają już 

swoje odzwierciedlenie w cenie danego instrumentu. 

Teza o tym, że ceny zawsze podlegają trendom, jest tak naprawdę adaptacją pierwszej 

zasady dynamiki Newtona: „trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuowania swego 

biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany”
257

. 

Trzeci filar analizy technicznej nawiązuje do ludzkiej psychiki, wyrażanej w postaci 

formacji cenowych
258

. Zakłada, że skoro formacje cenowe sprawdziły się w przeszłości, to 
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potwierdzą się też w przyszłości. Innymi słowy do zrozumienia przyszłości konieczne jest 

zbadanie przeszłości. Ideą opisującą działanie analizy technicznej mogłyby być słowa Arthura 

Winga Pinero "Wierzę, że przyszłość to znowu tylko przeszłość, wkroczona przez inną 

bramę"
259

. 

Do podstawowych podejść stosowanych przez techników należą analizy
260

: 

 cykli wahań kursowych, 

 trendów i odchyleń, 

 formacji – kształtów, jakie przybierają wykresy kursów, 

 wskaźników i relacji między nimi. 

 

Ze względu na ogrom narzędzi stosowanych w analizie technicznej można je podzielić 

również według innych kryteriów. Dlatego zaprezentowany powyżej podział analizy jest 

najczęściej przytaczanym podziałem w literaturze przedmiotu, lecz nie jest on jedyny
261

. 

Analityk czy też inwestor wykorzystując narzędzia analizy technicznej analizuje 

przeszłość: przeszłe ruchy walorów giełdowych, obroty, linie, trendy czy formacje i na 

podstawie tego prognozuje przyszłe i prawdopodobne wartości cen rynkowych. Dlatego 

wnioski co do przyszłości zawsze opierają się na przeszłych osiągnięciach kursów 

rynkowych, które wcale nie muszą się powtórzyć, o czym często zwolennicy tej analizy 

zapominają. Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w analizie technicznej jest to, że wzrosty 

kursów akcji często są samo spełanijącymi się prognozami
262

. Wykorzystując narzędzia 

analizy technicznej nie szuka się przyczyn danych wydarzeń, ale skupia się wyłącznie na 

skutkach, które zarazem są podstawą kolejnych analiz i prognoz
263

. 

Dużą zaletą stosowania analizy technicznej jest to, że nie trzeba interpretować 

ogromnych ilości napływających informacji (jakościowych): z rynków, branż, informacji 

finansowych spółek i doniesień prasowych. Analityk czy też inwestor dobrze operujący 

narzędziami analizy technicznej swoje umiejętności może swobodnie wykorzystywać na 

rozmaitych rynkach, w odniesieniu do różnych instrumentów finansowych, dzięki czemu ich 

umiejętności nabierają uniwersalnego charakteru. 

Według zwolenników analizy technicznej kluczem do sukcesu w stosowaniu tej 

analizy jest umiejętne wykorzystanie kilku, czy kilkunastu wskaźników z różnych grup, aby 

ich negatywne cechy wzajemnie się eliminowały, a ich pozytywne cechy pozostały 

niezakłócone
264

. Choć wskazuje się, że błędne jest podejmowanie decyzji na podstawie 

wyłącznie jednego wskaźnika, trzeba szukać potwierdzenia w innych metodach analizy 

technicznej, a nawet odwołać się do analizy fundamentalnej
265

. 

Główną wadą analizy technicznej jest jej duży subiektywizm przy interpretacji 

formacji i wnioskowaniu, ze względu na fakt, że nie ma sztywnych reguł wnioskowania 

poszczególnych elementów analizy technicznej czy interpretowania wykresów. Stąd też 

niektórzy nazywają analizę techniczną pewnego rodzaju sztuką, gdyż każdy z inwestorów, 

wykorzystujący te same narzędzia analizy technicznej, może podejmować inne decyzje
266

. Jak 
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podkreśla Tarczyński, dobrze zidentyfikowana formacja cenowa na rynku pozwala,  

w większości przypadków, na trafne podjęcie decyzji inwestycyjnej – zgodnie z późniejszym 

kształtowaniem się cen rynkowych. Mimo to w każdym momencie mogą pojawić się 

zjawiska zagłuszające skuteczność wybranej formacji, takie jak: niespodziewane zyski spółki, 

znakomity kontakt z inwestorem zagranicznym czy czynniki psychologiczne
267

. Zatem  

w stosowaniu analizy technicznej jest wiele wyjątków, które powodują, że teoria nie tylko 

traci na elegancji, ale także znacznie trudniejsze jest jej empiryczne testowanie, co  

w konsekwencji powoduje niemożliwość obalania i nadania jej naukowego charakteru
268

. 

Nie ma wątpliwości, że analiza techniczna cieszy się dużą popularnością wśród 

inwestorów, między innymi dlatego, że pozwala inwestorom na heurystyczne myślenie
269

. Jak 

podkreśla Zweig, ludzie są obdarowani błogosławieństwem a zarazem przekleństwem 

związanym z potrzebą poszukiwania schematów,
270

 nawet jeśli ich nie ma
271

, co tak naprawdę 

jest podstawową funkcja naszego mózgu
272

. Można zatem przypuszczać, że popularność 

analizy technicznej wśród inwestorów wynika z podłoża biologicznego, gdyż procesy 

myślowe, które u naszych przodków gwarantowały przetrwanie, wcale nie muszą przynosić 

wymiernych rezultatów w procesie inwestycyjnym
273

. Teweles i in. piszą, że „formacje 

widoczne na wykresach są tworem niemal całkowicie subiektywnym. Nikomu nie udało się 

jeszcze poddać ich matematycznej kwantyfikacji. Tak naprawdę istnieją wyłącznie w umyśle 

tego, kto je widzi”
274

. Niemniej entuzjaści analizy technicznej stają w obronie idei stosowania 

analizy technicznej, wykazując szereg kontrargumentów
275

. Spór ten nie doczekał się 

zakończenia do dziś. 

2.1.2 Skuteczność analizy technicznej 

Wyniki analizy technicznej dotyczące akcji były często wykorzystywane przez 

analityków papierów wartościowych
276

, uczestników rynków
277

, menedżerów portfeli 

inwestycyjnych
278

 i naukowców akademickich – głównie w kontekście weryfikacji istnienia 

efektywności informacyjnej rynków w formie słabej. 
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Zgodnie z hipotezą rynków efektywnych Famy, opisaną w rozdziale I, efektywność 

informacyjna rynków w stopniu słabym implikuje, że decyzje inwestycyjne oparte na analizie 

technicznej nie powinny przynosić ponadprzeciętnych zysków. 

Jak wynika z obszernego przeglądu badań dotyczącego skuteczności strategii inwestycyjnych 

w oparciu o narzędzia analizy technicznej przeprowadzonego przez Parka i Irwina, 

skuteczność narzędzi analizy technicznej występowała do lat 90. XX w. (badania z lat 1960-

1987). Skuteczność tych strategii występowała na rynkach walutowych i rynkach kontraktów 

terminowych, lecz nie na rynkach akcji. 
 

Tabela 6 Zyskowność strategii z użyciem analizy technicznej w badaniach z lat 1988-2004 

Rodzaj rynku / Zyskowność strategii Pozytywna Pozytywna/ 

Negatywna 

Negatywna Razem 

Rynek akcji 26 (54%) 12 (25%) 10 (21%) 48 

Rynek walutowy 24 (63%) 6 (16%) 8 (21%) 38 

Rynek kontraktów terminowych 56 (59%) 19 (20%) 20 (21%) 95 

Razem 106 (59%) 37 (20%) 38 (21%) 181 

Źródło: C. Park, S. Irwin, What we know about the profitability of technical analysis, s. 806-807. 

 

Natomiast wyniki przeglądu badań Parka i Irwina z lat późniejszych, 1987 – 2004, 

zestawiono w Tabeli 6. Około 60% systemów transakcyjnych, dotyczących rynków akcji, 

walutowych i kontraktów terminowych wskazywało na efektywność analizy technicznej  

w procesie inwestycyjnym. Z kolei 21% systemów transakcyjnych było zupełnie 

nieskutecznych. W przeanalizowanych przez Parka i Irwina późniejszych badaniach 

wykorzystano bardziej zaawansowane metody badawcze i dowiedziono, że na rynku akcji 

spośród 48 badań 26 badań wskazywało na zyskowność inwestycyjną w oparciu o analizę 

techniczną - zyskowność sięgała od 4% do 17%, ale tylko w latach 1897–1998. Na rynkach 

egzotycznych
279

 zyskowność była znacząco wyższa od 10%-30%, lecz tylko do połowy lat 

90. XX wieku. 21% przeanalizowanych badań wykazało negatywne rezultaty inwestycyjne, a 

25% zarówno pozytywne, jak i negatywne
280

. 

Badania analizowane przez Parka i Irvina nie były pozbawione wad. W głównej 

mierze wynika to z problemów w procedurach testowych, takich jak
281

: trudności  

w oszacowaniu kosztów transakcyjnych i ryzyka, wybór ex-post zasad handlu, czy data 

snooping’u, którego występowanie jako problemu w testowaniu skuteczności analizy 

technicznej jest zauważone stosunkowo niedawno. Data snooping polega na tym, że 

wykonując wiele symulacji komputerowych podczas testowania reguł analizy technicznej 

zawsze istnieje szansa, że trafi się na taki zbiór zastosowanych reguł, dzięki któremu można 

osiągnąć ponadprzeciętny zysk. Lecz ponowne zastosowanie tego samego zbioru reguł na 

innych danych okazuje się nieskuteczne. A wnioski dotyczące skuteczności analizy 

technicznej jako całości wyciągane są w odniesieniu tylko do znalezionego jednego 

skutecznego zbioru
282

. 

Bajgrowicz i Scaillet podsumowali to zjawisko w żartobliwy sposób: „gdyby posadzić 

wystarczająco dużo małp przy maszynach do pisania i jedna z tych małp pisałaby Iliadę, 

wówczas, ze względu na ogromny rozmiar próbki, od czasu do czasu można znaleźć 
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szczęśliwą małpę. Czy założyłbyś się o pieniądze, która małpa następnie napisze 

Odyseję?”
283

. 

Dlatego też badacze zweryfikowali zestawy reguł generowania sygnałów kupna i sprzedaży 

analizy technicznej, w okresie 1897-2011, aby zidentyfikować wyłącznie zyskowne reguły.  

I tym samym udowodnili, że na podstawie wyboru reguł ex ante (uwzględniając nawet bardzo 

niskie koszty transakcyjne) nie da się uzyskać zysków w przyszłości
284

. 

W późniejszym przeglądzie badań, dotyczącym między innymi skuteczności analizy 

technicznej, wykazano na podstawie 85 późniejszych artykułów, że skuteczność analizy 

technicznej jest wyższa, niż przedstawili to w swojej analizie Park i Irwin. Główna różnica we 

wnioskach obu z przeglądów badań wskazuje, że ten wcześniejszy przegląd opierał się na 

badaniach dotyczących rynków już rozwiniętych, Nazário i inni wskazują, że nowsza 

literatura bada konteksty inne niż rynki rozwinięte
285

. Należy mieć jednak na uwadze, że 

najstarsze badania z przeglądu Park’a i Irwin’a dotyczące rynków rozwiniętych wskazywały 

na lepszą efektywność niż w badaniach zrobionych w późniejszych latach. Zatem można 

przypuszczać, że skuteczność analizy technicznej na rynkach rozwijających się, wraz z ich 

rozwojem, może zacząć zanikać
286

. Warte podkreślenia są również wnioski z badań 

przeprowadzonych przez Franco i in. Przeanalizowali badania w dziedzinie nauk społecznych 

i wykazali, że publikacje o dobrych wynikach są bardziej prawdopodobne niż publikacje  

o gorszych wynikach (które nie odrzucają hipotezy zerowej)
287

. Co więcej autorzy wskazują 

nawet, że czasopisma, jak i sami autorzy publikacji mogą być stronniczy w publikowaniu 

wyników, które nie znajdują dowodów, w tym na zalet analizy technicznej. 

To, że analiza techniczna była skutecznym narzędziem w procesie inwestycyjnym do 

lat 90. XX wieku, tłumaczy się między innymi czasową nieefektywnością rynków przed 

rokiem 1990
288

. Jednym z wyjaśnień tej czasowej nieefektywności rynków jest 

autodestruktywny charakter zasad handlu na podstawie analizy technicznej. Jak wnioskują 

Timmermann i Granger, analitycy wciąż szukają nowych przewidywalnych wzorców, przez 

co wpływają na ceny rynkowe
289

, gdy próbują wykorzystać nowe możliwości - strategie. 

Dlatego jest mało prawdopodobne, aby stabilne modele prognostyczne utrzymywały się jako 

dochodowe przez dłuższy czas. Raczej ulegną samozniszczeniu, gdy odkryje je duża liczba 

inwestorów. W konsekwencji powoduje to brak stabilności w szeregu czasowym zwrotów 

finansowych oraz komplikuje zarówno formalne testy efektywności rynku, jak i poszukiwanie 

skutecznych metod prognozowania
290

. Stąd też ten swoisty „wyścig o innowacyjność”  

w powiązaniu z przyjęciem nowych metod rynkowych może spowodować powstanie wielu 

nowych generacji metod do prognozowania finansowego
291

. 

Podobne wnioski wskazał Janiec, który wykazał, że nie ma jakichkolwiek dowodów 

na to, że powielany system analizy technicznej jest skuteczny przez dłuższy czas, co więcej 
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wskazywał na nieefektywność analizy technicznej na polskim rynku
 292

. Jego wyniki badań są 

zgodne z polskim badaniami dotyczących efektywności informacyjnej w formie słabej, 

wskazanych w podrozdziale 1.4.1. 

2.2 Decyzje długoterminowe 

Gdyby ktoś zainwestował na nowojorskiej giełdzie w 1802 roku jednego dolara i nie 

wycofałby go z giełdy oraz nie spekulowałby nim, to w 1993 roku miałby ponad 955 tysięcy 

dolarów
293

. Ta niebagatelna stopa zwrotu niemal z 200 lat wskazuje na fakt, że inwestycje 

długoterminowe na rynku kapitałowym mogą przynieść znaczące zyski
294

. Działanie giełdy 

trafnie zobrazował Zweig pisząc, że: „Akcje są jak pogoda - zmieniają się nieustannie i bez 

ostrzeżenia. Firmy natomiast są jak klimat – zmieniają się stopniowo i w sposób 

przewidywalny. W krótkim okresie naszą uwagę przykuwa przede wszystkim pogoda – to 

ona zdaje się kształtować nasze otoczenie. W długim okresie liczy się przede wszystkim 

klimat”
295

. Dlatego, mimo istniejących wahań giełdowych, poziom kapitalizacji spółek 

giełdowych w długiej perspektywie rośnie. A klimat tworzony przez spółki w długim okresie 

to nic innego jak ich wartość. Dlatego nie bez powodu inwestowanie na podstawie analizy 

fundamentalnej nazwane zostało inwestowaniem w wartość. 

Warren Buffet analizę fundamentalną sprowadza do jednego zasadniczego pytania: 

„Moim pierwszym i zarazem ostatnim pytaniem byłoby: czy rozumiem istotę działalności tej 

firmy? […] Mówiąc o rozumieniu, mam na myśli posiadanie w miarę jednoznacznego obrazu 

sytuacji ekonomicznej tej spółki w perspektywie pięciu lub dziesięciu lat. Jeżeli nie mamy 

gotowej odpowiedzi na to podstawowe pytanie, nie powinniśmy decydować się na zakup 

akcji danej spółki”
296

. 

2.2.1 Charakterystyka analizy fundamentalnej 

Analiza fundamentalna to nic innego jak klasyczne podejście, prowadzące do wyceny 

przedsiębiorstwa
297

. Obejmuje odkrycie ceny waloru, zasadniczo bez odniesienia do jej ceny 

rynkowej
298

. Jest to rodzaj analizy: rynku, na którym działa spółka oraz wewnętrznych 

nośników wartości spółki dokonanych przez pryzmat ekonomii (gospodarki kraju), polityki 

również monetarnej, społeczności, analizy branży spółki, a zwłaszcza obecnej i przyszłej 

sytuacji spółki na rynku, sytuacji finansowej spółki i perspektyw jej rozwoju. Wszystkie 

wymienione czynniki – pozagiełdowe – są podstawą prognozy przyszłej wartości rynkowej, 

co więcej, czynniki te realnie wpływają na poziom generowanych przez przedsiębiorstwo 

przepływów pieniężnych dla właścicieli. Zatem poznanie wartości przedsiębiorstwa jest 

równoznaczne z jego wyceną. 

Warto nadmienić, że analizę fundamentalną cechuje optymizm poznawczy, możliwość 

poznania układu i elementów kształtujących wartość przedsiębiorstwa
299

. Dlatego też  
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w analizie tej wykorzystuje się bogaty zbiór informacji
300

, do których między innymi należą: 

dane statystyczne z gospodarki, w której działa przedsiębiorstwo, informacje o branży 

przedsiębiorstwa, prospekt emisyjny/memorandum informacyjne, raporty okresowe spółek 

wraz ze sprawozdaniami finansowymi, prognozy przyszłych wyników czy doniesienia 

prasowe o spółce czy wypowiedzi kadry zarządczej spółki. Duże znaczenie w procesie 

analizy fundamentalnej spółki ma już sam proces gromadzenia danych, a następnie ich 

właściwa analiza. Analizę fundamentalną cechuje
301

: 

 niepowtarzalność badanej sytuacji, 

 konieczność dokumentacji przeszłości, 

 długookresowa zależność między wynikami danej spółki a zachowaniami inwestorów. 

 

Nie wyklucza się zakupu papierów wartościowych po cenie wewnętrznej, wówczas 

ponadprzeciętna stopa zwrotu jest możliwa do osiągniecia, dopiero gdy rynek przeszacuje 

dany walor. Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy sytuacją ekonomiczno-finansową 

spółki a ceną jej akcji stanowią podłoże analizy fundamentalnej, co zostało zaprezentowane 

na rysunku poniżej (Rysunek 2). Schemat ten obrazuje zależność kolejnych czynników, 

decydujących o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz przyszłych perspektywach spółki na 

ceny rynkowe. Należą do nich zarówno czynniki makro- i mikroekonomiczne oraz 

wewnętrzne determinanty spółki. Natomiast bodźce rynkowe uwzględniają sytuację rynku 

giełdowego, zwłaszcza jego poziom rozwoju, nastroje rynku, co determinuje poziom 

odchylenie od wartości wewnętrznej akcji. 

Niemniej analiza wszystkich czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa 

jest trudna i czasochłonna, dlatego też analizę fundamentalną głównie wykorzystuje się do 

inwestycji średnio- i długoterminowych. Dzięki przeprowadzonej wycenie efekt finalny  

w postaci wyceny akcji (wartości wewnętrznej, z ang. intrinistic vale, inwestor może 

porównać z wartością rynkową i dowiedzieć się, czy akcje danej spółki są niedoszacowane 

przez rynek czy przeszacowane. 

 

 
Rysunek 2 Czynniki wpływające na bieżącą cenę akcji 

Źródło: T. Jaworski, 1999, Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 117. 

 

Zakłada się, że wykorzystując analizę fundamentalną w procesie podejmowania 

decyzji inwestycyjnych, inwestorzy kierują się maksymalizowaniem zysku
302

. Co więcej, 

analiza fundamentalna opiera się na założeniu, że ceny aktywów w długim okresie 

                                                 
300

 W zależności od przyjętego kontekstu wyróżnia się w analizie finansowej dwa podejścia: typu top-

down - od makro otoczenia do mikrootoczenia, (EIC: economy, industry, company) oraz typu bottom-up, 

odwrotnie do poprzedniego (CIE: company, industry, economy). 
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 E. Ostrowska, 2007, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa, s. 118. 
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 W. Tarczyński, 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Naukowa koncepcja analizy 

portfelowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 21. 



Wpływ rekomendacji maklerskich na podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
 

59 

 

kształtowane są przez czynniki fundamentalne
303

. Istnieją empiryczne uzasadnienia, że 

analitycy i inwestorzy mogą polegać na wielu fundamentalnych sygnałach, pochodzących  

z wewnątrz przedsiębiorstwa, oceniając przyszłe osiągnięcia firmy. Dodatkowo niektóre 

fundamentalne sygnały wyjaśniają wyłącznie długoterminowe wzrosty zysków, sugerując 

prawdopodobieństwo, że odzwierciedlają one zarówno strukturalne zmiany i przejściowe 

prawdopodobieństwo zmian
304

. Jednak, jak stwierdza Cassidy, warunki analizy 

fundamentalnej nie są dane raz na zawsze
305

. Zmiany warunków mogą spowodować zmiany 

w wartości wewnętrznej, dlatego przyjęło się uważać oszacowaną w procesie analitycznym 

cenę waloru za taką, po której powinny być kupowane/sprzedawane papiery wartościowe na 

rynku, ponieważ ceny rynkowe powrócą do wartości fundamentalnych w długim okresie
306

.  

A istniejące odchylenia ceny rynkowej od fundamentalnej w krótkich okresach nie powinny 

być źródłem niepokoju dla inwestorów inwestujących w wartość
307

. Według Kahnemana 

analiza własnego portfela inwestycyjnego powinna odbywać się nie w perspektywie dnia, lecz 

kwartału. Przyjęcie pewnego rodzaju „globalnej perspektywy” pozwala na uniknięcie 

odruchowych działań inwestycyjnych, powodujących straty lub minimalizujących zyski
308

. 

Analiza fundamentalna jako złożony proces analityczny nie jest tak naprawdę prostą 

czynnością. Sam fakt analizy bardzo dużej ilości danych jakościowych może dostarczać 

analitykom sporych trudności, tak jak proces prognozowania przyszłych kategorii 

finansowych. 

Do głównych niepowodzeń analityków analizy fundamentalnej należą
309

: 

 niepoprawność danych, nieadekwatność, 

 niepewność dotycząca przyszłości, 

 nieracjonalne zachowanie rynku. 

 

Jak wskazują Graham i Dodd, pierwsze z tych niepowodzeń choć najmniej istotne, jest 

mimo wszystko poważne. Do celowego fałszowania danych dochodzi rzadko, częściej jednak 

jest wynikiem złej interpretacji danych, będących skutkiem księgowych sztuczek, których 

mało doświadczeni analitycy mogę nie potrafić poprawnie wykryć. Niemniej jednak sztuczki 

księgowe na pewno niwelują istniejące regulacje prawne. 

Niepewność dotycząca przyszłości jest dużo bardziej istotnym elementem. Mimo że 

wnioski analityków co do przyszłości są uzasadnione i podparte argumentami, to nowa 

perspektywa i tak może być dotknięta zmianami, które mogą być nieprzewidywalne, 

zwłaszcza w czasach wielkiej niepewności. 

Zarówno niepewność przyszłości, jak i przyszłość samego rynku powodują podobne 

trudności, dlatego sukces analizy fundamentalnej analityka zależy w dużej mierze od obu 

stron. Jednakże, jak podkreślają Graham i Dodd, istniejący pogląd, że fluktuacje cen 

rynkowych nie interesują inwestorów w czasie trwania ich inwestycji, lecz wyłącznie skupiają 

uwagę na finalnym efekcie, jest niedokładne i poniekąd obłudne. Inwestorzy niezalenie od 

charakteru inwestycji są zainteresowani cenami rynkowymi, ponieważ wahania rynkowe mają 

psychologiczny wpływ na inwestorów. 

Mimo że analiza fundamentalna jest powszechnie stosowana, to wskazuje się na 

spadek zainteresowania tym typem analizy. Przede wszystkim z powodu zwiększenie 
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inwestowania krótkoterminowego (przede wszystkim handel wysokich częstotliwości - 

HFT
310

), ale również ze względu na nieuwzględnienie w niej zachowań uczestników rynku – 

inwestorów
311

 - czynnika psychologicznego, który niejednokrotnie wywiera znaczący wpływ 

na ceny rynkowe. 

2.2.2 Skuteczność analizy fundamentalnej 

Istnieje wiele pozycji literaturowych wskazujących na skuteczność i przydatność 

analizy fundamentalnej w procesie inwestycyjnym. Prekursorami w tych badaniach byli: 

Benjamin Graham, później Warren Buffet oraz kolejni badacze. W ramach analizy 

fundamentalnej poszukuje się akcji niedowartościowanych/przewartościowanych, zwracając 

uwagę na kolejne czynniki fundamentalne, takie jak: wskaźniki rynkowe P/E, P/BV, 

wskaźniki płynności, poziom zysku: EBITDA, EBIT, przepływy finansowe, struktury 

kosztów, przychodów i inne. Czynniki te mają wpływ na sposób określania wartości akcji. 

Dowiedli tego między innymi: Abarbanell i Bushee, że w latach 1974-1988 na rynku 

amerykańskim wykorzystanie zbioru sygnałów płynących z analizy fundamentalnej
312

 

pozwoliło osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu
313

. W latach późniejszych (1992–2001) 

wykazano, że ceny akcji na rynku amerykańskim są funkcją długoterminowych prognoz 

wzrostów zysków netto
314

. Z kolei badanie spółek brytyjskich w latach 1991–2000 sugeruje, 

że moc wyjaśniającą dla przyszłych stóp zwrotu ma obecna wartość parametru book‐to‐

market, a poprzez włączenie prostych oszacowań przyszłej wartości book‐to‐market i zwrotu 

z kapitału (ROE) jako dodatkowych zmiennych objaśniających, jeszcze bardziej polepszą tę 

moc wyjaśniającą
315

. Dwustopniowy model wyceny akcji oparty na podejściu P/B-ROE 

okazał się skutecznym narzędziem między innymi do wyjaśnienia aktualnych cen rynkowych 

i prognozowania przyszłych różnic w stopach zwrotu na rynku amerykańskim
316

. Co więcej 

na rynku amerykańskim wykazano, że zwroty akcji są związane z przepływami pieniężnymi 

firmy (wynikającymi z rentowności i skali działalności) - stopą zysków, inwestycjami 

kapitałowymi oraz zmianami rentowności i możliwościami wzrostu, a także ze zmianami 

stopy dyskontowej - wpływającej na wycenę przyszłych przepływów pieniężnych
317

. Choć  

w badaniach fundamentów spółek z 65 krajów ze wszystkich kontynentów, w latach 1991-

2016 wykazano, że zastosowanie strategii wynikającej z wysokich wartości, dziewięć 
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(red.), Rynki Kapitałowe. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczycieńskiego nr 862, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin, s. 191; P. Dąbrowski, 2013, Huraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej 

dekoniunktury, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne nr 174, 

Innowacje w bankowości i finansach. T. 2, s. 90. 
312

 Związane z jednoczesnymi zmianami zapasów, należności, marż brutto, kosztów sprzedaży, 

nakładów inwestycyjnych, efektywnych stawek podatkowych, metod inwentaryzacji, kwalifikacji kontrolnych i 

wydajności sprzedaży siły roboczej. 
313

 J. Abarbanell, B. Bushee, 1998, Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy, Accounting 

Review, 73(1), s. 19-45. 
314

 J. Callaghan, A. Murphy, M. Parkash, H. Qian, 2009, The Empirical Relationship Between Stock 

Prices and Long-term Earnings, Journal of Investing, 18(3), s. 49–52. 
315

 C. Clubb, M. Naffi, 2007, The Usefulness of Book-to-Market and ROE Expectations for Explaining 

UK Stock Returns, Journal of Business Finance and Accounting, 34(1-2), s. 1–32. 
316

 J. Wilcox, T. Philips, 2005, The P/B-ROE Valuation Model Revisited, Journal of Portfolio 

Management, 31(4), s. 56–66. 
317

 P. Chen, G. Zhang, 2007, How Do Accounting Variables Explain Stock Price Movements? Theory 

and Evidence, Journal of Accounting and Economics, 43(2-3), s. 219–244. 



Wpływ rekomendacji maklerskich na podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
 

61 

 

sygnałów wykazujących siłę fundamentalną
318

 przyniosło pozytywną ponadprzeciętną stopę 

zwrotu w 44 krajach
319

. Wyniki te pokazują, że choć na wielu rynkach charakterystyki 

fundamentalne mogę przyczyniać się do osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu, to ten sam 

zestaw cech fundamentalnych spółek wcale nie musi być skuteczny na innych rynkach. 

Dlatego też nie można przypisywać uniwersalności odkrytych zależności pomiędzy 

fundamentami spółek a cenami rynkowymi. 

Poszukiwaniem skuteczności inwestowania na podstawie wybranych cech 

fundamentalnych spółek na GPW zajęli się również polscy badacze. Wykazano, że strategie 

inwestowania w wartość w latach 2001-2009 na GPW pozwalały osiągnąć znacząco wyższe 

stopy zwrotu niż strategie inwestowania we wzrost. Rezultat ten jest tożsamy z wynikami 

uzyskanymi na rynkach już rozwiniętych, choć zanotowana przewaga strategii wartości nad 

strategią wzrostu jest wyższa niż przewaga zanotowana na rynkach już rozwiniętych
320

. 

Z kolei na podstawie stworzonych portfeli ze spółek o charakterystycznych cechach 

fundamentalnych wyznaczono stopy zwrotu, jakie dawałyby wyselekcjonowane portfele  

i porównano je ze stopami zwrotu z tego samego okresu, uzyskanymi przez benchmark – 

indeksy giełdowe. Wybrany przegląd badań z tego zakresu przedstawia Tabela 7. 

Niemal wszystkie stworzone portfele, składające się ze spółek o konkretnych 

charakterystykach fundamentalnych, dawały lepsze rezultaty niż portfele pasywne, składające 

się ze spółek wchodzących w skład indeksów giełdowych. Wyniki te są uogólnione, gdyż  

w poszczególnych latach lub różnych wielkości portfelach tendencja ta nie jest utrzymana. 

Wyniki fundamentalnych portfeli w niektórych przypadkach były zaskakująco wysokie. 

Niemniej w wynikach tych nie wykazano poziomu ryzyka, jakie wiąże się z tymi 

wyselekcjonowanymi portfelami. Jako jedyny spośród przytoczonych powyżej autorów - 

Czapiewski - wykazał, że wszystkie zbadane przez niego strategie fundamentalne 

charakteryzują się wyższym poziomem odchylenia standardowego stopy zwrotu, niż  

w przypadku wyników indeksu WIG, dlatego też nie można mówić o tym, że stopy zwrotu  

z portfeli fundamentalnych są bardziej efektywne od indeksu. Mimo to nie można umniejszać 

roli wyselekcjonowania portfeli fundamentalnych, gdyż wyższe ryzyko wiąże się wyższą 

premią
321

. 

Wskazane powyżej prace nie są jednym dorobkiem w tym aspekcie. Należy również 

wspomnieć o pracy Czapiewskiego, który wykazał występowanie zwyżkowych stóp zwrotu
322

 

w latach 1997-2010 dla badanych podmiotów, w zależności od posiadanych cech 

fundamentalnych
323

. 
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Tabela 7 Wybrany przegląd badań polskich, dotyczących skuteczności portfeli fundamentalnych i rynkowych 

Metodyka 1 Metodyka 2 Wyniki Autor 

Porównanie efektywności 

utworzonego portfela na 

podstawie uproszczonego 

odwzorowania metody 

Grahama - stopy zwrotu z 

portfeli liczone na koniec 

roku: 2004, 2005, 2006, 

2007 ze stopami zwrotu z 

indeksu WIG. 

Portfele skonstruowane na 

podstawie wskaźnika 

cena/zysk 

Średnia roczna geometryczna 

stopa zwrotu z badanych lat 

(18,9%) przewyższała średnio roczną 

stopę zwrotu z indeksu WIG (9,4%). 

Czapiewski, 2009 

Portfele skonstruowane na 

podstawie wskaźnika 

cena/wartość księgowa. 

Średnia roczna geometryczna stopa 

zwrotu w badanych latach (46%) 

przewyższała średnio roczną stopę 

zwrotu z indeksu WIG (9,4%). 

Portfele skonstruowane na 

podstawie granicznych 

wartości wskaźników: 

cena/zysk, cena/wartość 

księgowa dług netto/kapitał 

własny. 

Średnia roczna geometryczna stopa 

zwrotu z portfela (24,6%) 

przewyższała średnio roczną stopę 

zwrotu z indeksu WIG (9,4%). 

Porównanie efektywności 

portfela fundamentalnego, 

opartego na selekcji spółek 

według: poziomu ROE oraz 

rocznej stopy wzrostu zysku 

netto. Wyniki portfeli 

porównywano ze stopą 

zwrotu indeksu WIG. Dane 

z lat 2001–2010. 

Portfele spółek mających 

najwyższe ROE. 

Najskuteczniejsze portfele. W 

zależności od liczebności portfela, w 

ciągu 9 lat wygenerowały one od 

1019,08% (portfel 20 el.) aż do 

7133,96% (portfel 5 el). Sekuła, 2011 

Portfele oparte na stopie 

wzrostu zysku netto. 

Portfele wysoko rentowne, lecz niższe 

od portfeli dla ROE. Wyniki również 

wyższe niż osiągał WIG. Najwyższa 

była dla portfela 20 el. 1486,08%. 

Porównanie efektywności 

portfela fundamentalnego, 

opartego na selekcji spółek 

według poziomu: ROE, 

rocznej stopy wzrostu 

EBIT, rocznej stopy 

wzrostu zysku netto oraz 

współczynnika rynkowej 

wyceny P/E. Wyniki 

portfeli porównywano ze 

stopą zwrotu indeksu WIG. 

Dane 2001-2010. 

Portfele spółek posiadających 

najwyższe ROE 

Najskuteczniejsze portfele. Średnią 

roczną stopę zwrotu z portfela od 

44,61% aż do 86,23% (5 el.). WIG 

przeciętnie osiągnął 19,58%. 

Sekuła, 2012 

Portfeli tworzonych na 

podstawie stopy wzrostu 

EBIT 

Nie istnieją statystycznie istotne 

różnice w wynikach portfeli a stopą 

zwrotu indeksu WIG. 

Portfele tworzone na 

podstawie stopy wzrostu 

współczynnika P/E 

Nie istnieją statystycznie istotne 

różnice w wynikach portfeli a stopą 

zwrotu indeksu WIG. 

Portfele tworzone na 

podstawie stopy wzrostu 

zysku netto 

Stopy zwrotu portfeli są istotnie 

statystycznie wyższe od średniej stopy 

zwrotu WIG dla portfela 10, 15 i 20 el. 

Porównanie efektywności 

portfela fundamentalnego - 

mierzoną za pomocą 

wskaźników: ROE, ROA, 

P/E oraz P/BV spółek 

wchodzących w skład 

indeksu WIG20 w latach 

2004 – 2016. 

Portfel TMAI 

Portfel fundamentalny osiągnął w 

ciągu analizowanych 13 lat łączną 

stopę zwrotu w wysokości 143,6%, a 

WIG20 wypracował w tym samym 

okresie stopę zwrotu na poziomie 

23,3%. 

Staszak, 2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Czapiewski, 2009, Ocena skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na 

wskaźnikach fundamentalnych na polskim rynku kapitałowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły 

Głównej Handlowej nr 92, s. 54-72; P. Sekuła, 2011, Efektywność inwestycyjna portfela fundamentalnego na GPW w 

Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 261, s. 419-431; P. Sekuła, 2012, Empiryczny test strategii 

fundamentalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 271, Zarządzanie finansami firm – teoria i 

praktyka, s. 280-289; M. Staszak, 2017, Eksperymentalna ocena efektywności portfela fundamentalnego dla spółek z indeksu 

WIG20 za latach 2004-2016, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(4), s. 672 – 678. 

 

W pracy dotyczącej zachowań inwestorów oraz czynników fundamentalnych 

wykazano, że podczas hossy inwestorzy w mniejszym stopniu kierują się cechami 

fundamentalnymi (niż w czasie bessy), kupując poszczególne walory, tym samym wykazując 

większą skłonność do ponoszenia zwiększonego ryzyka. Z kolei w trakcie kryzysu wartości 

spółek są bardziej uzależnione od czynników fundamentalnych, niż w czasie wzrostu 
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gospodarczego
324

. Na tej podstawie można przypuszczać, że gdy czasy są niepewne, wówczas 

inwestorzy redukują swój optymizm, powracając do fundamentów spółek. 

Zaobserwowane na polskim rynku zwiększona skuteczność portfeli o specyficznych cechach 

fundamentalnych jest charakterystyczną cechą rynków już rozwiniętych, a tym samym 

zaprzeczeniem hipotezy o efektywności rynków w formie półsilnej. 

2.3 Porównanie analizy technicznej i fundamentalnej 

Porównanie charakterystyk analizy technicznej i analizy fundamentalnej 
Analiza fundamentalnej szybko została przyjęta przez zwolenników nowoczesnych 

finansów, zaś analiza techniczna od samego początku nie zyskała uznania. Twierdzono, że 

„różnica pomiędzy analizą fundamentalną a analizą techniczną nie różni się niczym od 

różnicy między astronomią a astrologią. W niektórych kręgach analiza techniczna znana jest 

jako - voodoo finanse”
325

. Niemniej jednak analiza techniczna cieszy się popularnością raczej 

poza kręgami akademickimi, choćby ze względu na bardzo szeroki dostęp do narzędzi analizy 

technicznej w różnych portalach inwestycyjnych oraz ze względu na jej uniwersalny 

charakter. 

Oprócz horyzontu czasowego analizę techniczną i fundamentalną rozróżnia to, że 

analiza techniczna odnosi się do zachowań rynku, a w zasadzie jej skutków, badając 

prawdopodobny kierunek zmian cen rynkowych na podstawie dotychczasowych zachowań 

rynków. Technicy wierzą, że analizując statystykę, są w stanie prognozować kierunek 

przyszłej ceny, a rynek ma wystarczająco nielosowe i możliwe do przewidzenia elementy, 

które sprawią, że takie badania przyniosą zyski z biegiem czasu
326

. 

Natomiast w analizie fundamentalnej bada się wszystkie czynniki, mające wpływ na 

wartość papieru wartościowego (bada się przyczyny zachowań rynku), aby określić jego 

rzeczywistą wartość. Analitycy fundamentalni wierzą, że papiery wartościowe mają 

wewnętrzną wartość, która jest determinowana zachowaniem i osiągnieciami tej spółki. 

Dlatego fundamentaliści wierzą, że akcje mogą sprzedawać/kupować po cenach znacznie 

powyżej lub poniżej wartości wewnętrznej, ponieważ rynek nie dokonał jeszcze prawidłowej 

oceny niektórych informacji, które mogą zostać odkryte i wykorzystane przez 

fundamentalistów. 

Technicy wierzą, że analitycy fundamentalni są w najlepszym razie nieefektywni  

i w najgorszym przypadku nieskuteczni, bo mogą uwzględnić nieprawdziwe dane, których 

jest bardzo wiele lub mogą wykorzystać informacje przestarzałe, bo pojawiły się już nowe. 

Natomiast za wadę analizy technicznej uznaje się również jej nieskuteczność w przypadku 

mało płynnych walorów giełdowych, co powoduje zaburzenia działania narzędzi analizy 

technicznej, choćby zidentyfikowania punktów wsparcia i oporu. Ponadto analiza techniczna 

nie zawsze jest dobrym wyznacznikiem doboru akcji spółek do portfela, co w przypadku 

analizy fundamentalnej jest jej dużą zaletą. 

Inwestorzy wykorzystujący analizę techniczną, zwykle dodają pozytywną informację zwrotną 

na rynek finansowy, co może powodować jego destabilizację. Natomiast inwestorzy 

opierający się na analizie fundamentalnej, kupując niedowartościowane instrumenty 
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 P. Wnuczak, P. Miecarz, 2009, Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek 

giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 

nr 16, Aktualne wyzwania teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 

275-285. 
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 A. Lo A., H. Mamayski, J. Wang, 2000, Foundations of Technical Analysis: Computational 

Algorithms, Statistical Inference and Empirical Implementation, Journal of Finance, 55(4), s. 1705. 
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finansowe, a sprzedając przewartościowane aktywa, działają stabilizująco na dynamikę 

rynku
327

. 

Analiza techniczna i analiza fundamentalna mogą wzajemnie sobie przeczyć, 

zwłaszcza na początku dużych zmian cen rynkowych - analiza fundamentalna może nie 

wyjaśniać dlaczego. Z upływem czasu rezultaty są zbieżne. Wyjaśnieniem tych rozbieżności 

stanowi fakt iż „cena rynkowa wyprzedza wiedzę fundamentalną”, inaczej mówiąc 

uwarunkowania fundamentalne zostały zdyskontowane przez cenę rynkową. Zatem jeśli 

uwarunkowania fundamentalne mają odzwierciedlenie w cenie, to analiza techniczna jest 

skróconą wersją analizy fundamentalnej. Niemniej jednak analiza fundamentalna nigdy nie 

będzie częścią analizy technicznej
328

. Zarówno fundamentaliści, jaki i technicy są świadomi, 

jakie korzyści niesie drugie podejście analizy do prognozowania. Podejścia obu analiz starają 

się rozwikłać ten sam problem, lecz w inny sposób. 

Wykorzystywanie analizy technicznej i analizy fundamentalnej 

Zarówno analiza techniczna oraz analiza fundamentalna są powszechnie 

wykorzystywane przez uczestników rynków, o czym świadczą odpowiedzi respondentów  

w badaniach ankietowych przeprowadzonych w wielu krajach, głównie na rynkach 

giełdowych. W ankietach tych badano, jakie metody analizy są wykorzystywane przez 

respondentów w ich analizach, w procesie podejmowania decyzji
329

. Przegląd wyników tych 

badań został zaprezentowany w Tabeli 8. Odpowiedzi badanych różnią się między sobą  

w zależności od horyzontu czasowego inwestycji, rynków, typów uczestników. Aktywni 

uczestnicy rynków, zwłaszcza walutowych, inwestujących intensywnie w perspektywie 

krótkoterminowej, głównie posługują się analizą techniczną. Wraz z wydłużeniem horyzontu 

czasowego inwestycji, zwiększa się znaczenie analizy fundamentalnej w podejmowaniu 

decyzji analizy. Odpowiedzi respondentów są zgodne z charakterystykami obu analiz, 

zarówno z jej zaletami jak i wadami opisanymi w podrozdziałach: 2.1 i 2.3. 

Główny wniosek z przeprowadzonych ankiet wskazuje, że wielu inwestorów używa 

zarówno analizy fundamentalnej, jak i technicznej, jest to około 85% respondentów
330

,  

w głównej mierze wykorzystując ich komplementarność. Warto nadmienić, że analizy 

techniczna i fundamentalna nie są jedynymi źródłami decyzji inwestycyjnych. Część 

zbadanych inwestorów, głównie nieprofesjonalnych, wskazuje również na: analizę 

portfelową, własną intuicję, profesjonalne porady
331

 czy rekomendacje giełdowe
332

. 
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Tabela 8 Porównanie wykorzystywania analizy technicznej i analizy fundamentalnej w procesie 

podejmowania decyzji – przegląd badań ankietowych 

Rynek 
Rok 

badania 
Respondenci AT AF AF i AT Inne Autorzy 

Rynek 

walutowy 

Wielka 

Brytania 

1988 353 dealerów > 90% <10% *  

Taylor  

i Allen, 

1992 

Rynki 

walutowe - 

Frankfurt, 

Londyn, 

Wiedeń, 

Zurych 

1996 

282 traderów, 

49 dziennikarzy 

finansowych 

Traderzy dziennikarze *  
Oberlechner, 

2001 

Rynek akcji 

Indie 
2010 

100 respondentów: 

managerowie 

funduszy, brokerzy, 

inwestorzy 

instytucjonalni 

89% 11% *  

Venkatesh  

i Ganesh, 

2011 

Horyzont krótkoterminowy 

6% 94% *  

Horyzont długoterminowy 

Rynek akcji 

Holandia 
2006 

550 inwestorów 

indywidualnych 
9% 7% 8% 

AF i inna 

metoda 

lecz nie 
AT – 21% 

Hoffmann  

i Shefrin, 

2014 

Rynek akcji 

Indonezja 
b/d 

125 - 35 menadżerów 

inwestycyjnych i 90 

inwestorów 

indywidualnych 

51,2% 48,8%   
Utami  

i in. 2017 

Rynek akcji 

Grecja 

grudzień 

2003 - 

czerwiec 

2004 

435 - członkowie 

giełdy, zarządzający 

funduszami; brokerzy 

i indywidualni 

inwestorzy 

3.36 2.84 2.75 AP - 2.95 Maditinos  

i in. 2007 

 

 

Horyzont krótkoterminowy 

2.98 3.80 3.11 AP - 2.18 

Horyzont długoterminowy 

Rynek akcji 

Izrael 
b/d 

41 managerów 

funduszy 

inwestycyjnych 

2.49 3.36   

Cohen, 2011 

 305 

nieprofesjonalnych 

inwestorów 

2.47 3.32   

Rynek akcji 

Chiny 
2003 

65 chińskich 

analityków 

finansowych 

44%  

(średnio 

3.46) 

80%  

(średnio 

4.11) 

  
Wang  

i in. 2011 

b/d – brak danych; AT - Analiza techniczna, AF – analiza fundamentalna; AP – analiza portfelowa; dealer - kupno i sprzedaż 

papierów wartościowych są częścią jego zwykłej działalności; trader - kupuje i sprzedaje papiery wartościowe na własny 

rachunek, ale nie na zasadach biznesowych, horyzont czasowy tych inwestycji jest bardzo krótki. * - badani respondenci 

wskazywali również na połączone zastosowanie AT i AF. 

Źródło - opracowanie własne na podstawie: M. Taylor, H. Allen, op.cit., s. 304-314; T. Oberlechner, op.cit., s. 81-93; C. 

Venkatesh, L. Ganesh, 2011, Fundamental analysis as a method of share valuation in comparison with technical analysis, 

International Economics and Finance Journal, 6(1), s. 27-37; A. Hoffmann, H. Shefrin, op.cit., s. 495–469; W. Utami, L. 

Nugroho, Farida, 2017, Fundamental Versus Technical Analysis of Investment: Case Study of Investors Decision in Indonesia 

Stock Exchange, Journal of Internet Banking and Commerce, 22(8), s. 1-18; D. Maditinos, Z. Ńević, N. Theriou, 2007, Users’ 

Perceptions and the Use of Fundamental and Technical Analyses in the Athens Stock Exchange, Studies in Economics and 

Finance 24, s. 32-50; G. Cohen, A. Kudryavtsev, S. Hon-Snir, op.cit., s. 125-138; J. Wang, J. Haslam, C. Marston, op.cit., s. 

5-30. 

 

Polskie badania dotyczące stosowania analizy technicznej i fundamentalnej są, według 

wiedzy autora, skromne. W badaniu ankietowym przeprowadzonym na 632 graczach 

internetowej gry giełdowej
333

 w latach 2006-2007 respondenci wskazali
334

, że analiza 

techniczna miała największy wpływ na decyzje inwestycyjne w tej grze (średnio 3,96), drugą 

                                                 
333

 Gra giełdowa była zorganizowana przez Parkiet Media SA i zadedykowana studentom polskich 

uczelni, w której wzięło udział 5957 osób, w tym 3897 było aktywnymi uczestnikami gry. 
334

 Respondenci oceniali w skali 1-5, podane w kwestionariuszu następujące czynniki wypływające na 

decyzje inwestycyjne: analiza techniczna spółki, analiza fundamentalna spółki, komunikaty spółek, 

rekomendacje domów maklerskich, rekomendacje znajomych oraz internautów, własna intuicja i przeczucia. 
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w kolejności była analiza fundamentalna (3,57), natomiast najmniejsze znaczenie  

w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych miały rekomendacje domów maklerskich (2,9%) 

oraz znajomych i internautów (2,33%)
335

. Autorzy tej ankiety sprawdzili również związek 

pomiędzy deklarowanym stosowaniem analizy technicznej a rzeczywistym jej 

zastosowaniem. Wykazali, że transakcje stymulowane sygnałami analizy technicznej nie są 

skorelowane z deklaracją o jej stosowaniu
336

, natomiast efektywność analizy technicznej była 

różna, w zależności od przyjętego stopnia pomiaru
337

. 

Natomiast w corocznym badaniu polskich inwestorów indywidulanych, przeprowadzonym 

przez Stowarzyszanie Inwestorów Indywidualnych (SII), wyniki badania prezentują się 

inaczej. W Tabeli 9 zaprezentowano wyniki dotyczące znaczenia stosowania analizy 

instrumentu finansowego w procesie inwestycyjnym przez tychże inwestorów w latach 2007-

2017. 

Początkowe wyniki badań inwestorów indywidulanych z 2007 roku (najmniejsza próba 

badawcza) wykazały, że dla największej liczby inwestorów znaczenie miała analiza 

fundamentalna – niemal 53%, nieco mniej inwestorów uznało, że analiza techniczna – 45%, 

marginalne znaczenie miał łączny udział obu metod analizy. Natomiast od 2011 do 2017 roku 

największym uznaniem respondentów cieszyły się obie metody, łącznie około 40% 

inwestorów tak wykazało. Znaczenie wyłącznie pojedynczego typu analizy – czy to 

fundamentalnej czy technicznej - znacząco się zmniejszył, o ponad połowę w porównaniu do 

roku 2007. Średnio po 20% respondentów wskazywało na pojedynczy typ każdej z analizy 

jako ten najistotniejszy. Ponadto od roku 2011 wielu badanych inwestorów przyznaje się, że 

nie potrafi analizować instrumentów finansowych, przeciętnie przyznawało się do tego 17% 

respondentów. Należy zwrócić uwagę, że w badaniach od 2011 liczba inwestorów biorących 

udział w badaniu znacznie się zwiększyła, co może świadczyć o pojawieniu się na rynku 

nowych, jeszcze mało doświadczonych inwestorów. 

Wyniki badań SII potwierdzają wcześniejsze obserwacje, że zainteresowanie włącznie 

pojedynczą analizą słabnie na rzecz zainteresowania obiema na raz. 
 

Tabela 9 Znaczenie analizy instrumentu finansowego – Wyniki SII 

Analiza / Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba 

respondentów 
1.298 1.320 1.327 2.959 7.319 6.009 5.332 7.023 7.353 5.012 4.711 

analiza 

fundamentalna 
52,5 b.d. b.d. 41,9 17,6 17,6 20,3 24,8 18,9 20,7 22,0 

analiza techniczna 45,0 b.d. b.d. 48,7 21,9 21,8 18,2 19,8 21,7 16,8 17,0 

obie metody 

łącznie 
2,5 b.d. b.d. - 38,3 38 43,3 45,4 40,3 44,6 45,0 

nie potrafię 

analizować 

instrumentów 

finansowych 

- b.d. b.d. - 20,9 21,5 16,8 7,6 18,2 17 15,6 

Inne - b.d. b.d. 5,3 1,3 1 1,3 2,3 0,8 1 0,5 

odmowa 

odpowiedzi 
- - - 4,7 - - - - - - - 

b.d. - brak danych. Zaprezentowane dane są wartościami w procentach. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ogólnopolskich Badań Inwestorów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie 

Inwestorów Indywidulanych338. 
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Hoffmann i Shefrin wykazali, że analiza techniczna nie jest odpowiednia dla 

inwestorów indywidualnych, lecz jest bardziej odpowiednia dla inwestorów profesjonalnych. 

Inwestorzy indywidualni są zbyt pewni siebie i optymistyczni, co przejawia się w wysokich 

obrotach rynkowych i dużą koncentracją portfela. Poza tym zwiększając obroty rynkowe, 

inwestorzy indywidualni generują wyższe koszty transakcyjne, które zmniejszają uzyskaną 

stopę zwrotu
339

. Podobne wnioski wysunął Neely w odniesieniu do rynków walutowych. 

Wykorzystywanie analizy technicznej na tych rynkach przez inwestorów indywidualnych jest 

mniej użyteczne ze względu na koszty transakcyjne, a także zaangażowanie czasowe (nakłady 

czasu), jakie inwestor musi ponieść, aby nadążać za rynkiem każdego dnia. Z tym wiąże się 

też akceptacja ryzyka, które bezpośrednio wiąże się ze strategią wykorzystywania analizy 

technicznej
340

. 

Według zwolenników zarówno jednego, jak i drugiego podejścia w przewidywaniu 

przyszłych cen akcji twierdzi się, że analiza finansowa rozpoznaje to, co należy kupić,  

a analiza techniczna mówi, kiedy to zrobić
341

. Dlatego wciąż są poszukiwane strategie 

inwestycyjne, bazujące na obu typach analizy – technicznej i fundamentalnej. Potwierdzenie 

stanowią odpowiedzi respondentów zaprezentowane w Tabeli 10 - przeglądzie badań 

dotyczącym efektywności połączenia analizy fundamentalnej i technicznej. 

Większość z przytoczonych badań wskazuje, że modele hybrydowe – łączące zarówno 

analizę techniczną jak i fundamentalną - dają najlepsze rezultaty w przewidywaniu przyszłych 

cen akcji. Tym samym wskazują na komplementarność obu analiz, a nie ich substytucyjność. 

Według niektórych badaczy wykorzystanie w strategii inwestycyjnej połączenia obu typów 

analiz pozwala na konsekwentne i poprawne przewidzenie przyszłej ceny akcji. Wnioski te 

potwierdzają badania przeprowadzone różnymi metodami integracji analizy fundamentalnej  

i technicznej
342

. 

Niezależnie jaka metoda analizy zostanie zastosowana podczas procesu decyzyjnego, 

ostatecznie od inwestorów zależy dokonanie konkretnej transakcji, którą będzie wpływać na 

przyszłe wartość rynkowe spółek. Jak wskazują badania psychologów, inwestorzy, tak jak  

i inne jednostki, mają predyspozycje do ulegania rozmaitym emocjom, towarzyszącym im  

w procesie podejmowania decyzji
343

. Nie wiadomo natomiast, w jakim zakresie emocje 

                                                                                                                                                         
2016; Czy inwestor indywidualny to ginący gatunek? - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2015; 
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wpływają na proces podejmowania decyzji oraz nie wiadomo, jaka jest skala tego wpływu
344

. 

Dlatego można zaryzykować stwierdzenie, że rynki finansowe są nieprzewidywalne, 

ponieważ są efektem działania człowieka, który - jak wskazuje szkoła finansów 

behawioralnych - nie zawsze jest racjonalny. 
 

Tabela 10 Efektywność połączenia analizy technicznej i analizy fundamentalnej na giełdach papierów 

wartościowych – przegląd badań 

Rynek 
Próba 

badawcza 

Okres 

badania 
Opis badania Konkluzja Autorzy 

Amerykań-

ska giełda 

364 spółek z 

indeksu S&P 

1985–

1995 

Wykorzystanie sieci 

neuronowych (algorytmu 

propagacji wstecznej) w 
integracji AF i AT do 

określenia stopy zwrotu z 

kapitału własnego. 

Technika włączenia danych 

finansowych z poprzednich lat do 

wektora wejściowego do 
implementowania podejścia sieci 

neuronowej może znacznie zwiększyć 

poziom zwrotu, co pokazuje zalety 
integracji AF z AT. Ponadto 

integracja działa szczególnie dobrze, 

gdy gospodarka znajduje się w recesji. 

Lam, 2004 

Amerykań-

ska giełda 

wszystkie 

spółki 

notowane na 

giełdzie w 

okresie 

badawczym 

1983- 

2002 

Modele fundamentalne, modele 

techniczne, modele mieszane 

na podstawie fundamentalnych 
i technicznych czynników. 

Wyniki potwierdzają 

komplementarność analizy 

fundamentalnej i technicznej - każda z 
pojedynczych analiz dobrze się 

sprawdza, choć modele hybrydowe 

mają doskonałą moc wyjaśniającą 
wyceny akcji. 

Bettman -i 

in, 2009 

Indonezyjs-

ka giełda  

(LQ45 

market) 

 

183 spółek 
2004 - 

2009 

Modele fundamentalne, modele 

techniczne, modele mieszane 
na podstawie fundamentalnych 

i technicznych czynników. 

AT lepiej niż sama AF określa 

przyszłe ceny. 

Połączenie AF i AT zapewnia lepszą 
moc wyjaśniającą przeszłe ceny akcji 

niż którakolwiek z metod 

zastosowana pojedynczo. 

Waworuntu 

i Suryanto, 

2010 

Giełda w 

Johannes-

burgu (JSE) 

spółki 

notowane na 

JSE w okresie 

2002-2012 

2002-

2012 

Modele fundamentalne, modele 

techniczne, modele mieszane 
na podstawie fundamentalnych 

i technicznych czynników. 

Połączenie AT i AF ma doskonałą 

moc wyjaśniającą ruchy cen akcji, 

model hybrydowy przewyższa 
zarówno wyniki analizy 

fundamentalnej, jak i analizy 

technicznej stosowane osobno. 

Mashiqa  

i in., 2015 

Amerykańs

ka giełda 

140 spółek z 

S&P 500 

1996 - 

2015 

Ocena, która z metod AF czy 
AT jest lepsza przy 

prognozowaniu cen akcji przy 

pomocy modeli samouczenia 
się maszyn oraz weryfikacja 

korzyści z zastosowania obu 

podejść łącznie. 

Modele wykorzystujące wskaźniki AF 

przewyższają te, które wykorzystują 

wskaźniki AT. Z kolei łączenie 
wskaźników AF i AT spowodowało 

lepsze wyniki prognozowania cen 

akcji przy użyciu modeli opartych na 
uczeniu maszynowym w ponad 95% 

przypadków. 

Beyaz i in., 

2018 

Giełda w 

Indonezji  

(LQ45 

market) 

56 spółek 
2007-

2016 

Modele fundamentalne, modele 
techniczne, modele mieszane 

na podstawie fundamentalnych 

i technicznych czynników. 

Wyniki modeli opartych na AT dały 

lepsze rezultaty prognozy cen akcji na 
podstawie modelu mieszanego, choć 

model hybrydowy dawał lepsze 

rezultaty niż na podstawie czynników 
fundamentalnych. 

Agustin, 

2019 

AT – analiza techniczna, AF – analiza fundamentalna. 

Źródło - opracowanie własne na podstawie: M. Lam., 2004, Neural network techniques for financial performance prediction: 

integrating fundamental and technical analysis, Decision Support Systems 37(4), s. 567– 581; J. Bettman, S. Sault, E. 

Schultz, 2009, Fundamental and technical analysis: substitutes or complements?, Accounting and Finance 49(1), s. 21–36; S. 

Waworuntu, H. Suryanto, 2010, The Complementary Nature Of Fundamental And Technical Analysis Evidence From 

Indonesia, International Research Journal of Business Studies, 3(2), s. 167-184; V. Mashiqa , T. Mokoaleli-Mokoteli, P. 

Alagidede, 2015, Complementarity of fundamental and technical analysis of JSE-listed stocks: an empirical appraisal, w: 

Studies in Economics and Econometrics, 39(3), s. 21–40; E. Beyaz, F. Tekiner, X. Zeng, J. Keane, 2018, Comparing 

Technical and Fundamental indicators in stock price forecasting, IEEE 20th International Conference on High Performance 

Computing and Communications; IEEE 16th International Conference on Smart City; IEEE 4th International Conference on 

Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS), s. 1609-1615; I. Agustin, 2019, The Integration of Fundamental and 

Technical Analysis in Predicting the Stock Price, Jurnal Manajemen Maranatha, 18(2), s. 93-102. 
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 B. Frączek, 2013, Metody pomiaru skutków decyzji inwestycyjnych oraz sposoby weryfikacji 

skłonności behawioralnych inwestorów, Zeszyty Naukowe Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach nr 146, Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i informatyczne, 

Katowice, s. 43. 
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2.4 Zachowania inwestorów na rynkach finansowych 

Klastyczna teoria finansów, jak już wspomniano wcześniej, opiera się na założeniu  

o racjonalności jednostek, a tym samym również i inwestorów na rynkach finansowych. 

Rozwój cywilizacji, a w konsekwencji nauki, pozwolił Neumannowi oraz Morgensternowi na 

stworzenie modelu, którego podłożem było owo założenie o racjonalności działań człowieka, 

mianowicie model racjonalnych preferencji i podejmowania decyzji w warunkach ryzyka
345

. 

Model ten uwzględnia miarę oczekiwanej użyteczności, która składa się z sumy użyteczności 

danego zdarzenia (rzeczy) oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Zatem człowiek 

racjonalny w celu maksymalizacji swojej użyteczności wybierze to zestawienie, którego 

użyteczność
346

, więc suma satysfakcji, będzie największa. I to kryterium może być stosowane 

do każdego celu decyzyjnego, który człowiek chciałby osiągnąć. Niemniej funkcja 

użyteczności jest indywidualna dla każdej jednostki, ponieważ nierozerwalnie związana jest 

preferencjami danego człowieka. Neumann i Morgenstern wskazali podstawowe aksjomaty, 

jakie muszą być spełnione przez preferencje, aby istniała funkcja użyteczności oraz 

uwzględnili w modelu aksjomat niezmienności preferencji, mówiący o tym, że niezależnie jak 

dany problem decyzyjny byłby przedstawiany, nie ma on wpływu na preferencje racjonalnej 

jednostki. Mimo to wiele zdarzeń na rynkach finansowych i w życiu codziennym pozwala 

zaobserwować, że sposób prezentacji problemu decyzyjnego ma bardzo duże znaczenie przy 

podejmowaniu decyzji, co również zostało potwierdzone naukowo. 

Elementarnym przykładem obrazującym to, że perspektywa może zmienić decyzje, 

zaprezentował Tyszka, przedstawiając wyniki eksperymentu na dwóch grupach studentów, 

którzy mieli odpowiedzieć na jedno pytanie związane z podjęciem decyzji
347

. Sytuacja dla 

grupy pierwszej: „Zdecydowałeś się obejrzeć pewien film i w tym celu kupiłeś bilet za 50 zł. 

Wchodzisz do kina i stwierdzasz, że zgubiłeś ten bilet. Czy wydasz następne 50 zł 

(zakładając, że je posiadasz) na zakup nowego biletu, czy zrezygnujesz z filmu?”. Sytuacja 

dla grupy drugiej: „Wyobraź sobie, że zdecydowałeś się obejrzeć pewien film, przy czym 

biletu jeszcze nie kupiłeś. Wchodzisz do kina i stwierdzasz, że zgubiłeś 50 zł. Czy wydasz 

następne 50 zł (zakładając, że posiadasz taka kwotę w kieszeni) na zakup nowego biletu?”.  

W drugiej grupie badani znacznie częściej odpowiadali, że wydaliby, mimo wszystko, 

pieniądze na zakup biletu. Wskazany przykład potwierdza, że pewne perspektywy mogą 

wydawać się korzystniejsze w porównaniu z innymi, choć w rzeczywistości takie nie są, a to 

wynika z ich prezentacji, indywidualnych upodobań jednostek, odczuć, preferencji, czy też 

heurystyk, którymi kierują się ludzie w swoich decyzjach. 

Wiele zdarzeń, które kłóciły się z założeniem o racjonalności jednostki, spowodowały, 

że teoria oczekiwanej użyteczności Neumanna i Morgensterna nie została w pełni 

zaakceptowana przez wszystkie środowiska. Dlatego w poszukiwaniu wytłumaczenia dla 

licznie występujących anomalii na rynkach podjęto prace badawcze w połączeniu nauk 

psychologicznych, socjologicznych i ekonomicznych, co dało początek nowemu kierunkowi - 

finansom behawioralnym
348

. Za prekursorów nowej dziedziny finansów uważa się 

Kahnemana i Tversky’ego, autorów teorii perspektywy
349

, którzy, przeanalizowali 
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 J. Neumann, O. Morgenstern, 1994, Theory of games and economic behaviour, Princeton University 

Press, Princeton, s. 15-29. 
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 Oczekiwana użyteczność według modelu Neumanna i Morgensterna, to średnia ważona pomiędzy 

użytecznością zdarzenia a prawdopodobieństwem jego wystąpienia. 
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 T. Tyszka, 2010, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, w: J. Brzeziński (red.), 

Wykłady z Psychologii, T. 16, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 46. 
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Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 38-39. 
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 Daniel Kahneman i Amos Tversky otrzymali w 2002 roku nagrodę Nobla za teorię perspektywy, co 
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rzeczywiste postępowanie jednostek w warunkach ryzyka
350

 i wyjaśnili, dlaczego ludzie nie 

zachowują się zgodnie z aksjomatami teorii użyteczności Neumanna-Morgensterna. 

Ekonomia behawioralna opiera się na nauce o heurystykach, czyli zniekształceniach 

poznawczych i motywacyjnych w zachowywaniu się jednostek na rynkach finansowych. 

Zniekształcenia te, inaczej inklinacje lub też pułapki, są wynikiem intuicyjnego myślenia, 

którymi podążają ludzie. Poprzez refleksyjne działanie ludzie mogą redukować oceny 

prawdopodobieństwa złożonych zadań i przewidywać wartości dla łatwiejszych osądów. 

Heurystyki te są przydatne, lecz niejednokrotnie prowadzą do systematycznych błędów  

w procesie podejmowania decyzji
351

 oraz oddalają jednostki od definicyjnego homo 

economicus. 

2.4.1 Zniekształcenia motywacyjne 

Skłonności motywacyjne inwestorów spowodowane są błędami w sferze preferencji, 

które dotyczą rezultatów przyszłej inwestycji. Na skłonności motywacyjne w głównej mierze 

wpływają emocje związane z osiągnięciem zysku lub straty. Dlatego skłonności motywacyjne 

można podzielić na dwie kategorie
352

: skłonności pojawiające się przed przystąpieniem do 

inwestycji oraz skłonności pojawiające się, gdy inwestycja została rozpoczęta, często 

inklinacje te są związane z niedokończoną inwestycją i należą do nich: efekt dyspozycji, 

księgowanie mentalne, efekt status quo, efekt utopionych kosztów, bazowanie na przeszłości. 

Badania empiryczne dotyczące skłonności motywacyjnych, pojawiające się przed 

przystąpieniem do inwestycji, zwykle odnoszą się do eksperymentów dokonanych przez 

Kahnemana i Tversky’ego. 

Każdego dnia ludzie mogą lub muszą dokonywać różnego rodzaju wyborów  

i podejmować decyzje. Decyzje, których skutki dążą do niezmiennie określonego wyniku, są 

decyzjami w warunkach pewności
353

. Natomiast, kiedy nie da się określić 

prawdopodobieństwa, z jakim wystąpią określone stany rzeczy w skutek podjętej decyzji, 

ponieważ skutki są nieprzewidywalne, są to decyzje podejmowane w warunkach 

niepewności
354

. Kiedy skutki podejmowanych działań są niepewne, ale da się określić 

prawdopodobieństwo, z jakim wystąpi skutek podjętej decyzji, wówczas decyzja jest 

podejmowana w warunkach ryzyka
355

. Podłożem teorii perspektywy są właśnie decyzje 

podejmowane w warunkach ryzyka. 

Teoria perspektywy zakłada, że w czasie podejmowania decyzji, przy analizie sytuacji 

dochodzi do ramowania, czy też kadrowania
356

, mianowicie wskazania subiektywnego 

punktu odniesienia jednostki, który stanowi podział pomiędzy zyskami a stratami 

analizowanej sytuacji. W zależności od prezentacji problemu decyzyjnego (podkreślenia 
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kategorii zysku lub kategorii straty), jednostka może ustanowić odmienny punkt odniesienia 

niż w przypadku przedstawienia tego samego problemu w inny sposób, co w konsekwencji 

zwykle przekłada się na podjęcie różnych decyzji. Zjawisko relatywnego postrzegania 

sytuacji (zostało nazwane efektem izolacji), jak i inne omówione poniżej zjawiska zostały 

potwierdzone na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych przez Kahnemana  

i Tversky’ego
357

. 

Ponadto percepcja człowieka jest nastawiona na ocenę różnic pomiędzy punktem 

referencyjnym a analizowaną wielkością, nie zaś na ocenę wielkości absolutnych. Dlatego 

stan majątku jest rozpatrywany w kategoriach zysków lub strat. Mianowicie różnica w zysku 

miedzy 200 i 100 jest bardziej odczuwalna niż między 1200 i 1100. W przypadku odczuć do 

strat – strata miedzy 100 a 200 wydaje się większa niż między 1100 i 1200 - wynika to  

z faktu, że krańcowa subiektywność z zysków i strat maleje wraz ich wzrostem.  

W konsekwencji, Kahneman i Tversky zaobserwowali również, że wyznaczone przez 

jednostki punkty odniesienia mogą się zmieniać. W przypadku, gdy jednostki pogodziły się ze 

stratą, jego wyrównanie jest już traktowane jako zysk. Natomiast w przypadku uzyskania 

pewnych zysków, ich zmniejszenie traktowane jest jak strata. Kluczowym wnioskiem z ich 

badań jest fakt, że „straty bolą bardziej niż cieszą zyski”
358

, nawet jeśli wartości bezwzględne 

tych wartości są te same. 

Co więcej, jednostki wykazują tendencję do zawyżania bardzo małych 

prawdopodobieństw wystąpienia pewnych sytuacji przynoszących zysk, a marginalizowania 

tych zyskownych sytuacji, które mają większe prawdopodobieństwo, co zostało nazwane 

efektem pewności. Kolejnym zaobserwowanym zjawiskiem jest efekt odbicia, który 

charakteryzuje się tym, że jednostki mają skłonności do podejmowania ryzyka, w przypadku 

wystąpienia zdarzeń przynoszących stratę (średnich i wysokich prawdopodobieństw 

wystąpienia zdarzeń) i tym samym mają awersję do ryzyka dla niskiego prawdopodobieństwa 

zdarzeń generujących stratę. Zaś dla średnich i wysokich prawdopodobieństw występowania 

zdarzeń zyskownych jednostki cechują się awersją do ryzyka i decydują się na niewielką, ale 

za to pewną nagrodę, niż nagrodę w postaci zysku, która jest niepewna. Natomiast skłonność 

do ryzyka w odniesieniu do zdarzeń przynoszonych korzyści jest widoczna dla wydarzeń  

o bardzo niskim prawdopodobieństwa wystąpienia. 

Kahneman i Tversky publikując teorię pespektywy nie wskazywali jej jako zastępstwa 

wobec teorii oczekiwanej użyteczności. Jak sami stwierdzili, teoria oczekiwanej użyteczności 

wskazuje, jak powinien zachowywać się racjonalny inwestor, a teoria pespektywy tłumaczy 

rzeczywiste zachowanie inwestora
359

. 

2.4.2 Zniekształcenia poznawcze inwestorów 

Wszystkie wyżej wykazane przez Kahnemana i Tversky’ego odkrycia zachowań 

ludzkich oraz szereg innych mają podłoże biologiczne. Wiele z tych biologicznych 

mechanizmów człowieka dawno temu były wykorzystywanych przez ludzi do przeżycia, 

obecnie są wykorzystywane nie tyle do przeżycia, ile do wzbogacania się. Dlatego odejście od 

przekonania, że jednostka jest zawsze racjonalna (co jest fundamentem w klasycznej teorii 

finansów), zostało spowodowane przez rozwój psychologii i socjologii, a zwłaszcza przez 

zaobserwowane u ludzi zniekształcenia poznawcze. 

Skłonności poznawcze mogą dotyczyć codziennych sytuacji, mając na uwadze sferę 

inwestycyjną, dotyczą w głównej mierze błędnych opinii związanych przeszłymi zdarzeniami 
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na rynkach finansowych, co jest spowodowane błędną interpretacją posiadanych informacji, 

braku wiedzy lub doświadczenia. Do skłonności poznawczych zalicza się między innymi
360

: 

efekt myślenia wstecznego, efekt zakotwiczenia, efekt dostępności, dodatni i ujemny efekt 

świeżości, zawyżanie bądź zaniżanie prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń, 

nadreaktywność i subreaktywność, pułapka reprezentatywności, pułapka gracza, pułapka 

potwierdzenia, dysonans poznawczy, upraszczanie rzeczywistości (reprezentatywność  

i rozpoznawalność), nadmierny optymizm, nadmierna pewność siebie, nadzieja. 

 

Ograniczona zdolność przetwarzania informacji 

W XX wieku wprowadzono do literatury przedmiotu pojęcie ograniczonej 

racjonalności, która w pewien sposób negowała postulaty klasycznej teorii finansów, 

zwracając uwagę na fakt występowania ograniczeń czasowych i technologicznych
361

. Jak już 

napisano w podrozdziale 1.2.2, we współczesnym świecie ludzie bardziej cierpią na nadmiar 

informacji aniżeli ich brak. Powoduje to, że analitycy finansowi, inwestorzy, czy dziennikarze 

mają na co dzień do czynienia z olbrzymia ilością napływających nowych informacji. Wiele  

z napływających informacji nie musi mieć żadnej użytecznej wartości. To rodzi problem  

z wyszukaniem użytecznej wiadomości. Aby zapobiec nieuwzględnieniu jakiejś informacji, 

która mogłaby być istotna, ludzie mogą przeceniać pewne informacje, co wpłynie na błędne 

ich decyzje
362

. 

Problem przeceniania nieistotnych danych, którym można by nadać wysoką wartość 

prognostyczną, zbadał Zielonka wraz ze swoimi współpracownikami
363

. Za pomocą 

eksperymentu badawczego dowiedli, że maklerzy giełdowi i inni specjaliści związani  

z rynkiem finansowym w Polsce uznawali wiele sygnałów wywodzących się z analizy 

technicznej za wysoce prognostyczne dla zmian cen rynkowych akcji. Autorzy badania 

wyjaśniają to zachowanie dużym wpływem wszelkich wskazówek o analizie technicznej 

dostępnych w podręcznikach o tej tematyce, przedstawianych jako wiarygodne czynniki 

prognostyczne, które często uważane są za skuteczne. Natomiast jako drugą przyczynę 

uznawali sygnały analizy technicznej są związane ze skłonnością w sferze poznawczej, gdyż 

niemal wszystkim możliwym sygnałom analizy technicznej badani nadali wysoką moc 

prognostyczną. 

Ze względu na tylko nieliczne potwierdzenia skuteczności narzędzi analiz technicznej 

zaskakujący jest fakt dużej popularności tej analizy. Zielonka twierdzi, że ma to podłoże 

psychologiczne. W eksperymencie przeprowadzonym na 24 polskich analitykach 

finansowych (maklerach i innych specjalistach finansowych) Zielonka wykazał, że 

podstawowe skłonności poznawcze występujące u ludzi (ujemny efekt świeżości, dodatni 

efekt świeżości, efekt zakotwiczenia czy zachowania stadne) są odpowiedzialne za 

popularność analizy technicznej. Respondenci potrafili w badaniu wyłapać typowe sygnały 

analizy technicznej oraz bardzo zbliżone, oparte na inklinacjach poznawczych. Natomiast 

równie skutecznie potrafili wyróżnić sygnały, które tylko przypominały sygnały analizy 

technicznej – zupełnie niezwiązane z inklinacjami poznawczymi. Autor badania wnioskuje, 

że można stworzyć własne sygnały, dotyczące analizy technicznej, oparte na wcześniej 

wymienionych inklinacjach psychologicznych i te sygnały mogą być interpretowane przez 
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inwestorów jako informacje, na podstawie których można przewidywać przyszłe zmiany cen 

akcji. Wynika to z faktu, że inwestorzy czy analitycy finansowi każdego dnia stykają się  

z niepewnością co do zdarzeń przyszłych, dlatego też nie są odporni na pułapki 

psychologiczne. Analiza techniczna jako odbicie inklinacji poznawczych towarzyszących 

ludziom, wciąż jest popularnym elementem analizy inwestycyjnej
364

. 

 

Zbytnia pewność siebie 

Jedną z istotniejszych skłonności poznawczych, mających ogromny wpływ na rynki 

kapitałowe, jest pewność siebie. Badania wykazują, że zbyt pewni siebie ludzie należą do 

różnych profesji
365

, zbyt pewni siebie są również inwestorzy. Odean wskazuje, że zbyt pewni 

siebie inwestorzy mogą powodować, że rynki nie reagują na informacje racjonalnych 

inwestorów i inne istotne informacje na rynku. Stąd też nadmierna pewność siebie zmniejsza 

oczekiwaną użyteczność inwestorów, a zbyt pewni siebie inwestorzy posiadają 

niedowartościowane portfele, mimo że generują większą liczbę transakcji. W sytuacji gdy 

informacje są kosztowne i inwestorzy są zbyt pewni siebie, poinformowani inwestorzy 

osiągają gorsze rezultaty z inwestycji niż niedoinformowani handlowcy
366

. Racjonalny 

inwestor handluje tylko wtedy, gdy oczekiwany zysk z inwestycji przewyższa koszty 

transakcji. Zbyt pewny inwestor przecenia dokładność swoich informacji, a tym samym 

spodziewany wzrost zysków z inwestycji. Z tego względu może nawet inwestować, gdy 

prawdziwy oczekiwany zysk netto jest ujemny
367

. Ponadto w dalszych pracach udowodniono, 

że mężczyźni są bardziej pewni siebie niż kobiety
368

, dlatego też inwestują częściej niż 

kobiety i tym samym zmniejszają się ich zyski bardziej niż u kobiet, w związku  

z generowanymi kosztami transakcyjnymi, wynikającymi z liczby dokonanych transakcji
369

. 

W konsekwencji zbyt dużej pewności siebie na rynkach finansowych można 

zaobserwować efekt dyspozycji. 
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Efekt dyspozycji 

Na kanwie teorii perspektywy został opisany przez Shefrina i Statmana w 1985 roku 

efekt dyspozycji, jako zachowanie inwestorów, wskazujące na anomalię na rynkach
370

. 

Oznacza tendencję do przyśpieszonej realizacji zysków i odraczania realizacji strat przy 

inwestycjach na rynku kapitałowym. W konsekwencji działania tego efektu inwestorzy 

przetrzymują akcje spółek, które straciły na wartości w odniesieniu do ceny zakupy, 

natomiast szybko pozbywają się akcji tych spółek, których wartość rynkowa szybko wzrosła. 

Inwestorzy indywidualni mają skłonność do sprzedaży akcji, których ceny wzrosły  

w przeciągu dwóch ostatnich dni. Niemniej efekt ten jest osłabiany w przypadku sprzedaży, 

która spowodowałaby zrealizowaną stratę
371

. Nie tylko inwestorzy indywidualni są narażeni 

na działalnie efektu dyspozycji, efekt ten dotyczy również profesjonalnych inwestorów. 

Ulegają oni skłonności „wyjścia na zero” (z ang. get-evenitis), w nadziei, że poniesione straty 

można odrobić
372

. 

Inwestorzy, którzy podjęli decyzję inwestycyjną, na skutek której ponieśli stratę, mogą 

często doświadczać odczucia wzmożonego żalu. Dlatego Bell, w oparciu o to złożenie, 

stworzył teorię żalu, która w pewien sposób wspomaga wyjaśnienie efektu dyspozycji
373

. 

Inwestorzy odraczają sprzedaż papierów wartościowych przynoszących straty, łudząc się, że 

ich cena wzrośnie i tym samym unikają żalu, za błędna decyzję o ich zakupie z przeszłości. 

Natomiast papiery wartościowe przynoszące zyski, są sprzedawane szybko, by uniknąć żalu, 

gdyby ich cena spadła. 

Efekt dyspozycji jest zjawiskiem tak powszechnym wśród inwestorów, że przypuszcza 

się, że stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów kształtujących ruchy cen 

giełdowych
374

. Tym samym jest potwierdzeniem nieracjonalnych zachowań inwestorów, 

które z kolei powodują nieefektywność informacyjną rynków. W skutek nieefektywności 

informacyjnej rynków pewne strategie inwestycyjne stają się zyskowne, tym samym są one 

dowodem na licznie występujące anomalie na rynku kapitałowym. 

2.4.3 Anomalie rynkowe 

Drugi kierunek rozwoju w finansach behawioralnych dotyczy badania zachowania 

rynku, czyli anomalii na rynkach kapitałowych. Słownik języka polskiego określa anomalię 

jako odchylenie od normy
375

. Pierwotnie anomalie były używane do wykazywania odchyleń 

od hipotezy efektywności informacyjnej rynków (i modelu CAPM). Następnie zastosowano je 

w nowej literaturze w finansach behawioralnych
376

. Z punktu widzenia finansów 

behawioralnych anomalie są niczym innym jak wyjątkami od efektywności informacyjnej 

rynków, wywołanymi przez działania inwestorów. To Fama uważa, że finanse behawioralne 

stanowią tak naprawdę "literaturę anomalii"
377

. 
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Liczne badania empiryczne potwierdzają, że istnieją pewne informacje, których 

wykorzystanie na rynkach kapitałowych może przynieść inwestorom dodatnie, 

ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji w aktywa finansowe
378

, a to stanowi odstępstwo 

od normy, czyli powszechnie znanej efektywności informacyjnej rynków. 

Z behawioralnego punktu widzenia każdy inwestor ma szanse uzyskiwać ponad-

przeciętne stopy zwrotu pod warunkiem, że będzie w stanie kontrolować niedoskonałości 

działania własnego umysłu i będzie wystrzegać się błędów wynikających z heurystyk
379

. Jest 

to możliwe do wykonania, lecz wymaga od inwestorów zaangażowania czasu, cierpliwości, 

samodyscypliny i samokontroli. 

Anomalii występujących na rynkach kapitałowych jest bardzo wiele, dlatego zostały 

skalsyfikowane na kilka grup
380

. Poniżej zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań 

empirycznych, dotyczących anomalii na polskim rynku kapitałowym, w podziale na: 

anomalie sezonowe, anomalie dotyczące fundamentalnych charakterystyk spółki oraz 

anomalie związane z momentem inwestycji. 

 

Anomalie sezonowe: efekt stycznia 

Jest to jedna z najbardziej rozpoznawanych anomalii na rynkach finansowych. Jak 

sama nazwa wskazuje, odnosi się do stycznia, w którym zanotowano wyższe średnie stopy 

zwrotu w pierwszych tygodniach nowego roku niż w pozostałych miesiącach. Jednym  

z pierwszych badaczy, który badał to odchylenia był Wachtel, który w 1942 roku badając 

amerykański indeks Dow Jones Industrial Average i spółki typu high-yield oraz lower-yield 

na przełomie lat 1927–1942, wykazał, że spółki high-yield oraz lower-yield uzyskały średni 

wzrost od końca grudnia do niemal końca stycznia odpowiednio 7,5% vs. 3,7%. Wskazując 

tym samym, że efekt ten dotyczy głównie małych spółek
381

. Znacznie więcej uwagi zaczęto 

przywiązywać do efektu stycznia w latach 70. XX w., między innymi za sprawą Kinneya  

i Rozeffa, którzy wykazali, że w latach 1904–1974, na giełdzie w Nowym Jorku średnia stopa 

zwrotu w styczniu wyniosła 3,5%, a z całego roku tylko 0,7%
382

. Na przestrzeni kolejnych 

dziesięcioleci, powstało wiele badań dotyczących tego efektu na różnych giełdach
383

, również 

na rynkach rozwijających się
384

. Co wskazuje, że efekt miesiąca w roku nie dotyczy 

wyłącznie jednej gospodarki, ale można go nazwać efektem na skalę światową. Ponadto 
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wykazano, że wraz z włączeniem krajów do Unii Europejskiej w 2004 roku i rozwojem 

rynków nowych krajów członkowskich, efekt stycznia zdaje się być bardziej widoczny
385

. 

Mimo że zjawisko ma charakter globalny, nie ma uniwersalnego wyjaśnienia 

występowania efektu stycznia. W literaturze podaje się ich co najmniej kilka, ponieważ  

w krajach, w których pewne wytłumaczenie ma sens, w innych nie ma racji bytu. W pierwszej 

kolejności wskazuje się, że efekt stycznia związany jest z kwestią podatkową. Inwestorzy na 

koniec roku wyprzedają akcje, które przyniosły stratę, aby odliczyć ją od podatku.  

W konsekwencji z końcem roku ceny na rynku spadają, a po nowym roku ponownie rosną, 

gdyż odzyskane pieniądze z rozliczenia podatku ponownie można zainwestować, co 

powoduje wzrosty na rynkach w styczniu
386

. Niemniej efekt stycznia występował również  

w krajach, w których rok podatkowy jest różny od roku kalendarzowego – jak miało to 

miejsce w Anglii
387

 czy Japonii
388

. Rozszerzeniem tego wyjaśnienia jest tak zwany efekt 

witryny (czy też mydlenia oczu)
389

, który związany jest z inwestorami instytucjonalnymi, 

często zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi. Wraz z końcem roku fundusze 

pozbywają się ryzykownych akcji, często małych spółek, na rzecz akcji mniej ryzykownych, 

dzięki czemu mogą wykazać w portfoliach akcje bardziej popularnych spółek. Natomiast 

wraz z nowym rokiem dochodzi do wymiany akcji dużych spółek na rzecz małych, bardziej 

ryzykownych. Choć efekt witryny wydaje się być sensowny, wykazano, że nie ma on wpływu 

na zmiany cen instrumentów finansowych
390

. W odniesieniu do zarządzających portfelami 

wskazuje się na dodatkowe wynagrodzenie menadżerów uzależnionych od wypracowanych 

zysków portfela. Dlatego też dochodzi do rekonstrukcji portfela, aby jak najbardziej korzystne 

wyniki portfela przełożyły się na rozliczenia zarządzających. Po dokonaniu rozliczeń dla 

menadżerów portfeli, z nowym rokiem rozpoczynają się inwestycje w spółki o wyższej 

oczekiwanej stopie zwrotu od rynkowej, czyli głównie w spółki o małej kapitalizacji, co może 

stanowić wyjaśnienie efektu stycznia w odniesieniu do małych spółek
391

. Kolejnym 

wytłumaczeniem jest to, że wraz z końcem roku pojawiają się nowe informacje finansowe  

o spółkach, między innymi nowe plany, strategie, co może powodować, że z końcem roku 

ceny akcji zniżkują dla części spółek, a dla innych rosną po nowym roku
392

. 

Przeprowadzone w Polsce badania dotyczące efektu stycznia nie zawsze wskazywały 

na występowanie tej zależności na polskim rynku giełdowym. Wybrane wyniki badań nad 

tym efektem zaprezentowano w Tabeli 11. Badania zostały przeprowadzone dla indeksów 

giełdowych w różnych okresach i zastosowano w nich różne metody badawcze. 

W większości przytoczonych poniżej badań w styczniu występowały wysokie stopy 

zwrotu – powyżej średniej z wszystkich dwunastu miesięcy, lecz znacznie rzadziej najwyższe. 

Brak spójnych wyników dotyczy wszystkich badanych indeksów, dlatego nie można 
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doszukiwać się istnienia efektu stycznia choćby dla spółek o niskiej kapitalizacji, czyli dla 

małych spółek, których częściej niż w przypadku dużych spółek anomalia ta dotyczyła. 

 
Tabela 11 Występowanie efektu stycznia na GPW w Warszawie – przegląd badań 

Rok 

badania 
Przedmiot badania Efekt stycznia Autorzy 

1992–2016 
WIG i WIG-20 

mWIG40, sWIG80 

potwierdzono 

nie potwierdzono 

Marianowska, Szerszyńska, 

Szymański, 2016 

1994-2013 
większa część spółek 

notowanych na GPW 

potwierdzono 
Podgórski, 2018 

1994-1999 WIRR
393

, WIG nie potwierdzono Szyszka, 1999 

1997-2006 WIG potwierdzono Czerwonka i Gorlewski, 2008 

1997-2008 
WIG, WIG-20, mWIG40, 

sWIG80 

nie potwierdzono 
Goszczyński, 2009 

2000-2006 WIG nie potwierdzono Zarzecki i Malec, 2007 

2006-2015 
WIG, WIG20, mWIG40 

sWIG80 

nie potwierdzono 

potwierdzono 
Bogdański, 2017 

2010-2016 WIG, WIG20, mWIG40 
częściowo 

potwierdzono 
Lewandowska, 2017 

2013-2015 WIG-spożywczy nie potwierdzono Budka i in., 2017 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie394. 

 

Przeświadczenie, że na polskim rynku akcji istnieją wyższe stopy zwrotu w styczniu 

niż w innych miesiącach, może powodować, że w raz z kolejnymi latami spada odchylenie 

pomiędzy średnimi miesięcznych stopami zwrotu, zatem wykorzystanie strategii 

inwestycyjnej opartej na tej anomalii nie jest efektywne z punktu widzenia zyskowności
395

. 

Potwierdza to fakt, że występowanie efektu stycznia zmniejsza się na przestrzeni lat
396

. 

Zanikanie tej anomalii jest także potwierdzone na rozwiniętym rynku amerykańskim
397

. 

W poszukiwaniu efektu miesiąca innego niż styczeń, rezultaty polskich badań również 

nie były całkowicie spójne. Raz wskazywano na luty
398

, raz październik
399

, innym razem na 

sierpień
400

 jako najbardziej dochodowy miesiąc. To powoduje, że nie można anomalii 
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 Od 29 XII 1994. 
394 

M. Marianowska, E. Szerszyńska, M. Szymański, op.cit., s. 41–44; B. Podgórski, 2018, Impact of the 

January Effect on Return Rates in the Markets of the 2004 EU Enlargement, Journal of Management and 

Business Administration. Central Europe, 26(1), s. 32-39; A. Szyszka, 1999, Efektywność rynku kapitałowego a 

anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek pieniężny i 

kapitałowy 12, Penetrator, Kraków, s. 57; M. Czerwonka, B. Gorlewski, op.cit., s. 171-173; M. Goszczyński, 
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związanych z miesiącem w roku wyjaśniać względami podatkowymi, czy też zmianami  

w portfoliach funduszy inwestycyjnych. 

Z efektem stycznia związany jest również barometr stycznia, zwany drugim efektem 

stycznia. Odnosi się on do faktu, że osiągnięta stopa zwrotu w pierwszym miesiącu w roku 

pozwala estymować stopę zwrotu z całego roku. Barometr stycznia nie jest jednak tak silną 

anomalią jak efekt stycznia, przede wszystkim dlatego, że występuje w nielicznych krajach  

i częściej mówi się o tym w kategoriach przypadku niż systematycznej zależności. 

Polskie badania nad tą anomalią przeprowadzone przez Marianowską i in. wykazują, 

że na przestrzeni 25 lat 1992-2016, 15 razy (w 60% badanych lat) można było zaobserwować, 

że działa barometr stycznia
401

. W innej weryfikacji tej systematyczności, wykonanej dla lat 

1997-2006, tylko w ośmiu latach (67% analizowanych lat) na podstawie indeksu wynik dał 

poprawną prognozę stopy zwrotu z całego roku
402

. Trudno w takim przypadku mówić, że jest 

to systematyczne odchylenie, ale w kontekście inwestycyjnym warto o niej pamiętać. 

 

Anomalie sezonowe: efekt dnia w tygodniu 

Na rynku amerykańskim od lat 50. XX wieku zauważono sezonowość w osiąganych 

stopach zwrotu w określonych dniach tygodnia, mianowicie odkryto, że przeciętne 

poniedziałkowe stopy zwrotu są znacząco niższe od przeciętnych stóp zwrotu z innych dni 

tygodnia, natomiast piątkowe są znacząco wyższe
403

. Powstało wiele hipotez wyjaśniających 

istnienie tej anomalii, niemniej jednak wyjaśnienia te nie są trwałe. Ponieważ na przestrzeni 

lat anomalie związane z przeciętnie wyższymi/niższymi stopami zwrotu były osiągane w 

różne dni tygodnia w różnych krajach, wykazano, że efekty te nie są stałe i mogą zanikać w 

czasie
404

. Późniejsze badania wykazały, że anomalie kalendarzowe zachowują się różnie w 

zależności od pewnych warunków rynkowych, np. hossy, bessy na rynku, czy też prezydencji 

danej partii politycznej lub krachu giełdowego
405

. 

Wyniki wybranych polskich badań nad efektem dnia w tygodniu przedstawia Tabela 

12. Zasadniczo można wyróżnić dwa zjawiska. Niewielka część uzyskanych wyników, 

dotyczących efektu dnia w tygodniu, potwierdziła występowanie tej anomalii, jak to ma 

miejsce na rynku amerykańskim. Większość wyników wskazuje na efekt odwrotny niż na 

rynku amerykańskim, czyli najwyższe stopy zwrotu występowały w poniedziałki, a ujemne  

w piątki. Jak zauważył Zarzecki, powiązanie światowych giełd ma wpływ na występowanie 

pewnych efektów na różnych rynkach kapitałowych
406

, dlatego też wielu badaczy 

wskazywało, że wyże poniedziałkowe stopy zwrotu są pochodną wysokich piątkowych stóp 

zwrotu w USA. Istotny jest również fakt, że najwyższe poniedziałkowe stopy zwrotu  

w perspektywie czasu zmalały - na przykład dla indeksu WIG, w pierwszych badaniach 

(pierwszych latach działalności polskiej giełdy) wyniosły 0,34%, a w późniejszych już 

0,048%. Można to tłumaczyć rozwojem rynku kapitałowego w Polsce i zwiększeniem 
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54(4), s. 579-596. 
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efektywność informacyjnej. W przypadku ujemnych piątkowych stóp zwrotu nie widać 

żadnej zależności wzrostowej lub malejącej. 

Warto nadmienić, że wyniki przytoczonych badań różnią się w zależności od 

badanego indeksu giełdowego, okresu badania i przyjętej metodyki. 

  
Tabela 12 Efekt dnia w tygodniu na GPW – przegląd badań 

Rok 

badania 

Przedmiot 

badania 

Wyniki – efekt dnia tygodnia 
Autorzy 

najwyższe stopy zwrotu najniższe stopy zwrotu 

1994-1999 
WIG 

WIG20 

poniedziałek – (0,34%) 

poniedziałek – (0,39%) 

piątek – (-0,05%) 

piątek – (-0,06%) 
Szyszka, 1999 

1998-2014 

WIG20 

mWIG40 

sWIG80 

piątek – (0,044%) 

 

poniedziałek – (0,025%) 

wtorek – (–0,06%) 

wtorek – (–0,03%) 

wtorek – (–0,08%) 

Keller, 2015 

2002-2005 

WIG 

WIG20 

MidWIG 

TechWIG 

piątek – (0,26%) 

piątek – (0,27%) 

piątek – (0,187%) 

poniedziałek – (0,25%) 

środy – (-0,06%) 

środy – (-0,14%) 

wtorek - (-0,01%) 

środa - (-0,15%) 

Landmesser, 

2006 

2006-2015 

WIG 

WIG20 

mWIG40 

sWIG80 

poniedziałek – (0,048%) 

poniedziałek – (0,065%) 

piątek – (0,065%) 

piątek – (0,143%) 

piątek – (-0,004%) 

piątek – (-0,05%) 

 

poniedziałek – (–0,028%) 

Bogdański, 2017 

2013-2015 WIG-spoż.  piątek – (–0,05%) Budka i in., 2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie
407

. 

 

Znane są także inne polskie badania nad efektem dnia w tygodniu, między innymi badania 

dotyczące efektu dnia w tygodniu wyłącznie na pojedynczych spółkach
408

, lecz rezultaty tych 

badań są bardzo zróżnicowane. 

Efekt stycznia czy też efekt dnia w tygodniu nie są jednymi zbadanymi anomaliami na 

rynku polskim. Analizie zostały poddane również inne anomalie kalendarzowe, takie jak: 

 efekt miesiąca - efekt Marka Twaina – nie potwierdzono
409

, rajd Świętego Mikołaja (efekt 

grudnia) – najwyższe stopy zwrotu w grudniu - nie potwierdzono
410

; efekt przełomu miesiąca 

(tygodnia w miesiącu) - dla indeksów: WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80 w ostatnich pięciu 

dniach miesiąca można było uzyskiwać ponadprzeciętne stopy zwrotu, lecz na początku 
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Ekonometrii i Informatyki SGGW, Warszawa, s. 187-196; K. Pełka, 2015, Analiza wybranych efektów 

kalendarzowych na podstawie notowań spółki KGHM Polska Miedź SA na polskim rynku kapitałowym, w: A. 

Prędki (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Fundacja Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 163-172. 
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miesiąca już nie
411

, w pierwszym tygodniu miesiąca średnie tygodniowe stopy zwrotu dla 

WIG i WIG20 były dodatnie i wyższe niż średnie z pozostałych tygodni (zależność nie 

występowała przez cały okres z jednakowym natężeniem)
412

. 

Z punktu widzenia inwestorów istnienie sezonowości mogłoby im pozwolić na 

osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu, lecz wykorzystanie sezonowości przez wielu 

inwestorów zniwelowałoby istnienie tego efektu i doprowadziłoby rynek do jego pełniejszej 

efektywności informacyjnej. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia wykorzystanie 

efektów kalendarza w strategii inwestycyjnej nie przyniosłoby znaczących zysków, gdyż 

doliczenie kosztów transakcyjnych zniwelowałoby wypracowane nadwyżkowe stopy zwrotu, 

w wyniku częstszego obrotu walorami giełdowymi
413

. 

 

Anomalie dotyczące fundamentalnych charakterystyk spółek: efekt wielkości spółek 

Jednym z empirycznych przykładów odkrytych zależności fundamentalnych, które 

wpływają na wyjaśnienie zmienności stóp zwrotu z osiąganych w inwestycjach w akcje, jest 

efekt wielkości spółki – efekt małej spółki. Efekt wielkości spółki został opisany w literaturze 

po raz pierwszy w 1981 roku przez Banza
414

. Liczne późniejsze badania przeprowadzone 

zarówno przez uniwersyteckie zespoły badawcze, jak i instytucjonalne potwierdziły, że  

w Stanach Zjednoczonych wielkość stóp zwrotu akcji zwiększała się wraz ze spadkiem 

poziomu kapitalizacji spółek
415

. 

Efekt ten można interpretować jako niedostateczną dywersyfikacją inwestorów na 

rynku, w konsekwencji małe spółki nie zyskują tak dużego zainteresowania jak spółki duże. 

Damodaran wyjaśnia to zjawisko faktem, że inwestowanie w małe spółki wiąże się  

z większym ryzykiem, ponieważ jest mniej dostępnych informacji o tych podmiotach na 

rynku oraz tym, że są mniej stabilne niż większe spółki. Dlatego można przyjąć, że 

inwestowanie w te spółki wiąże się z dodatkową premią za ryzyko związanie z większą 

niepewnością
416

. 

Z przeprowadzonych badań, według wiedzy autora, dotyczących polskiego rynku 

giełdowego wykazano, że dla spółek z pięciu sektorów: budowlanego, IT, telekomunikacji, 

spożywczego oraz bankowego na koniec roku 2004 potwierdza się występowanie efektu 

wielkości spółki
417

. Następnie w latach 1997-2010 również wykazano efekt wielkości spółki 

na polskim rynku giełdowym. Wykazano, że im spółki są większe, tym średnie 

zaobserwowane stopy zwrotu są niższe niż stopy zwrotu oszacowane na podstawie modelu 

wyceny aktywów kopiałowych – CAPM. Natomiast, im mniejsza jest spółka, tym poziom 

nadzwyczajnych stóp zwrotu dla modelu CAPM był wyższy
418

. 
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Również potwierdzono efekt małych spółek na GPW w latach 2001-2014. Zjawisko 

zaobserwowano zarówno w odniesieniu do portfeli równoważonych, jak i ważonych 

kapitalizacją. W szczególności w okresie 2001–2007 wyższe stopy zwrotu (średnie 

nadwyżkowe logarytmiczne stopy zwrotu) uzyskiwały małe spółki niż duże (3,46% vs. 

0,79%). W okresie późniejszym, 2008–2014, różnica w uzyskiwanych stopach zwrotu między 

portfelami małych i dużych spółek zmniejszyła się do 0,78 p.p.
419

. 

Natomiast efektu małej spółki nie potwierdził Sekuła, badając lata 2002-2010. 

Zarówno portfele kwintylowe, jak i decylowe, wydzielone na podstawie wielkości 

analizowanych spółek w badanych latach nie wykazywały widocznego związku pomiędzy 

wzrostem stopy zwrotu i spadkiem kapitalizacji spółki, w przeciwieństwie do wyraźnych 

obserwacji na rynku amerykańskim. Spółki z portfela charakteryzujące się najmniejszą 

kapitalizacją z decyla dziewiątego i dziesiątego (kwintyl piąty), były najmniej dochodowe,  

w porównaniu do decyli ze spółkami o wyższej kapitalizacji i charakteryzowały się 

najwyższym ryzykiem
420

. 

Jednakże trudno porównywać występujące w Polsce efekty wielkości spółki do krajów 

już rozwiniętych, choćby ze względu na krótki czas przeprowadzonych badań, czy też ciągłą 

przynależność polskiego rynku giełdowego do krajów rozwijających się. 

 

Anomalie dotyczące fundamentalnych charakterystyk spółek - relacja wartości 

księgowej do wartości rynkowej 
Wartość księgowa związana jest z historyczną wartością spółki, nie obejmującą 

przyszłej perspektywy działalności przedsiębiorstwa. Natomiast wartość rynkowa taką 

perspektywę zawiera, jak również uwzględnia wartość majątku, dzięki któremu perspektywa 

może być realizowana
421

. Zatem gdy wspominana perspektywa przyszłego wzrostu jest 

większa dla danej spółki niż szanse wzrostu przeciętnej spółki, wówczas relacja wartości 

księgowej do wielkości rynkowej będzie względnie niska. Natomiast gdy ogłoszona przez 

spółkę wartość księgowa jest niższa niż zakładano, wówczas wartość rynkowa spada. Jest to 

reakcja rynku na słabe wyniki finansowe i spadek przyszłej perspektywy. Wówczas wartość 

księgowa
422

, może znacznie przewyższać jej wartość rynkową. 

Wcześniejsze badania na rozwiniętych rynkach kapitałowych wykazały, że spółki 

charakteryzujące się wyższą relacją wartości księgowej do wartości rynkowej, uzyskują 

wyższe stopy zwrotu niż pozostałe spółki
423

. Szyszka podkreśla, że behawioryści wyjaśniają 

to zjawisko nieracjonalnością rynków. Jest to następstwo zjawiska nadmiernej reakcji na 

informacje o sytuacji fundamentalnej spółek, przez co rynek słabe przedsiębiorstwa wycenia 

nieracjonalnie nisko, a spółki o dobrych fundamentach wycenia zbyt optymistycznie
424

. 

Wykonane w Polsce badania dotyczące efektu wartości księgowej do wartości 

rynkowej w okresie 06.1995–06.2005 wykazały, że efekt ten jest widoczny tylko w czasie 

hossy (lata: 1995-1997, 1999-2000, 2003-2005). Średnia roczna stopa zwrotu spadła 
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pomiędzy portfelami składającymi się ze spółek o najwyższej relacji wartości księgowej do 

wartości rynkowej (58,11%) a portfelami składającymi się ze spółek o niższej relacji wartości 

księgowej do wartości rynkowej (23,12%)
425

. Niestety badanie to jest mało reprezentatywne 

ze względu na krótki okres badania (zwłaszcza początkowe lata funkcjonowania GPW), co  

z kolei przełożyło się na małą próbę badawczą. 

Natomiast w badaniu dotyczącym lat 2001-2014 Zaręba wykazał, że w całym okresie 

badawczym spółki o wysokiej relacji wartości księgowej do rynkowej osiągały wyższe stopy 

zwrotu niż spółki o niskiej relacji, niezależnie od konstrukcji badanych portfeli – 

równoważonych czy też ważonych kapitalizacją
426

. 

Niemniej wnioski płynące z badania wskazują, że uwzględnianie relacji wartości 

księgowej do wartości rynkowej w procesie inwestycyjnym może przynieść pozytywne 

efekty, zwłaszcza jeśli umiejętnie wyszuka się spółki niedowartościowane, a więc  

o stosunkowo wysokiej wartości księgowej do wartości rynkowej i charakteryzujące się 

znacznie mniejszą zmiennością stóp zwrotu, niż spółki o największym współczynniku 

wartości księgowej do wartości rynkowej. 

Omówione anomalie dotyczące fundamentalnych charakterystyk nie są jednymi 

zdiagnozowanymi anomaliami w tym ujęciu. Należy nadmienić, że zostały w literaturze 

opisane również anomalie dotyczące choćby relacji zysku netto spółki do jej wartości 

rynkowej
427

, czy poinformacyjny dryf ceny, powodujący powstanie i utrzymywanie się 

ponadprzeciętnych stóp zwrotu w momencie lub tuż po opublikowaniu nieoczekiwanych, 

niecodziennych i ważnych informacji fundamentalnych
428

, takich jak: reakcja rynku na split
429

 

czy reakcja rynku na buyback
430

. 

 

Anomalie związane z momentem inwestycji - regresja do średniej i efekt momentum 

Głęboka wiara inwestorów w odwrócenie się kursów akcji została potwierdzona, 

jednakże w odniesieniu do okresów długoterminowych pierwsze badanie wykonali De Bondt 

i Thaler. Ceny papierów wartościowych w okresie kilkuletnim zmieniają się zgodnie z zasadą 

regresji do średniej (strategia kontriańska). Wysokie przeszłe (od 3 do 5 lat) stopy zwrotu 

akcji na przestrzeni lat stają się akcjami przegranymi, które charakteryzują się niższymi 

stopami zwrotu. I analogicznie, spółki o niskich w przeszłości stopach zwrotu w okresie 

długoterminowym stały się spółkami wygranymi, o wyższych stopach zwrotu (o ponad 30%) 

niż spółki wygrywające z przeszłego okresu rankingowego
431

. 

Badaniem występowania tej anomalii w Polsce zajęli się między innymi Czerwionka  

i Gorlewski, którzy na podstawie utworzonych portfeli spółek przegranych i wygranych  

w latach 1997-2006 (143 spółki) wykazali, że od drugiego roku od utworzenia portfeli  

z rankingami spółek przegranych i wygranych, średnie skumulowane stopy zwrotu spółek 

przegranych przewyższały stopy zwrotu spółek z portfela wygranych, zaś stopy zwrotu spółek 
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wygranych zmalałych w czasie
432

. Podobne wyniki na większej próbie (303 spółek) z lat 

1995-2012 uzyskali Puczkowski i in. Dodatkowo wskazując, że okres kryzysu finansowego 

(po 2007 roku) zaburza w pewien sposób tą anomalię, lecz jej nie cofa
433

. 

Natomiast Żelazowska na podstawie danych z lat 2000-2016 dla 10 spółek 

wchodzących w skład WIG20 wykazała, że od 1 miesiąca do 36 miesiąca od uformowania 

portfeli benchamrkowych, nie można zaobserwować nadreaktywności informacyjnej na 

polskim parkiecie, natomiast w okresie 5 lat już tak
434

. Zaś Sekuła, tworząc portfele dla różnej 

wielkości spółek (5-40) w latach 1999–2013 wykazał, że od 1 miesiąca do 36, średnie 

skumulowane stopy zwrotu różnią się pomiędzy portfelami spółek wygranych i przegranych, 

lecz nie są to różnice statystycznie istotne i nie można w tych okresach mówić  

o nadreaktywności informacyjnej spółek
435

. 

Polskie badania potwierdzają występowanie na rynku giełdowym zjawiska regresji do 

średniej, lecz w okresie długoterminowym, powyżej 3 lat. We wcześniejszych okresach 

zjawisko można było zaobserwować, lecz nie gwarantowało znaczących rezultatów. Dlatego 

w celu wykorzystania tej właściwości rynku w strategii inwestycyjnej należałoby uwzględnić 

ją wyłącznie do inwestycji wieloletnich. 

Z kolei efekt momentum odnosi się do sytuacji, kiedy historyczne stopy zwrotu 

(wysokie lub niskie) dla spółki powtarzają się także w przyszłości, tym samym kontynuując 

trend rynkowy. Efekt momentum odnosi się do inwestycji krótszych niż w przypadku efektu 

regresji do średniej, czyli horyzontu od 1 do 12 miesięcy - w literaturze nie ma wskazanego 

konkretnego horyzontu czasowego inwestycji. 

Na warszawskim parkiecie efekt momentum został zbadany między innymi przez 

Zarębę, w okresie badawczym 2001-2014. Na postawie zbudowanych kwintalowych portfeli 

spółek wykazał, że portfel ważony kapitalizacją dla spółek zwycięzców osiągnął 

ponadprzeciętną logarytmiczną stopę zwrotu na poziomie 1.33%, zaś portfel spółek 

przegranych stracił średnio 1,06%. Premia za momentum jest obserwowalna w latach 2001–

2007, a w kolejnym okresie maleje. Dodatkowo wykazano, że efekt momentum jest silniejszy 

wśród większych spółek niż małych. Różnice pomiędzy stopami zwrotu z portfeli 

zwycięzców i z portfeli spółek przegranych dla małych przedsiębiorstw wyniosły 1,37 p.p.  

i 2,02 p.p. dla spółek dużych
436

. 

W dalszych pracach Pawłowska wykazała, że w latach 2005-2015 portfele składające 

się z długich pozycji dla najbardziej zwyżkujących spółek w okresie historycznym od 1 do 12 

miesiąca uzyskiwały dodatnie stopy zwrotu. Natomiast klasyczne portfele momentum, 

składające się z pozycji długich (spółki zwycięskie z poprzednich okresów) oraz z pozycji 

krótkich (spółki przegrane z poprzednich okresów), uzyskiwały wyłącznie negatywne stopy 

zwrotu. Wyłączając z uzyskanych wyników koszty transakcyjne, wyniki w większości 

zbadanych portfeli dalej były negatywne. Ponadto występowanie efektu momentum 
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Pawłowska potwierdziła wyłącznie do lipca 2007 roku
437

. Natomiast Sekuła badając efekt ten 

w latach 2005-2014 wykazał, że wyłącznie w miesięcznych okresach
438

 spółki zwyżkujące 

kontynuowały trend wzrostowy, a spółki zniżkujące kontynuowały trend spadkowy. 

Natomiast w dłuższych okresach nie zaobserwowano kontynuacji wcześniejszego trendu
439

. 

 

Anomalie związane z momentem inwestycji - niedoszacowanie 

Obserwowaną od wielu lat anomalią na rynkach kapitałowych jest dodatnia 

ponadprzeciętna stopa zwrotu związana z nabyciem akcji po relatywnie niskich cenach na 

rynku pierwotnym (z ang. initial public offering - IPO), a następnie sprzedaży ich po wyższej 

cenie na rynku wtórym w dniu debiutu giełdowego lub kilka dni po nim. W tym krótkim 

okresie ceny rynkowe debiutujących spółek rosną kolosalnie szybko (w przeciągu nawet 

jednego dnia), stopa zwrotu z tej inwestycji natychmiastowo staje się ponadprzeciętnie 

wysoka. Zjawisko to w literaturze przedmiotu nazywano underpricingiem, czyli 

niedoszacowaniem pierwotnym akcji spółek wchodzących na giełdę. 

Pierwotnie efekt niedoszacowania został zauważony na rynku amerykańskim w latach 

70. XX wieku. W kolejnych latach niedoszacowanie pierwotnej oferty publicznej stało się 

bardzo popularnym zagadnieniem badawczym, dotyczącym wielu rynków kapitałowych, 

dzięki czemu potwierdzono występowanie tego zjawiska w różnym stopniu, także na innych 

rynkach, nawet rozwijających się, co tłumaczy ponad 66% wszystkich ofert pierwotnych
440

. 

W krajach już dobrze rozwiniętych poziom niedoszacowania tych ofert jest niższy niż  

w krajach rozwijających się, choć efekt ten jest zależny od czasu i lokalizacji rynków oraz 

charakteryzuje się cyklicznością
441

 i powiązany jest z nastrojami na giełdzie
442

. 

W literaturze wyjaśnienia tego faktu upatruje się w wielu powodach. Przede 

wszystkim w celowym lub też niezamierzonym niedoszacowaniu akcji spółek w ofercie 

pierwotnej. W konsekwencji nowi inwestorzy na tym zyskują, natomiast tracą spółki  

(i akcjonariusze przed emisją), gdyż część kapitałów, które mogłyby trafić do spółki, zostaje 

w posiadaniu inwestorów
443

. Koncepcja ta jest znana pod hasłem „pozostawienia pieniędzy na 

stole”. 

Do głównych powodów występowania tego zjawiska zalicza się między innymi: 

asymetrię i symetrię informacji, dążenie do aktywizacji inwestorów lub uzyskania pożądanej 

struktury własnościowej spółki, procedury bookbuildingu – jako czynniki ekonomiczne, 

natomiast do czynników behawioralnych zalicza się: nieracjonalność inwestorów, 

nieefektywność rynku czy też czynniki polityczne. Ponadto wysokie początkowe stopy 
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zwrotu można również rozpatrywać jako rynkową korektę ceny emisyjnej, dążącą do wartości 

fundamentalnej spółki. Choć ta perspektywa wyjaśnia niedoszacowania ofert pierwotnych, nie 

jest szeroko omawiana w literaturze i odnosi się ją do nieracjonalnych decyzji inwestorów
444

. 

 
Tabela 13 Niedoszacowanie pierwotnych emisji w Polsce w okresie krótkoterminowym – przegląd badań 

Okres 

badania 

Poziom niedoszacowania emisji 

(IPO) 

Liczba 

spółek IPO 
Autorzy, rok 

1991-1998 skorygowana stopa zwrotu 54,5% 103 Lyn i Zychowicz, 2003 

1991-1999 
surowe stopy zwrotu: 38.5% 

skorygowana stopa zwrotu: 33,1% 
159 Aussenegg, 2000 

1991-1999 skorygowana stopa zwrotu: 27,4% 211 Jelic i Briston, 2003 

1991-2000 skorygowana stopa zwrotu: 34,1% 188 Czapiewski i in., 2014 

2001-2011 skorygowana stopa zwrotu: 13,6% 233 Czapiewski i in., 2014 

2004-2009 
surowe stopy zwrotu: 11%  

skorygowane stopy zwrotu: 10,9% 
163 Czapiewski i Lizińska, 2014 

2005-2006 skorygowane stopy zwrotu: 22,2% 60 Lizińska i Czapiewski, 2015 

2005-2009 skorygowane stopy zwrotu: 14% 153 Cornanic i Novak, 2015 

2005-2012 surowe stopy zwrotu: 10,5% 193 Zarzecki i Wołoszyn, 2016 

2005-2013 
8,89% spółki skarbu państwa 

6,29% spółki prywatne 
250 Zaremba i Żmudziński, 2014 

2005-2013 surowe stopy zwrotu: 11.9% 254 
Pomykalski i Domagalski, 

2015 

2007-2008 skorygowane stopy zwrotu: 12,5% 84 Lizińska i Czapiewski, 2015 

2009-2013 skorygowana stopa zwrotu: 6,9% 60 Lizińska i Czapiewski, 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie
445

.  

Wszystkie podane stopy zwroty są średnimi stopami zwrotu. Surowa stopa zwrotu oznacza natychmiastową 

stopę zwrotu uzyskiwaną z debiutu spółki. Skorygowana stopa zwrotu oznacza skorygowaną surową stopę 

zwrotu o rynkową zrealizowaną stopę zwrotu z indeksu w analogicznym okresie. 

 

Badania niedoszacowania emisji w Polsce dotyczą pierwszych debiutów na 

warszawskim parkiecie. Pierwotne debiuty dotyczyły prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, 

dopiero później nastąpiły debiuty spółek prywatnych. Przegląd wybranych badań dotyczących 

poziomu niedoszacowania pierwotnych emisji w Polsce zawarto w Tabeli 13. 

Z badań przytoczonych w powyższej tabeli można zaobserwować, że niedoszacowanie 

pierwotnych emisji akcji jest obserwowalne również w Polsce. W pierwszych latach 

działalności GPW średnie stopy zwrotu z inwestycji w spółki (głównie państwowe) 

prywatyzowane osiągały nawet 50%. Wraz z kolejnymi latami poziom niedoszacowania IPO 
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zmniejszał się, jest to wynikiem tego, że polski rynek kapitałowy się rozwija i tym samym 

charakterystyki polskiego rynku upodabniają się do rozwiniętych rynków giełdowych. Dla 

przykładu średnie stopy zwrotu niedoszacowania pierwotnych emisji w innych państwach 

wschodzących
446

 w latach 2005-2013 są znacząco wyższe niż polskie, przeciętne surowe 

stopy zwrotu to 20,78%, a przeciętne skorygowane 19,74%
447

. 

Znamiennym rokiem dla polskich debiutów giełdowych stanowił kryzysowy rok 2008, w tym, 

jak i kolejnym roku liczba debiutów giełdowych zmalała. Dopiero z końcem 2009 nastroje 

inwestorów poprawiły się, co doprowadziło do wyższej wyceny rynkowej aktywów
448

.  

W zależności od przyjętej konwencji wyliczenia niedoszacowania IPO, w niektórych 

badaniach poziom niedoszacowania IPO osiągnął wartość ujemną
449

 i tym samym ujawnił się 

inny efekt w literaturze przedmiotu nazwany przeszacowaniem (z ang. overpricing). 

Łącząc efekt niedoszacowania emisji z charakterystyką fundamentalną - ceną do 

wartości księgowej (C/WK) wykazano, że spółki z wyższym wskaźnikiem ceny do wartości 

księgowej uzyskały w latach 2005-2012 wyższy poziom niedoszacowania. Co więcej 

włączając w to efekt stycznia, pierwotna stopa zwrotu niedoszacowania ofert publicznych 

wyniosła 36,8%
450

. 

Badanie niedoszacowania emisji zostało również przeprowadzone w okresach 

długoterminowych, takich jak kilka tygodni czy kilka lat. Wyniki w tym zakresie są 

podzielone. Większość badań nie potwierdza faktu, że w okresie tygodni czy lat od debiutu 

rynkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki debiutujące przewyższyła stopy zwrotu z dnia 

debiutu
451

, choć niektórzy wykazali istnienie tej anomalii w długim okresie
452

. 

Wyjaśnieniem poziomu niedoszacowań spółek debiutujących w latach 2005-2013 

upatruje się w kilku powodach. Lizińska i Czapiewski wskazują między innymi takie 

powody
453

 jak istnienie asymetrii informacji dla spółek charakteryzujących się dużą 

niepewnością
454

. W skutek debiutu skala asymetrii informacji maleje, w związku  

z ujawnieniem informacji o spółce wymaganych przez prawo, przez co dochodzi do dużych 

zmian cen rynkowych. Innym powodem jest dynamika zysku netto – im wyższy zysk netto 

spółki w porównaniu do zysku netto przed debiutem, tym niższy poziom niedoszacowania 

IPO. Wreszcie przyczyny upatrują w poziomie rentowności majątku netto – im spółka była 

bardziej rentowana przed emisją, tym inwestorzy wyceniali ją wyżej. 

Ponadto wskazuje się również, że powodem tych niedoszacowań jest dyskusyjna hipoteza  

o „kiełbasie wyborczej”, czyli celowym niedoszacowaniu oferty emisji akcji spółek Skarbu 

Państwa
455

. Wykazano empirycznie, że spółki państwowe w Polsce są bardziej 
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niedoszacowane podczas debiutu niż spółki prywatne
456

, choć rezultaty nie są istotnie 

statystycznie
457

. Wyjaśniano to faktem, iż administracja państwowa przed wyborami jest 

zmotywowana, aby „pozostawić pieniądze na stole dla inwestorów” podczas prywatyzowania 

polskich przedsiębiorstw. W konsekwencji Skarb Państwa nie maksymalizuje zysków  

z debiutów
458

. 

Na poziom rynkowych cen debiutów giełdowych ma również wpływ moment 

wprowadzenia spółki na giełdę - hipoteza czasu rynku (z ang. market-timing)
459

. Mianowicie 

dobra koniunktura na rynku kapitałowym powoduje zwiększony wolumen debiutów 

giełdowych, kiedy inwestorzy nadal trwają w optymistycznych nastrojach. Jest to wyjątkowa 

anomalia rynkowa, ponieważ jej źródłem są oczekiwania właścicieli spółki co do osiągnięcia 

wyższego kapitału z debiutu, wykorzystując panujący sentyment na rynku. To powoduje, że 

spółki mogą być na rynku przewartościowane w początkowym okresie wejścia na giełdę. 

Dudycz podkreśla, że łatwo pozyskany w ten sposób kapitał dla debiutującej spółki, która nie 

ma wystarczająco dobrych planów wykorzystania tego kapitału w przyszłości, może 

spowodować nawet jego zmarnowanie
460

.
 
Co przyczynia się do nieefektywnego alokowania 

środków pieniężnych w gospodarce. 

Badania przeprowadzone przez Dudycza i Brycz dla spółek wchodzących na 

warszawską giełdę w latach 1998–2011 wskazują, że niezależnie od roku, w którym miała 

miejsce oferta publiczna, podczas IPO spółki sprzedają średnio taki sam ułamek własności. 

Lecz podczas „gorącego” rynku
461

 spółki pozyskują o wiele więcej kapitału, niż miało to 

miejsce podczas „zimnego” rynku
462

. 

Co więcej w literaturze wykazano, że w latach 2006-2012 menadżerowie polskich 

spółek mogli ulegać efektowi dyspozycji podczas upubliczniania spółki na giełdzie, 

analogicznie do inwestorów, którzy szybko realizują zyski i odkładają stratę. Nim spółka 

zostanie wprowadzona na giełdę, managerowie usiłują oszacować wartość spółki, na bazie 

rynkowych porównań, a uzyskany szacunek stanowi dla nich pewnego rodzaju „kotwicę”. 

Następnie, w czasie przygotowań do IPO, menadżerowie bacznie obserwują rynek. Gdy 

wartości rynkowe spółek rosną, wówczas porównują pierwotne szacunki z rynkiem  

i postrzegają to jako zysk, przez co dążą do realizacji „zysku” najszybciej jak to możliwe, 

poprzez szybszą realizację oferty publicznej. W przypadku gdy wartości rynkowe spadają, 

wówczas odczuwają pewnego rodzaju „stratę”, przez co opóźniają ofertę publiczną, 

oczekując lepszych warunków rynkowych
463

. Jest to dowodem na to, że nie tylko inwestorzy 

jako pojedyncze jednostki są obarczeni heurystycznym działaniem, ale również jednostki jako 

podmioty gospodarcze. 
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2.5  Podsumowanie 

Giełda, w okresie krótko- i średnioterminowym, składa się w 90% z psychologii, 

mawiał Andrȇ Kostolany
464

. Każdego dnia na rynek napływają nowe informacje:  

o gospodarce, dotyczące zdarzeń związanych z konkretną spółką czy też historyczne 

notowania giełdowe. Na wykresach informacje te mogą wywoływać różne reakcje wśród 

inwestorów. A oni kierując się w swoich decyzjach: analizą techniczną, finansową czy 

nastrojami rynkowymi, przyczyniają się do kształtowanie nowych cen rynkowych. I tak koło 

się zamyka. Środek ciężkości w tym cyklu stanowią decyzje inwestorów, które jak wykazują 

behawioryści, nie zawsze są racjonalne. Dlatego Graham i Dodd przyrównują rynek nie do 

maszyny ważącej, gdzie wartość każdego papieru jest obiektywna i zależy od 

niepersonalnych mechanizmów, zgodnie specyficznymi czynnikami jakościowymi, lecz do 

maszyny głosującej, gdzie liczna grupa inwestorów oddaje swoje głosy częściowo w oparciu 

o racjonalny argument, a częściowo o emocje
465

. To właśnie z powodu emocji 

towarzyszących inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych niejednokrotnie 

zaburza się stan równowagi rynków. 

Stan równowagi rynku, zgodnie z EMH oznacza, że ceny rynkowe walorów 

giełdowych są równe lub bliskie jej wartości fundamentalnej. I to wiąże się z analizą 

wielkości odchyleń cen aktywów od ich wartości wewnętrznej. Choć inwestorzy mogą 

czasem sądzić, że ceny rynkowe są dalekie od fundamentów spółki, to jednak rynek nadal jest 

efektywny, pod warunkiem, że takie odchylenia nie trwają "zbyt długo" lub nie stają się "zbyt 

duże", nim zostaną skorygowane
466

. 

Zidentyfikowane anomalie
467

 na rynkach kapitałowych są argumentami przeciw 

istnieniu efektywności informacyjnej rynku i tym samym podważają założenie o losowym 

kształtowaniu się cen instrumentów finansowych na rynku. Są one wyzwaniem zarówno dla 

teoretyków, jak i praktyków. Z punktu widzenia naukowego, dokładne ich badanie, 

wyjaśnienie i zrozumienie daje szanse rozwoju interdyscyplinarnej dziedziny badań – 

połączenia finansów, psychologii i socjologii. Z punktu widzenia praktycznego wykorzystanie 

istniejących anomalii może pozwolić na zastosowanie strategii inwestycyjnej bazującej na 

nieefektywności rynku. Dodatkowo, anomalie nie musza istnieć samodzielnie, ich kombinacje 

mogą potęgować pozytywne efekty inwestycyjne. Niemniej jednak wykazano, że pewne 

strategie inwestycyjne mogą zależeć od środowiska inwestycyjnego (rynku), zatem jeśli są 

skuteczne na jednym rynku, wcale nie muszą być skuteczne na innym
468

. Dlatego 

wykorzystanie anomalii w strategiach inwestycyjnych nie zawsze wiąże się z wysokimi 

zyskami, choćby ze względu na istniejące koszty transakcyjne. Co więcej nie ma pewności, że 

wcześniej zanotowane anomalie powtórzą się w przyszłości, ponieważ wiele badań 

dotyczących różnych rynków wskazuje, że anomalie na rynkach kapitałowych znikają lub 

cofają się po ich udokumentowaniu w literaturze naukowej. 
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Niezależnie w jakim horyzoncie czasowym inwestorzy alokują swoje środki na giełdzie, 

muszą liczyć się z tym, że na rynku giełdowym często emocje kształtują wartości,  

w powiązaniu z „cynizmem, chciwością i naiwnością”
 469

 innych inwestorów. 
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III. Wartość fundamentalna jako podstawa długoterminowego 
inwestowania na rynku kapitałowym 

W koncepcji analizy fundamentalnej wypracowano wiele metod wyceny 

przedsiębiorstw
470

. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy
471

: metody majątkowe, 

porównawcze, dyskontowe. 

Metody majątkowe polegają na oszacowaniu wartości spółki na podstawie sumy 

nakładów pracy, pieniędzy i środków rzeczowych na utworzenie przedsiębiorstwa, 

pomniejszone o zobowiązania przedsiębiorstwa. Zakłada się, że przedsiębiorstwo jest 

zespołem składników majątku, więc jest ono tyle warte, ile wart jest jego majątek. 

Metody porównawcze
472

 polegają na określeniu wartości spółki poprzez porównanie 

określonych parametrów danej spółki ze wskaźnikami innych spółek z tej samej branży. 

Przedsiębiorstwa te muszą być podobne, choć podstawową zasadą jest, że do porównania 

należy znaleźć przedsiębiorstwo, które sprzedaje te same produkty po takiej samej cenie
473

.  

W literaturze wyodrębniono dwie grupy wskaźników porównawczych
474

: mnożniki kapitałów 

własnych, dzięki którym szacowana jest wartość kapitałów własnych przedsiębiorstwa
475

 

(Enterprise Value) oraz wskaźniki, dzięki którym wycenia się wartość całego 

przedsiębiorstwa
476

 (Equity Value). Jest to stosunkowo łatwa metoda, choć wyniki szacunków 

mogą odbiegać od wartości fundamentalnej, ponieważ wycena tą metodą jest pochodną ceny 

rynkowej, uwzględniającą nastroje inwestorów. 

„Większość teoretyków i praktyków przyjmuje, że najodpowiedniejszym, prawie 

uniwersalnym sposobem wyceny jest podejście dochodowe”
477

. Elementarną metodą
478

 

wyceny wartości fundamentalnej przedsiębiorstwa jest metoda zdyskontowanych wolnych 

przepływów pieniężnych (DCF), która jest wykorzystywana w różnych dziedzinach 

finansowych
479

, a przede wszystkim jest wykorzystywana w rekomendacjach giełdowych.  

U podstaw tej metody wyceny przedsiębiorstwa leży koncepcja wartości, która służy 

inwestowaniu w długim horyzoncie czasowym. 
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3.1. Pojęcie wartości  

Immanuel Kant w swoje filozofii wykazał, że człowiekowi zawsze towarzyszą dwa 

czynniki, które nie należą do świata materialnego – czas i przestrzeń. Są to swego rodzaju 

formy poznania, inaczej mówiąc sposoby, za pomocą których ludzki umysł łączy i układa 

napływające do niego wrażenia. Jeżeli czas i przestrzeń są sposobami poznawania, to żadne 

wrażenie nie może być nam dane poza nimi, a ich odbieranie jest ujęte w czasoprzestrzenną 

formę
480

. W tej czasoprzestrzennej formie mieści się indywidualne postrzeganie wartości 

przez każdą jednostkę. 

To, czym jest wartość i co się z nią wiąże, jest rozważane od wieków. W IV w p.n.e. 

nauka o wartości w doktrynach filozoficznych była nazywana aksjologią (nauka o 

wartościach i o kryteriach wartościowania) lub etyką
481

 i była rozważana na gruncie różnych 

sfer życia człowieka. Później (I w. p.n.e.) Arystoteles w swoich rozważaniach poszerzył myśl 

filozoficzną o obszar związany z naukami o gospodarowaniu oraz pieniądzu, jako wartości 

użytkowej dóbr. W późniejszych wiekach wartość była rozpatrywana przez filozofów na 

wielu płaszczyznach filozoficznych: subiektywności i relatywności, teorii minimalistycznych 

i maksymalistycznych czy też poglądów pośrednich. Przełomowy był wiek XIX, w którym to 

utożsamiono Fryderyka Nietzschego z szerzeniem pojęcia wartość, poprzez wygłaszanie hasła 

„przewartościowania wszystkich wartości” w odniesieniu do moralności
482

. Choć wskazuje 

się, że termin ten był wcześniej używany, jednak występował raczej w znaczeniu pojęcia 

dobra
483

. 

Wartość przechodzi przez wiele wymiarów ludzkiego życia - materialnego, 

duchowego, religijnego, moralnego, estetyki czy też matematyki. Pojęcie wartość należy do 

teorii, która w różnych dziedzinach naukowych otrzymała inną definicję
484

. Mimo wielu 

imperatywów, skategoryzowania wartości pod wypływem kultury, zasad czy oczekiwań, 

zawsze pozostaje kwestią indywidualną - subiektywnym odczuciem jednostki do konkretnej 

rzeczy, idei, czynności czy zdarzenia. Trudno opisać otaczający nas świat nie używając pojęć: 

„wartościować”, „wartościowy” „przewartościowany”, „niedowartościowany”, „być 

wartym”. Zasadne zatem wydaje się pytanie, co obecnie oznacza wartość? Współczesny 

Słownik Języka Polskiego definiuje wartość w kilku wariantach, odnoszących się do różnych 

zdarzeń: to, ile coś jest warte pod względem materialnym; cecha tego, co jest dobre pod 

jakimś względem; posiadanie zalet; zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej 

społeczności norm etycznych; liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna 

lub wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne”
485

. Stanisław 

Kowalczyk opisuje, że „wartością jest to, co jest przedmiotem pożądania, co jest upragnione 

przez człowieka, co jest celem jego zabiegów"
486

. Henryk Świda mówił, że "wartością jest to, 

co uruchamia ludzką motywację. Może to być przedmiot godny pożądania, zasługujący na 
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akceptację"
487

. Ingarden wskazuje jednak, że „wartość nie jest wcale własnością rzeczy 

wartościowej, lecz jest pewną «relacją» między rzeczą wartościową a inną rzeczą, dla której 

pierwsza pełni jakieś usługi”
488

. Natomiast Władysław Tatarkiewicz mówi, że „zdefiniowanie 

wartości jest trudne, jeśli w ogóle możliwe [...]. To, co wygląda na definicję wartości, jest 

raczej zastąpieniem wyrazu przez inny wyraz mniej więcej to samo znaczący albo jest jego 

omówieniem”
489

. 

Maria Misztal dzieli definicje wartości na definicje: psychologiczne, socjologiczne, 

kulturowe
490

. Niemniej Misztal nie wyróżnia kategorii wartości dotyczącej wymiaru 

ekonomicznego, choć wymiar ekonomiczny tak naprawdę towarzyszy człowiekowi od 

prawieków i często utożsamia się go z pieniądzem
491

. 

Poprzez czasoprzestrzenną formę nadającą znaczenie pewnym dobrom określa się ich 

wartość. Przykładowo w dawnych społeczeństwach miernikami wartości, a zarazem formą 

pieniądza były rzeczy, które obecnie nie posiadają szczególnej wartości (ewentualnie wartość 

kolekcjonerską, sentymentalną, naukową) – muszle, paciorki, skały, zęby wieloryba
492

.  

Z perspektywy czasu forma tego pieniądza nie ma racji bytu. W czasoprzestrzennej formie 

XXI wieku pieniądz jest wręcz nienamacalny, a jego wartość zmienia się w czasie. Zatem 

wartość ma to, czemu zostanie ona nadana i będzie ona akceptowana. 

Duży wkład w rozwój nauki związanej z wartością w kategoriach ekonomicznych 

miał wielki myśliciel, ojciec ekonomii klasycznej Adam Smith, który mówił o ekonomii jako 

o „teorii wartości”
493

. Wyróżnił on dwie podstawowe kategorie wartości – wartość użytkową 

oraz wartość wymienną dobra. Pojęcie wartości użytkowej odnosi się do zdolności danego 

dobra do zaspokajania potrzeb człowieka. Natomiast wartość wymienna stanowi zdolność 

wymiany jednego dobra na inne. Należy zaznaczyć, iż Adam Smith za miernik wartości 

przyjął „pracę w znaczeniu «łokcia», miary, za pomocą której porównuje się wartość 

towarów”,
494

 natomiast za wartość wymienną uznawał ilość pracy zawartej w towarze, czyli 

innymi słowy, wydanej na wytworzenie tego towaru
495

. Następnie w latach 70. XIX wieku, 

wartość zaczęto utożsamiać z subiektywnymi korzyściami i potrzebami człowieka, a nie jak 

wcześniej poniesionymi nakładami
496

. 

Niezależnie czy ludzie muszą zaspokoić swoje potrzeby czy chcą czerpać korzyści  

z pożądanego dobra, w gospodarce wolnorynkowej - opartej na tworzeniu i wymianie dóbr  

i usług oraz zawieraniu transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającym te dobra i usługi - 

obie strony muszą znać cechę tego pożądanego dobra czy usługi, czyli ich wartość. 

Dobro nie posiada wartości a priori, lecz musi to dobro zostać poddane wartościowaniu
497

. 

Chcąc poznać wartość dóbr należy dokonać ich wyceny. Celem wyceny jest szacowanie 

właściwej wartości rynkowej dobra. Definicję właściwej wartości rynkowej dobrze określił 
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amerykański urząd skarbowy w 1958 roku „cena po której majątek zmieniłby właściciela 

przechodząc z rąk chętnego do sprzedaży sprzedawcy w ręce chętnego do kupna nabywcy  

w sytuacji, gdy ten pierwszy nie jest zmuszony do sprzedaży, a ten drugi nie jest zmuszony do 

kupna i obie strony zaznajomione są ze wszystkimi szczegółami transakcji. […] obie strony 

transakcji znają realia rynkowe”
498

. Niemniej jednak należy rozgraniczyć proces 

wartościowania (dokonywania wyceny) a indywidualnego odczucia wartości przez jednostki. 

Szczególnym dobrem na rynku podlegającym transakcjom kupna-sprzedaży są akcje 

spółek giełdowych, gdyż każda z tych akcji stanowi cząstkę przedsiębiorstwa. Szczególny 

charakter tych dóbr wynika z tego też, że są niepomnażane lub trudno pomnażane
499

. Zatem 

wartość przedsiębiorstw stanowi kluczową informację dla różnych grup interesariuszy. Ze 

względu na fakt, że akcje wielu przedsiębiorstw są dostępne na rynkach regulowanych oraz 

to, że inwestowanie w akcje tych spółek często wiąże się z dużymi nakładami pieniężnymi, 

oddziałującymi na gospodarki państw, proces ich wartościowania jest szczególny. Dlatego 

patrząc na akcje spółek giełdowych jak na inwestycję, rozpatruje się je jako wartość 

finansową, a ta jest rozważana w trzech aspektach – jako wartość ekonomiczna, rynkowa  

i fundamentalna. 

Wartość ekonomiczna jest kategorią wartości odnoszącą się do przyszłości 

rozpatrywanego dobra, lecz nie odnosi się do kosztów historycznych. Jest to wartość dobra 

wyrażona kwotą pieniężną, jaką dany nabywca byłby skłonny zapłacić teraz za to dobro jako 

wartość bieżącą (z ang. present value). Zatem wartość bieżąca określa zdolność aktywów do 

dostarczania strumienia wolnych przepływów pieniężnych posiadaczowi tych aktywów. 

Wartość rynkowa (z ang. market value) to wyrażona w pieniądzu lub innym 

ekwiwalencie pieniężnym wartość obiektu wyceny, podczas tego procesu przyjmuje się, że  

w hipotetycznej transakcji zaangażowani są zarówno kupujący, jak i sprzedający, którzy nie 

działają pod przymusem. Ponadto przyjmuje się, że podmiot dokonujący wyceny posiada 

odpowiednie informacje, natomiast zarówno kupujący, jak i sprzedający posiadają 

wystarczającą wiedzę o przedmiocie wyceny. Godziwa wartość rynkowa jest akceptowalna 

przez obie strony transakcji, a warunki transakcji są zbieżne z wymogami wartości rynkowej 

zdefiniowanej w Międzynarodowych Standardach Wyceny
500

. 

Wartość wewnętrzna, czy inaczej wartość fundamentalna, jest podstawową kategorią 

wartości w finansach. Dalsze rozważania o tej kategorii wartości pojawią się w podrozdziale 

3.2. 

W obszarze wyceny przedsiębiorstw istnieją również inne kategorie wartości, które 

bezpośrednio związane są przyjętymi metodami wyceny. Należą do nich między innymi: 

wartość ekonomiczna (z ang. economic value), wartość w działaniu (z ang. value in use), 

wartość księgowa (z ang. book value), wartość rynkowa (market value), wartość 

odtworzeniowa (z ang. replacement value), czy wartość likwidacyjna (z ang. liquidation 

value). Ze względu na charakter dysertacji dalsze rozważania zostaną poświęcone wartości 

fundamentalnej (wewnętrznej) jako podstawowej kategorii wartości w inwestowaniu na rynku 

kapitałowym w długim horyzoncie czasowym. 

3.2. Wartość fundamentalna 

Wartość fundamentalna (wewnętrzna) jest jedną z podstawowych kategorii (koncepcji) 

wartości w teorii finansów. Graham i Dodd wskazali ogólną definicję wartość fundamentalnej 

jako „wartość, która jest uzasadniona faktami - np. aktywa, zyski, dywidendy, określone 
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perspektywy”
501

. Marsat i William wskazują, że wartość fundamentalna może być 

postrzegana jako suma jego wartości likwidacyjnej i "wartości firmy”
502

. Kosiń natomiast 

definiuje wartość fundamentalną jako „niezależną od inwestorskiego punktu widzenia czy 

bieżących uwarunkowań rynku kapitałowego. Wynika z immanentnej zdolności organizacji 

do generowania dochodów”
503

. Przytoczona definicja Kosinia wskazuje, że wartość ta jest 

obiektywna, a nie subiektywna. Idąc dalej tym nurtem Damodaran podkreśla, że subiektywne 

postrzeganie wartości ma znaczenie w odniesieniu do dzieł sztuki, natomiast w odniesieniu do 

przedsiębiorstwa to wyłącznie absurd. Z ekonomicznego i zdroworozsądkowego punktu 

widzenia aktywa finansowe kupuje się ze względu na ich możliwość generowania wolnych 

przepływów gotówkowych w przyszłości, a nie w wyniku przekonania że kiedyś ktoś zechce 

za nie więcej zapłacić
504

. 

Rutterford definiuje wartość wewnętrzną (utożsamiając ją z wartością godziwą) jako 

prawdziwą wartość udziału, niezależnie od jego ceny rynkowej
505

. Natomiast Jaworski 

wskazuje, że wartość wewnętrzna, inaczej wartość realna, jest kategorią nierynkowej wartości 

akcji, ponieważ jest uwarunkowana przez oczekiwania inwestorów co do przyszłości
506

. 

Trudno się z tym podejściem nie zgodzić, gdyż wszystkie przyszłe ceny rynkowe akcji są  

w istocie rezultatem przyszłej aktywności inwestorów na rynku. Niemniej wartość 

wewnętrzna zmienia się w czasie, ponieważ zmieniają się warunki gospodarcze i oczekiwania 

inwestorów, lecz mimo to wycena ma wymiar obiektywny, w przeciwieństwie do ceny 

rynkowej, która zawiera czynniki subiektywne i obiektywne
507

. 

Inne podejście do wartości wewnętrznej przedstawił McGoun stwierdzając, że esencją 

wartości wewnętrznej jest możliwość, że coś jest źle wycenione przez rynek
508

, ponieważ 

można określić, czy coś jest przeszacowane czy niedoszacowane. Wykorzystując porównanie 

z bajki o Złotowłosej i trzech niedźwiadkach, wykazał, że pewne kategorie są względne, 

dlatego można sobie wyobrazić, że dla każdego instrumentu finansowego cena może się 

wydawać zbyt niska, ale cena ta będzie zbyt wysoka w odniesieniu do warunków panujących 

w gospodarce. Dlatego ta wartość, która znajduje się pomiędzy, jest wartością wewnętrzną, 

choć nie ma powodu, aby sądzić, że ona nie istnieje
509

. Z drugiej strony, przez to, że się w nią 

wierzy, staje się samospełniająca się przepowiednią
510

. Zatem jeśli istnieje wartość 

wewnętrzna, wówczas rynek jest konkurencją obopólnie korzystną, w której każdy czerpie 

korzyści z ujawnienia prawdziwej ceny. Natomiast, jeśli nie ma wartości wewnętrznej, cena 

rynkowa odzwierciedla triumf tych, którzy są wystarczająco sprytni i zdeterminowani, by 

wykorzystać swoją przewagę
511

. Ostatecznie McGoun konkluduje, że istnienie wartości 
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wewnętrznej jest błędne, ponieważ jest to konstrukcja wyłącznie społeczna w otoczeniu,  

w którym działają rynki finansowe
512

. 

Mikołajewicz wskazuje, że są dwie rodzaje wartości wewnętrznej
513

: 

 obiektywna, 

 antycypowana przez rynek. 

Obiektywna wartość wewnętrzna jest wynikiem siły fundamentalnej przedsiębiorstwa, 

przejawiającej się w potencjale przedsiębiorstwa. Natomiast zmieniająca się w czasie wartość 

wewnętrzna jest odzwierciedleniem wartości spółki w oczach inwestorów, będącej 

naznaczoną błędami behawioralnymi inwestorów, panującym szumem informacyjnym na 

rynku i asymetrią informacji. Dlatego antycypowana wartość wewnętrzna w ujęciu 

Mikołajewicza wydaje się być tożsama z wartością rynkową, bardziej aniżeli z definicją 

wartości wewnętrznej. O wartości rynkowej jako wewnętrznej można by mówić, gdyby była 

równa wartości fundamentalnej. 

Do identyfikacji wartości wewnętrznej przedsiębiorstw służą metody dochodowe
514

. 

Należy jednak mieć na uwadze, że ze względu na możliwość uwzględniania w modelach 

wyceny indywidualnych wysublimowanych założeń związanych z przyszłą perspektywą 

spółki oraz doborem stopy dyskontującej, uwzględniającej odpowiedni poziom ryzyka. 

Wszystko to powoduje, że szacunki wykonane przez różne osoby mogą dać inne wartości. 

Zatem może istnieć wiele wartości wewnętrznych
515

. Co więcej szacunki wartości 

wewnętrznej, zwłaszcza w warunkach niepewności, mogą być niedokładne
516

. 

Dla jednych wynik analizy fundamentalnej jest wyłącznie szacunkiem, nawet gdy 

przygotowany jest z najwyższą starannością
517

. Graham i Dodd o wartości wewnętrznej 

mówią, że jest uzasadniona faktami, lecz błędne jest wyobrażenie, że wartość wewnętrzna jest 

tak określona i możliwa do określenia, jak cena rynkowa. Należy przyjąć, że wartość 

wewnętrzna jest pojęciem nieuchwytnym
518

. Istotne znaczenie w wyznaczaniu wartości 

wewnętrznej ma oryginalność analizy i czas zastosowania. Analityk starając się przewidzieć 

wydarzenia, które nie są na ogół znane, musi wprowadzić je w życie na tyle szybko, aby nie 

straciły ważności
519

. Poszukiwanie faktów, które nie są jeszcze znane, wpisuje się w nurt 

względnie efektywnego rynku kapitałowego
520

. Wart podkreślenia jest fakt, że mimo 

wszystko inwestorzy częściej poruszają się w przedziałach wartości, niż doszukują się jednej 

konkretnej
521

. 

Niemniej jednak wyliczona na dany moment wartość wewnętrzna prawdopodobnie się zmieni 

ze względu na zmianę różnych czynników wpływających na tą wartość. Jednakże  

w większości przypadków wartość wewnętrzna zmieni się mniej dynamicznie niż cena 

rynkowa
522

. Zatem porównanie ceny z oszacowaną wartością wewnętrzną spółki da 

odpowiedź na to, czy dany przedmiot wyceny jest przewartościowany czy 
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niedowartościowany i czy zawarcie transakcji może przynieść zysk czy stratę. Jak mawia 

Warren Buffet, „Cena jest tym, co płacisz, wartość jest tym, co otrzymujesz”. Zobrazowanie 

tej sytuacji dobrze wskazuje poniższy opis: „W długiej perspektywie żadne akcje nie 

funkcjonują w próżni – każda z ich jest jedynie podlegającym wymianie fragmentem spółki, 

którą prezentuje. Jeżeli ta firma osiąga zyski w długim okresie, jej wartość rośnie, rośnie 

zatem cena jej akcji, zmienia się nawet tysiąc razy w ciągu dnia. W świecie prawdziwego 

biznesu ekstremalnie rzadko zdarza się, by w ciągu tego dnia wartość spółki zmieniała się 

choćby odrobinę. Wartość firmy zmienia się z czasem, nie zmienia się natomiast przez cały 

czas”
523

. Zatem jeśli rynek jest efektywny tylko w pewnym stopniu, wówczas wartość 

fundamentalna może różnić się od ceny rynkowej w pewnej perspektywie czasu. 

W przeciwieństwie do ceny, która jest rezultatem transakcji, wartość jest szacunkiem, 

dlatego też „akcje mają cenę, a spółki mają wartość”
524

. Tatarkiewicz podkreśla, że pojęcia 

wartość i cena mają sens ten sam, lecz przez kaprys języka, cena ma znaczenie węższe niż 

wartość – w sensie filozoficznym
525

. Wartość wewnętrzna jest początkowa wobec ceny 

rynkowej i nie muszą być tożsame ze sobą. Choć Fama twierdzi, że cena rynkowa powinna 

dawać oszacowanie wartości wewnętrznej, ponieważ cena odzwierciedla podstawy spółki
526

. 

Zgodnie z hipotezą rynków efektywnych (w formie półsilnej, którą zwykle uważa się za 

istniejącą na rozwiniętych zachodnich rynkach kapitałowych), wartość rynkowa akcji 

powinna się z czasem przesunąć w kierunku jej wartości fundamentalnej. Oczekuje się, że te 

dwie wartości powrócą do sytuacji, w której będą bardzo blisko. Dlatego różnice między 

wartością wewnętrzną a wartością rynkową mają charakter jedynie tymczasowy. Ale takie 

odchylenia stwarzają możliwości zarządom spółek do emisji akcji
527

 (o czym była już mowa 

w rozdziale II) oraz inwestorów, którzy różnice pomiędzy wartością wewnętrzną a rynkową 

mogę wykorzystać w swoich strategiach inwestycyjnych. 

Gdy istniejąca różnica pomiędzy wartością fundamentalną a ceną rynkową jest niewielka, 

wówczas cenę można uznać za sprawiedliwą. Lecz gdy różnica między wartością 

fundamentalną a cenę rynkową jest duża, cena może być rozumiana jako nieuczciwa
528

, czyli 

nie jest zgodna z fundamentami. Przykładem nieuczciwych wartości rynkowych są bańki 

spekulacyjne. Bańki giełdowe, na przykład bańka internetowa, jest rezultatem błędnej wyceny 

przez rynek i tym samym jest przykładem luki pomiędzy wartością fundamentalną a ceną 

rynkową
529

. Niemniej należy pamiętać, że cena rynkowa jest zawsze rezultatem działania 

inwestorów i ich indywidualnym postrzeganiem wartości. 

Jaworski, w oparciu o rozważania teoretyczne i empiryczne sformułował teorię 

impulsu
530

, która odnośni się do fluktuacji cen rynkowych akcji wokół jej wartość 

wewnętrznej. Ze względu na poziom odchyleń wartości rynkowej od wartości 

fundamentalnej, wyróżnił trzy fazy ewolucji rynku kapitałowego,
 

które zostały 

zaprezentowane na poniższym rysunku (Rysunek 3). Rynek niedojrzały charakteryzuje się 

dużymi odchyleniami wartości rynkowej od fundamentalnej, spowodowanymi zmianami 

gospodarczymi, czyli w czasie niestabilności gospodarczej, co utrudnia inwestycje 

długoterminowe. Po dokonaniu przemian gospodarczych i stabilizacji gospodarczej oraz 

                                                 
523

 J. Zweig, 2008, Twój mózg twoje pieniądze, Laurum, Warszawa, s. 54. 
524

 Ibidem, s. 53. 
525

 W. Tatarkiewicz, 1978, Parerga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 63. 
526

 E. Fama, 1965, The Behavior of Stock Market Prices, Journal of Business, 38(1), s. 39. 
527

 A. Buckley, 2003, Why is Fundamental Value so Fundamental to Directors? European Management 

Journal, 21(5), s. 642. 
528

 J. Rutterford, op.cit., s. 134. 
529

 R. Shiller, 2000, Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2000, s. 

175-176. 
530

 T. Jaworski, 1999, Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, Wydawnictwo AE w 

Poznaniu, Poznań, s. 146-150. 



 Rozdział III 
 

98 

 

giełdy można mówić, że rynek niedojrzały przechodzi w fazę dojrzałości. Rynek dojrzały 

charakteryzuje się niewielkim odchyleniem cen rynkowych od fundamentalnych. Co 

powoduje, że giełda wskazuje przybliżoną wartość fundamentalną i można mówić, że spełnia 

jedną ze swoich podstawowych funkcji - wycenę. W tej fazie rynek może dążyć do rynku 

doskonałego, na którym nie ma oscylacji pomiędzy ceną a wartością. Rynek doskonały to 

sytuacja wyłącznie modelowa, która jeśli ma miejsce na rynku (w zależności od waloru 

giełdowego), jest czasowa. Wraz z rozwojem rynku kapitałowego poziom odchylenia 

wartości rynkowej od fundamentalnej maleje, co przekłada się na spadek działania bodźców 

w decyzjach inwestorów, a wzrost znaczenia czynników fundamentalnych jako sygnałów 

impulsów inwestycyjnych. 

 
Rysunek 3 Teoria impulsu 

Źródło: T. Jaworski, 1999, Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, Wydawnictwo AE w 

Poznaniu, Poznań, s. 146. 

Teoria impulsu wyjaśnia, że cena rynkowa oscyluje wokół wartości wewnętrznej, 

przewyższając ją lub nie dosięgając jej. Jednak różnica między wartością i ceną jest 

analizowana z wielu perspektyw. Graham i Dodd
531

 wskazują, że cena jest swego rodzaju 

mechanizmem głosowania pomiędzy szacunkami a oczekiwaniami rynkowymi. Northcraft  

i Neale w swoim badaniu analizowali wpływ ceny rynkowej (jako efekt zakotwiczenia) na 

szacowaną wartość nieruchomości i wykazali, że ma ona duży wpływ na szacowanie wartości 

zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów, nawet jeśli jest zmanipulowana. Autorzy 

wnioskują, że podmioty są podatne na zakotwiczenie w cenie, a następnie dostosowanie 

swoich oczekiwań wartości
532

. Podobne badanie dotyczące rynku akcji zostało wykonane 

przez Marsata i Williamsa, którzy na podstawie ankiet
533

 analizowali wpływ cen akcji na 

szacunki wartości fundamentalnej firm. Eksperyment ten potwierdził wyniki wcześniejszego 

badania, że wśród przebadanych osób istnieje efekt zakotwiczenia i dostosowania, gdyż cena 

rynkowa - rzeczywista lub zmanipulowana - ma znaczący wpływ na ocenę wartości 

fundamentalnej
534

. Wniosek płynący z badania wskazuje, że bez obiektywnej wartości cena 

jest wygodną kotwicą, która ma wpływ na osobiste przekonania
535

. 

Analiza wpływu ceny rynkowej na postrzeganie wartości fundamentalnej może 

przyczynić się do wyjaśnienia niektórych zaobserwowanych anomalii na rynkach 

kapitałowych, choćby do wyjaśnienia efektu zakotwiczenia i dostosowania się rynku. 
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Mianowice im gwałtowniej cena akcji rośnie, tym bardziej inwestorzy są skłonni zwiększać 

swoje szacunki wartości. Tym samym zmniejsza się różnica między ceną a wartością,  

a inwestorzy nie są świadomi uczestnictwa w bańce
536

. 

3.3. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Fiszer w 1930 roku stwierdził, że oszczędności prowadzą ludzi do natury kapitału. 

Kategoria kapitału, rozumiana jest jako wartość kapitału, który jest zdyskontowanym 

przyszłym dochodem lub w innej perspektywie, jest kapitalizowany. Dlatego wartość każdego 

prawa do majątku stanowi jego wartość jako źródła dochodu, wyliczanego poprzez 

zdyskontowanie tego oczekiwanego dochodu
537

. Niezależnie od tego, jak prawo własności 

jest rozpowszechniane i symbolizowane w dokumentach, cała grupa praw własności jest 

jedynie środkiem do końcowego dochodu. A dochód jest alfą i omegą ekonomii
538

, ponieważ 

stanowi podstawę określenia wartości przedsiębiorstwa. Wynika to z podstawowego modelu 

wyceny przedsiębiorstwa - zdyskontowanych dochodów, która opiera się na sprowadzaniu 

przyszłych strumieni dochodów do wartości bieżącej. Jako dochód można stasować różne 

kategorie, lecz największym uznaniem cieszą się wolne przepływy pieniężne (CF). 

Klasyczny model zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych (DCF) swoje 

początki miał w czasach antycznych, już wtedy wykorzystywano technikę dyskontowania
539

. 

Natomiast jako metoda szacowania efektywności przedsięwzięć zaczęła być stosowana  

w latach 50. XX wieku. Najpierw na gruncie teoretycznym zapoczątkowanym przez H.M. 

Millera i F.M. Modiglianiego, a później także i na gruncie praktycznym przez J.M. Sterna
540

. 

Obecnie jego zastosowanie jest bardzo szerokie w wycenach spółek, nieruchomości, czy 

projektów. Idea modelu jest stosunkowo prosta. Najczęściej model DCF służy do 

oszacowania wartości przedsiębiorstwa z perspektywy całego przedsiębiorstwa lub jego 

właścicieli - akcjonariuszy
541

. 

Na wartość całego przedsiębiorstwa składają się: suma zdyskontowanych wolnych 

przepływów pieniężnych, uwzględniających ryzyko tych przepływów i ich koszt oraz wartość 

aktywów pozaoperacyjnych. Natomiast wartość dla akcjonariuszy to nic innego, jak wartość 

przedsiębiorstwa pomniejszona o rynkową wartość zadłużenia
542

. 

Idea modelu DCF oddziela skutki decyzji finansowych w przedsiębiorstwie od 

skutków decyzji operacyjnych i inwestycyjnych. Skutki decyzji operacyjnych  

i inwestycyjnych mają swoje odzwierciedlenie w modelu w przyszłych oczekiwanych 

przepływach pieniężnych, natomiast skutki decyzji finansowych mają wpływają wielkość 

stopy dyskontowej
543

. Damodaran wskazuje, że wartość przedsiębiorstwa wycenianego 

modelem DCF jest uzależniona od
544

: zdolności do generowania wolnych przepływów 
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gotówkowych, oczekiwanej stopy wzrostu tych przepływów, czasu potrzebnego do 

osiągniecia stabilnego wzrostu oraz średnioważonego kosztu kapitału. 

Ogólna postać model zdyskontowanych przepływów pieniężnych przedstawia 

poniższa formuła: 

 

   ∑
      

      

 

   

 3.1.  

 

gdzie: 

PV – wartość obecna spółki, 

FCFt – wolny przepływ pieniężny (z ang. free cash flows), 

r – stopa dyskontowa. 

 

Prognozowanie wolnych przepływów pieniężnych do nieskończoności, prócz 

czasochłonności, w rzeczywistości pozbawione byłoby sensu, ponieważ przykładowo 

pięćdziesięcioletnie prognozy mogłaby mijać się z dynamiczną rzeczywistością. Dlatego też 

wolne przypływy pieniężne prognozuje się wyłącznie dla założonego okresu (okresu 

szczegółowej prognozy), a pozostałą część uwzględniającą przepływy pieniężne do 

nieskończoności, zastępuje się uproszczonym modelem, szacującym wartość rezydualną - 

wzór 3.2. 

   ∑
      

      
 

  

      

 

   

 
3.2.  

 

gdzie: 

PV – wartość obecna spółki, 

FCFt – wolny przepływ pieniężny (z ang. free cash flows) w okresie szczegółowej 

prognozy, 

r – stopa dyskontowa, 

RV – wartość rezydualna (terminowa lub perpetualna). 

 

Zgodnie z powyższą formułą na wartość przedsiębiorstwa wpływają trzy podstawowe 

elementy: przepływy pieniężne, stopa dyskontująca przepływy oraz wartość rezydualna. 

 

3.3.1. Wolne przepływy pieniężne 

Pierwszymi decydującymi zmiennymi w modelu DCF są wolne przepływy pieniężne 

(FCF), znalazły zastosowanie pod koniec lat 80. XX wieku, jako narzędzie finansowe do 

oceny przedsiębiorstwa i jej poszczególnych projektów
545

. Obecnie istnieje co najmniej kilka 

różnych kontekstów, w których wykorzystuje się FCF, a dodatkowo w każdym z nich 

wykorzystuje się inną formułę kalkulacji FCF
546

. Istnieją cztery podstawowe konwencje 

FCF
547

: FCFF – wolne przepływy pieniężne dla wszystkich dostarczycieli kapitału (z ang. 
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free cash flows for firm), FCFE – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli - akcjonariuszy 

(z ang. free cash flows for equity), FCC – wolne przepływy pieniężne dla kapitału (z ang. free 

cash flows for equity) oraz APV – skorygowana wartość obecna (z ang. adjusted present 

value). 

Wszystkie wskazane powyżej konwencje dają tę samą wartość przedsiębiorstwa. Wynika to  

z faktu, że wszystkie te podejścia analizują tę samą rzeczywistość, lecz różnią się jedynie 

przepływami środków pieniężnych przyjętymi jako punkt wyjścia do wyceny. Biorąc pod 

uwagę charakter tej rozprawy, należy nadmienić, że w rekomendacjach przepływy pieniężne 

w modelach DCF wykorzystują konwencję wolnych przepływów pieniężnych dla 

przedsiębiorstwa - FCFF. 

Każda wycena modelem DCF musi uwzględniać prognozę przepływów do 

nieskończoności, z wyjątkiem przypadku, kiedy projekt ten ma z góry ograniczony termin 

ważności
548

. Co więcej prognozy z pierwszych lat są najważniejszymi prognozami, ponieważ 

po zdyskontowaniu mają największy udział w wycenie całego przedsiębiorstwa
549

. Ponadto 

łatwej zaprognozować bliższą przyszłość niż tą bardziej odległą, dlatego pierwsze lata 

szczegółowej prognozy powinny być szczególnie skrupulatnie przygotowane. 

Zasadniczym zadaniem, przed którym stoi osoba dokonująca wyceny, jest analiza 

makro- i mikrootoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo. Dzięki tej analizie możliwe jest 

zidentyfikowanie determinantów wartości przedsiębiorstwa, które w pewien sposób 

wyznaczają kierunki działania przedsiębiorstwa. Szacowanie wartości przyszłych 

przepływów pieniężnych, polega na gruntownej analizie wycenianego podmiotu
550

. 

Wysokość osiąganych przez spółkę przychodów determinuje wysokość zysku operacyjnego 

(EBIT), a do jego osiągniecia przyczyniają się: amortyzacja, nakłady inwestycyjne i zmiany 

w kapitale obrotowym netto (NOWC), które są składnikami, bezpośrednio wpływającymi na 

wielkość prognozy przepływów pieniężnych. Ich wartości często są uzyskiwane przy użyciu 

metody proporcji - ich wielkości do wielkości sprzedaży. Dlatego podstawową czynnością 

przy prognozowaniu wolnych przepływów pieniężnych jest badanie wielkości historycznych 

przychodów. Zgodnie z podejściem analizy finansowej, wymaga się zapoznania z co najmniej 

trzyletnimi historycznymi danymi finansowymi spółki (choć lepiej posiadać nawet 

pięcioletnie dane historyczne)
551

. Do wyceny konieczne są plany rozwojowe spółki  

w horyzoncie długoterminowym 3-5 lat
552

, których odzwierciedlenie powinno znajdować się 

w prognozach modelu. 

Spośród wielu istniejących formuł na FCFF, najczęściej stosowana formuła ma 

postać
553

: 

 

                                      
 

3.3.  

gdzie: 
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EBIT – zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem (z ang. earnings before 

interest and taxes) 

T – wysokość stopy podatkowej (z ang. TAX) 

ICA – wydatki inwestycyjne 

ΔNOWC (z ang. Net Operating Working Capital) – Δśrodki pieniężne + Δnależności + 

Δzapasy)-(Δzobowiązania + Δrozliczenia międzyokresowe bierne). 

 

Wolne przepływy pieniężne w tym wydaniu to środki pieniężne pochodzące  

z działalności operacyjnej, pomniejszone o podatek dochodowy (zysk operacyjny po 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym NOPLAT/NOPAT
554

), powiększone o amortyzację, 

a także powiększone bądź pomniejszone o wzrost lub spadek nakładów na kapitał trwały oraz 

kapitał obrotowy. 

Podatek uwzględniony w przepływach pieniężnych powinien uwzględniać podatek 

efektywny, a nie nominalny. Panfil wyjaśnia to tym, że nie każdy koszt jest kosztem 

uzyskania przychodu oraz efektem tego, że niektóre przedsiębiorstwa korzystają  

z preferencyjnych warunków podatkowych
555

. Fierla wskazuje na fakt, że na podatek 

efektywny składają się również rozliczenia strat z lat ubiegłych
556

. Niemniej jednak jeśli 

analityk nie ma dostępu do informacji o wysokości efektywnego podatku dochodowego, 

wówczas stosuje się wysokość obowiązującej nominalnej stawki podatku
557

. 

Zaleca się, by amortyzację dla małych przedsiębiorstw szacować poprzez odpisy dla każdej  

z grup aktywów trwałych z osobna. Natomiast w przypadku dużych, złożonych 

przedsiębiorstw byłoby to zbyt skomplikowane i czasochłonne. Część analityków podchodzi 

do tego w uproszczony sposób, szacując wartość odpisów amortyzacyjnych jako historyczny 

procent przychodów ze sprzedaży lub kosztów operacyjnych. Niemniej jednak do tego 

rozwiązania należy podchodzić z dużą rozwagą
558

. 

Nakłady inwestycyjne na nowy kapitał bezpośrednio związane są z rozwojem 

przedsiębiorstwa. Poprzez zwiększenie aktywów trwałych w przedsiębiorstwie może ono 

realizować swoją strategię, plany rozwojowe. Wraz ze wzrostem nakładów inwestycyjnych 

zwiększają się wpływy finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów czy leasingów. Niemiej 

jednak oparcie przyszłych nakładów inwestycyjnych na historycznych spłatach rat 

kapitałowych może być niewystarczające w prognozowaniu
559

. Dlatego bezpieczniej 

wspomagać się planami rozwojowymi dostarczanymi przez przedsiębiorstwa. 

Dużą niedogodnością w szacowaniu wolnych przepływów pieniężnych jest spora 

różnorodność w ich szacowaniu. Wskazany wzór 3.3. jest najczęściej spotykaną formułą  

w literaturze przedmiotu. Jednak nie brak także innych form kalkulacji. Co więcej, niemal 

każda składowa (zwłaszcza bardziej złożona jak NOWC) jest w literaturze odmiennie 

definiowana. 

Przykładowo Cornell wskazuje, że w wolnych przepływach pieniężnych należy ująć także 

przychody z papierów wartościowych posiadanych przez przedsiębiorstwo
560

. Kłóci się to  
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z podstawowym założeniem koncepcją modelu DCF, iż wolne przepływy inwestycyjne 

dotyczą wyłącznie sfery operacyjnej przedsiębiorstwa oraz towarzyszącym im inwestycjom. 

Velez-Pareja oraz Magni uważają, że znaczna część nauczycieli akademickich uwzględnia 

zmiany w przepływach pieniężnych w płynne aktywa (potencjalne dywidendy). Według 

badaczy jest to błędna praktyka, która jest niezgodna z fundamentami teorii finansów. Tezę tę 

potwierdzają w sposób teoretyczny wykazując, że uwzględnianie dywidend w przepływach 

pieniężnych doprowadza do sprzeczności w wyliczeniach. Empiryczne argumenty wykazują, 

że dyskontując potencjalne dywidendy wysoką stopą dyskonta powoduje się zmiany  

w płynnych aktywach, które w efekcie nie są czynnikami wartości (driverami). Dlatego przy 

szacowaniu wolnych przepływów pieniężnych powinno się uwzględnić tylko rzeczywiste 

płatności, a nie dodawać płynne aktywa
561

. Jeśli historycznie firmy nie rozdysponowały 

swoich całych dostępnych środków, to nie ma przesłanek, że nastąpi to w przyszłości. Zatem 

tylko przepływy pieniężne płacone akcjonariuszom powinny być użyte do wyceny. 

Pomimo różnic koncepcyjnych w liczeniu FCF podręczniki do finansów 

przedsiębiorstw są zgodne z procedurą, jaka jest wykorzystywana w rachunku przepływów 

pieniężnych, w którym przepływ z bieżących zobowiązań lub znaczna ich część, jest 

kompensowana przepływem z bieżących aktywów w celu zdefiniowania kapitału obrotowego 

netto (NOWC) jako różnicy przepływów. Yaari i in. uważają, że ta procedura zaprzecza 

rzeczywistości, w której zadłużenie krótkoterminowe jest głównym źródłem finansowania dla 

większości przedsiębiorstw. Kompensata powoduje, że przepływy pieniężne (FCF) obejmują 

zniekształcenia wielkości firmy, jej struktury zadłużenia i aktywów, dźwigni finansowej  

i profilu ryzyka. Ponadto pośrednie konsekwencje obejmują szersze możliwości 

manipulowania FCF, a to przekłada się na szacowaną wartość przedsiębiorstwa. Wykonana 

przez nich analiza empiryczna 1220 amerykańskich przedsiębiorstw publicznych (w latach 

1988-2009) wykazała, że kompensata ta powoduje, że FCF są systematycznie zawyżane: 

średnio FCF zawyżono o 33,7%, a mediana o 128,2%. Jest to rezultatem dużego udziału 

bieżących zobowiązań, które reprezentują średnio 19,8% wielkości firmy przy medianie 

24%
562

. Dlatego Yaari i in. argumentują, że FCF powinny być wolne od kompensacji 

zobowiązaniami bieżącymi, a definicję NWC utożsamiają wyłącznie ze zmianą aktywów 

bieżących
563

. 

Z kolei Nita zwraca uwagę na fakt, że angloamerykańska kategoria zysku EBIT 

odpowiada w Polsce kategorii zysku ze sprzedaży, zgodnej z załącznikiem do ustawy  

o rachunkowości. Kategoria EBIT ma stanowić rezultat podstawowej działalności 

operacyjnej, dlatego Nita sugeruje, że uwzględnienie wyniku ze sprzedaży może wymagać 

korekt o poszczególne koszty i przychody z pozostałej działalności operacyjnej
564

. 

Różnice w kalkulacjach FCF i składowych FCF, mogą powodować rozbieżności 

interpretacyjne, a także mogą determinować, w większym lub mniejszym stopniu, odmienne 

wartości wyceny. Dlatego też niektórzy twierdzą, że FCF powinny zostać znormalizowane, 

aby ułatwić analizy, zwłaszcza między przedsiębiorstwami
565

. W pewien sposób 

znormalizowane przepływy pomogłyby ujednolicić proces wyceny, lecz ze względu na dużą 

różnorodność przedsiębiorstw i ich branż byłoby to dość utrudnione. Niewątpliwie dużym 
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ułatwieniem w interpretacji szacunków FCF byłyby wyjaśnienia zastosowanych formuł oraz 

ich uzasadnienie. 

Inną niedoskonałością w szacowaniu wolnych przepływów pieniężnych (i stopy 

dyskontowej również) jest ich subiektywizm. Jak już napisano wcześniej, powinny być one 

dokonywane na podstawie determinantów wartości przedsiębiorstwa i przyjętych założeń, 

które są wynikiem indywidualnej koncepcji osoby dokonującej wyceny. A to powoduje, że 

wartości te mogą być naznaczone subiektywizmem. W związku z tym szukano 

alternatywnych podejść do szacowania FCF, czego wynikiem jest stosowanie 

probabilistycznej analizy w szacunkach FCF. Wykazano, że taka metodyka szacowania 

wolnych przepływów pieniężnych może być stosowana tylko wtedy, gdy znane są 

prawdopodobieństwa możliwych wyników, czyli wpływów i wypływów. Lecz problem ten 

jest bardziej złożony, gdy dotychczasowa działalność jest poszerzana
566

. 

Reasumując, nie ma jednoznacznych reguł prognozowania wolnych przepływów 

pieniężnych
567

, gdyż wielkość FCF nie wynika tylko z formuły, lecz wiedzy analityka, 

branży, w której działa przedsiębiorstwo, znajomości przedsiębiorstwa i zachodzących w nim 

przemian, subiektywnej opinii oraz doświadczenia w dokonywaniu wycen przez analityka
568

. 

3.3.2. Stopa dyskontowa 

Drugim kluczowym elementem modelu DCF jest stopa dyskontująca przyszłe wolne 

strumienie pieniężne, uwzględniająca koszt kapitałów finansujących te przepływy oraz 

ryzyko generowania tych strumieni pieniężnych. Koszt finansowania tych przepływów zależy 

od struktury finansowania przedsiębiorstwa, a formuła dotycząca ich wyliczeń różni się  

w zależności od przyjętej konwencji liczenia wolnych przepływów pieniężnych. 

Podstawowym parametrem stopy dyskontowej, niezależnie od przyjętej konwencji 

wolnych przypływów, jest koszt kapitału własnego. Koszt kapitału własnego jest wyższy niż 

koszt kapitału obcego, przede wszystkim dlatego, że jest obarczony ryzkiem działalności,  

w którą jest zaangażowany. Powszechnie wykorzystywanym zarówno przez teoretyków
569

, 

jak i praktyków sposobem szacowania kosztu kapitału własnego, jest model CAPM (z ang. 

Capital Asset Pricing Model)
570

. 

Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM jest wykorzystywany do ustalenia 

wartości wymaganej, oczekiwanej stopy zwrotu w odniesieniu do opłacalności inwestycji. 

Inwestorzy - akcjonariusze w zamian za zaangażowanie ich kapitałów w inwestycję, oczekują 

stopy zwrotu z inwestycji wyższej niż stopa zwrotu wolna od ryzyka, w zamian za narażenie 

swoich kapitałów na ryzyko. Dlatego rzeczą naturalną jest, że koszt wykorzystywania  

w przedsiębiorstwie kapitałów własnych przewyższa stopę zwrotu, którą można by uzyskać 

inwestując w papiery wartościowe pozbawione ryzyka, co stanowi „premię” za ryzyko. 

Istnieje co najmniej kilka różnych modyfikacji i rozszerzeń modelu CAPMP
571

, podstawowa 

wersja modelu wyrażona jest w poniższej formule: 
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                3.4.  

gdzie: 

Ke – koszt kapitału własnego/wymagana czy też oczekiwana stopa zwrotu, 

Rf – stopa zwrotu z walorów wolnych od ryzyka (np. oprocentowanie obligacji 

skarbowych), 

Rm – stopa zwrotu z portfela rynkowego, 

β – współczynnik beta - ryzyka systematycznego (niedywersyfikowalnego), 

(Rm- Rf) – rynkowa premia za ryzyko. 

 

Dla spółek, które notowane są na rynku regulowanym, model ten zakłada, że 

oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest zależna od stopy zwrotu wolnej od ryzyka i premii 

za ryzyko, charakteryzujące daną inwestycję. Szacuje się ją jako iloczyn współczynnika beta  

i premii za ryzyko rynkowe. Model CAPM jest podejściem do wyceny aktywów 

kapitałowych uwzględniającym wyłącznie niepewność, która związana jest z aktywnością 

wszystkich uczestników na rynku. Jest to ryzyko rynkowe (systematyczne), które jest 

niedywersyfikowalne. Zatem właściciele aktywów kapitałowych ponoszą rekompensatę 

wyłącznie za ryzyko systematyczne, wyrażone w postaci stopy zwrotu z portfela rynkowego. 

Nieuwzględnianie w modelu CAPM innego ryzyka niż rynkowe, zróżnicowania wielkości 

spółki są głównymi wadami tego modelu. 

Parametr stopy wolnej od ryzyka jest miarą efektywności inwestycji  

w długoterminowe obligacje skarbowe przy założeniu, że obligacje państwowe są 

pozbawione ryzyka lub mają marginalne ryzyko. Niektórzy eksperci w dziedzinie wycen 

wskazują, że dużym błędem jest wykorzystanie historycznej średniej stopy wolnej od ryzyka 

jako bieżącej, ponieważ stopa wolna od ryzyka jest z definicji parametrem efektywności, 

który można obecnie uzyskać, inwestując w papiery wartościowe wolne od ryzyka, a nie 

który się uzyskiwało wcześniej. Dlatego oczekiwania i prognozy mają niewiele wspólnego  

z przeszłością lub ze średnią historyczną stopą i parametr ten do modelu DCF należy 

estymować w przód
572

. 

Określenie wysokości premii za ryzyko rynkowe jest jedną z ważniejszych 

i dyskusyjnych zadań w procesie wyceny
573

. Jej ideą nie jest wskazywanie wartości 

historycznych premii, lecz premia, która w sposób rzeczywisty i uczciwy odzwierciedlałaby 

nadwyżkę stopy zwrotu powyżej rentowności papierów pozbawionych ryzyka za ponoszenie 

ryzyka w inwestycje w akcje. Dlatego powinna się odnosić do wartości przyszłych. 

Przegląd zalecanych podręcznikowych premii za ryzyko, wskazywanych przez ekspertów  

w wycenie przedsiębiorstw wykonał Fernández, wykazując, że zalecane książkowe premie za 

ryzyko rynkowe (z lat 1978-2006) czasem były sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.  

W jednym roku zalecane przez specjalistów premie różniły się od siebie niemal o 6 p.p.
574

. Na 

podstawie tego można wnioskować, że określenie wielkości premii za ryzyko rynkowe 

również jest subiektywnie ustalane przez osobę dokonującą wyceny. 

Współczynnik beta (z ang. risk factor), czyli indeks ryzyka, jest miarą ryzyka 

systematycznego danej spółki, inaczej nazwanego niedywersyfikowanym. Beta odzwierciedla 

stopień, w jakim ryzyko spółki jest porównywalne z całym ryzykiem rynkowym i jest jego 
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funkcją zmienności. Przede wszystkim parametr ten określa, czy stopy zwrotu ze spółki były 

defensywne (β<0), czy ofensywne (β>0) w porównaniu do stóp zwrotu z rynku. Formuła 

kalkulacji współczynnika β prezentuje wzór 3.5. 

 

  
          

       
 3.5.  

 

gdzie: 

Ra – stopa zwrotu z akcji spółki, 

Cov – kowariancja, 

Var – wariancja. 

 

Współczynnik beta jest ilorazem kowariancji zwrotu ze spółki i portfela rynkowego  

a wariancją z tego samego portfela rynkowego. Zakres uwzględnionych danych historycznych 

oraz częstotliwość interwałów stóp zwrotu (dziennych, tygodniowych, czy też miesięcznych) 

nie jest w literaturze wyceny jednoznacznie sprecyzowana, niestety można tu mówić o pewnej 

uznaniowości w stosowanej metodyce. Niemniej jednak wskazuje się na okres 3 lub 5 lat 

wstecz. Nie bez znaczenia jest długość przyjętego okresu historycznego i częstości 

interwałów stóp zwrotu, gdyż wyniki mogą się mocno różnić w zależności od długości 

horyzontu czasowego
575

, co zostało zobrazowane przykładem w tabeli poniżej. 

W tabeli poniżej zamieszczono wartości współczynnika ryzyka dla pewnej spółki
576

, 

wykonane przez kilka różnych instytucji. Wartości te są mocno zróżnicowane, zwłaszcza 

pomiędzy szacunkiem Bloomberga oraz Value Line. Różnica (0,36) jest spowodowana 

odmiennymi metodykami oraz horyzontami czasowymi wykorzystanych danych. Jeszcze 

większa różnica występuje pomiędzy Compustat a Value Line (0,51), lecz wykorzystana 

metodyka przez Compustat nie jest znana. Duże odchylania pomiędzy uzyskanymi 

współczynnikami beta znacząco wpływają na zróżnicowane szacunki kosztu kapitału 

własnego, a w konsekwencji na wycenę końcową spółki. 

 
Tabela 14 Wartości współczynnika beta wykonane przez różne instytucje dla jednej spółki 

Instytucja 
Indeks 

rynkowy 
Okres Częstotliwość danych Korekty czynników 

Beta spółki 

Deere&Co 

Bloomberg 
> 20 rożnych 

indeksów 

różny, (zwykle 

2 lata) 
dzienne, tygodniowe, 

miesięczne lub półroczne 
(0,67 x surowa beta) 

+ (0,33 x 1,0) 
0,69 

Compustat S&P 500 5 lat 
miesięczne (min. 

24 miesiące) 
- 0,54 

Ibbotson S&P 500 5 lat miesięczne (min. 

36 miesięcy) 
beta korygowana 0,59 

Value Line 
NYSE 

Composite 
5 lat tygodniowe 

surowa β zaokrąglana  

do 0,05 
1,05 

* w stosunku do grupy porównawczej, ważona według istotności statystycznej. 

Źródło: Stocks, Bonds, Bills and Inflation 2003 Yearbook, 2003, Valuation Edition, Ibbotson Associates, Chicago, s. 115; za: 

D. Zarzecki, 2008, Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwa w procesie przemian otoczenia, Studia i Prace 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecineckiego, Szczecin, s. 107. 

 

W literaturze wskazuje się, że wielkość współczynnika β zależy od wielkości spółki. 

Dla małych spółek współczynnik ten charakteryzuje się większą fluktuacją niż dla dużych 

spółek, dlatego dla mniejszych spółek jest on wyższy. Dlatego w literaturze przedmiotu 

zaleca się korygowanie tego parametru o wielkość spółki, lecz model nie przewiduje takiej 

                                                 
575

 Patrz: P. Fernández, A. Bilan, op.cit., s. 14. 
576

 Deere&Co - spółka produkuje i dystrybuuje asortyment sprzętu rolniczego, budowlanego, leśnego 

oraz komercyjnego i konsumenckiego. 
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korekty w inny sposób niż subiektywny
577

. Damodaran nawet sugeruje, że model CAPM nie 

jest odpowiednim modelem do szacowania ryzyka małych spółek, ponieważ współczynnik β 

nie uwzględnienia dodatkowych ryzyk związanych z małymi spółkami, które mogą mieć inne 

źródła ich pochodzenia
578

. 

Ponadto współczynnik β określa całkowite ryzyko inwestycji, obejmując ryzyko 

operacyjne i finansowe – co stanowi rynkową betę (levered beta). Dla przedsiębiorstw 

działających w tej samej branży wysokość współczynnika beta powinna być zbliżona, ze 

względu na podobne ryzyko operacyjne
579

. Rozróżnia je natomiast ryzyko finansowe, 

wynikające ze struktury zadłużenia przedsiębiorstwa. Poprzez wyeliminowanie ze 

współczynnika beta zadłużenia spółki
580

 uzyskany współczynnik odnosi się wyłącznie do 

ryzyka operacyjnego spółki, finansującego się wyłącznie kapitałem własnym (unlevered 

beta). Dudycz argumentuje, że ze względu na niską korelację pomiędzy stopą zwrotu  

z kapitału własnego a wartością rynkową wyliczenia oddłużonego współczynnika beta nie są 

poprawne, co ma związek z nieścisłością terminologiczną. Ryzyko finansowe wyrażone za 

pomocą dźwigni finansowej wiąże się z księgową wartością kapitałów własnych 

przedsiębiorstwa, zaś współczynnik β lewarowany (zadłużony) odnosi się do rynkowych 

wartości kapitałów
581

. 

Mimo powszechnie akceptowalnego i wykorzystywanego podejścia do szacowania 

ryzyka w postaci współczynnika beta, nie brak krytyki wobec stosowanych praktyk, 

wskazując głównie na zbytnie uproszczenie w tej metodyce. Co więcej, współczynnik beta  

w bardzo małym stopniu wyjaśnia różnice w stopach zwrotu w kolejnych okresach, co zostało 

między innymi potwierdzone na nowojorskim rynku giełdowym
582

. W polskim badaniu 

również wykazano pewne niedoskonałości modelu CAPM. Czapiewski wykorzystując analizę 

zdarzeń wykazał, że w latach 1997-2010 posiadane przez spółki określone cechy wspólne – 

fundamentalne, powodują średnie dzienne stopy zwrotu odbiegające od stóp zwrotu 

benchmarku wyznaczonego przez ten model i tym samym wskazując na ułomność modelu 

CAPM. Wynika to z faktu, iż poprawny i uniwersalny model wyceny premii dla wszystkich 

spółek, niezależnie od cech fundamentalnych, nie powinien powodować występowania 

różnych od zera i istotnie statystycznych stóp zwrotu wskazanych powyżej, a tym bardziej nie 

powinny istnieć istotne statystycznie różnice pomiędzy stopami zwrotu w skrajnych częściach 

próby badawczej, np. decylach
583

. Tym samym na polskim rynku kapitałowym potwierdzono 

anomalie (o których szerzej była mowa w rozdziale II), występujące również na innych 

rozwiniętych rynkach giełdowych. 

Liczne głosy krytyki dotyczące modelu CAPM, jak i dowody empiryczne skłaniały 

naukowców do szacowania ryzyka w sposób bardziej złożony niż dotychczas. Dlatego 

jednoczynnikową betę próbowano wyrazić (między innymi) w postaci dwóch czynników, aby 

wyjaśnić anomalie w zwrotach akcji. Jeden z komponentów odnosił się do informacji na 

                                                 
577

 J. Wyrobek, 2012, Wybrane dylematy szacowania kosztu kapitału własnego za pomocą modelu 

CAPM, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2032216 [dostęp: 02.01.2019], s. 22-23. 
578

 A. Damodaran, 2002, Investemnt valuation, tools and techniques for determining the value of any 

asset, John Wiley&Sons, Nowy Jork, s.136-137. 
579

 A. Duliniec, 2011, Finansowanie przedsiębiorstwa - Strategie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa, s. 61. 
580

 Zobowiązania obejmujące zobowiązania nieoperacyjne długoterminowe, lecz wykluczające 

długoterminowe zobowiązania handlowe. 
581

 T. Dudycz, op.cit., s. 82-83. 
582

 J. Bartholdy, P. Peare, 2005, Estimation of expected return: CAPM vs. Fama and French, 

International Review of Financial Analysis, 14, s. 426. 
583

 L. Czapiewski, 2013, Anomalie w modelu CAPM wynikające z cech fundamentalnych spółek, w: W. 

Gos (red.), Rynki kapitałowe. Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczycieńskiego nr 

766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 

250-252. 
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temat przyszłych rynkowych przepływów pieniężnych, drugi do informacji o rynkowych 

stopach zwrotu
584

. Ponadto, zaproponowano także wyliczanie współczynnika beta przy 

zastosowaniu matematyki rozmytej
585

. Co więcej García-Sánchez, Preve i Sarria-Allende 

zauważyli, że model CAPM uwzględniając wyłącznie ryzyko systematyczne, nie uwzględnia 

już ryzyka związanego z wystąpieniem kryzysu na tych rynkach. Dlatego bez podstaw 

teoretycznych jest „sztucznie” podwyższana stopa dyskonta. Autorzy proponują, aby 

uwzględnić w technikach dyskontowania symulacje z możliwością wystąpienia kryzysów na 

rynkach wschodzących wraz z jego konsekwencjami. Dopiero po tych korektach, możliwe 

jest stosowanie standardowego modelu CAPM
586

. 

Model CAPM został nazwany „teorią intuicyjnie satysfakcjonującą”
587

. Model ten nie 

jest empirycznie weryfikowalny (ze względu na niemożliwość określenia portfela rynkowego 

w testach weryfikacyjnych)
588

, dlatego też powstały inne modele wyceny aktywów 

kapitałowych. Należy do nich między innymi model APM (z ang. Arbitrage Pricing Model), 

w którym ryzyko systematyczne jest wyjaśniane za pomocą kilku czynników. Jak dotąd żaden 

z alternatywnych, nowopowstałych projektów szacowania kosztu kapitału nie był na tyle 

dobry, by zastąpić model CAPM. Przede wszystkim dlatego, że żadne z nowych podejść nie 

wyjaśnia tych anomalii
589

, których nie wyjaśnia model CAPM. 

Konwencja wolnych przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwa (FCFF) 

determinuje, że prawo do czerpania korzyści z osiąganych przez spółkę przepływów 

pieniężnych mają kapitały wykorzystywane w przedsiębiorstwie: własny oraz obcy. 

Wspominane przepływy pieniężne są dyskontowane, uwzględniając koszt kapitału 

własnego
590

 i obcego. Wtenczas stopa dyskontowa stanowi średnio ważony koszt kapitału
591

 

(z ang. Weighted Average Cost of Capital - WACC), gdzie wagi stanowią zaangażowanie 

danego rodzaju kapitału, co przedstawia wzór 3.6. 

 

     
 

   
    

 

   
          

 
3.6.  

gdzie: 

D – wartość rynkowa kapitału obcego, 

Kd – koszt kapitału obcego (uprzywilejowanego), 

E – wartość rynkowa kapitały własnego, 

Kd – koszt kapitału własnego, 

T – stopa podatkowa. 

                                                 
584

 J. Campbell, Y. Vuolteenaho, 2004, Bad Beta, Good Beta, American Economic Review, 94(5), s. 

1249-1275. 
585

 J. Yao, M. Chen, H. Lin, 2005, Valuation by using a fuzzy discounted cash flow model, Expert 

Systems with Applications, 28(2), s. 209-222. 
586

 J. García-Sánchez, L. Preve, V. Sarria-Allende, 2010, Valuation in Emerging Markets: A Simulation 

Approach, Journal of Applied Corporate Finance, 22(2), s. 107. 
587

 K. Byrka-Kita, 2008Arbitrażowy model wyceny – konkurent czy następca modelu wyceny aktywów 

kapitałowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 1, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin, s. 119-120. 
588

 R. Roll, 1977, Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests’ Part I: On Past and Potential Testability 

of the Theory, Journal of Financial Economics, 4(2), s. 129–176. 
589

 Na przykład efekty kalendarzowe czy anomalie związane z fundamentalnymi charakterystykami 

spółki. 
590

 Jeśli przedsiębiorstwo finansuje się wyłącznie kapitałem własnym, wówczas WACC równy jest 

kosztowi kapitału własnego. 
591

 W kalkulacji WACC w koszcie kapitału własnego uwzględnia się podatek (1-T), aby odzwierciedlić 

wpływ tarczy podatkowej w przedsiębiorstwie (koszty odsetek powodują zmniejszenie podstawy 

opodatkowania, a tym samym zmniejszają podatek dochodowy). 
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Postać równania na średnio ważony koszt kapitału wydaje się być stosunkowo prosta. 

Niemniej jednak, w pracach naukowych często pomijanym elementem formuły na WACC 

jest wysokość wag poszczególnych kapitałów. Pluta pisze, iż wagi są istotne dla każdej firmy, 

a problem ten jest istotny zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków, co stanowi 

fundament współczesnych finansów
592

. Określenie struktury kapitałów w przedsiębiorstwie 

determinuje wysokość kosztu wpływającego na wartość bieżącą przedsiębiorstwa. Dlatego też 

istnieje wiele procedur ustalania wag poszczególnych źródeł kapitałów w modelu WACC, 

które często są sprzeczne wobec siebie. Procedury te są często wynikiem: rozmaitych 

doświadczeń ekspertów, różnej natury przedsiębiorstw i uwarunkowań, w których one 

działają oraz celu, dla którego struktura kapitałów jest wyliczana
593

. 

Niemniej według Millera powszechnie wykorzystywana formuła WACC nie jest doskonałym 

narzędziem pomiaru średnio ważonego kosztu kapitałów, ponieważ zaniża niezbędną stopę 

zwrotu. Gdyby odrębnie wyliczać stopy dyskontowe dla każdego z typów kapitałów, to 

okazałoby się, że przepływy pieniężne musiałyby być większe, aby pokryć wymagany koszt 

kapitału
594

. 

Koszt kapitału obcego odzwierciedla rynkową stopę związaną z niespłaconym 

długiem przedsiębiorstwa, czyli jest tożsamy z inwestycją zamienną o porównywalnym 

poziomie ryzyka, w jaką można by zainwestować te kapitały obecnie. Tym samym inwestycja 

zamienna warunkuje wielkość kosztu, jaki przedsiębiorstwo musi ponieść, aby móc korzystać 

z kapitałów obcych. Innymi słowy koszt kapitału wskazuje graniczną stopę zwrotu, przy 

której dawcy kapitałów, z ekonomicznego punktu widzenia, mogą pozostawić kapitały  

w przedsiębiorstwie. Natomiast z perspektywy przedsiębiorstwa oznacza wysokość 

ponoszonego kosztu za wykorzystywanie obcego kapitału
595

. 

3.3.3. Wartość rezydualna 

Kolejną częścią modelu DCF jest wartość rezydualna. Wartość ta, często 

enigmatyczna, ma niebagatelny wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Dlatego założenia 

przyjęte do jej wyliczeń są kluczowe w procesie wyceny. 

Zgodnie z przyjętym we wzorze 3.1. założeniem, że przedsiębiorstwo będzie generowało 

przepływy pieniężne do nieskończoności, po szczegółowym okresie prognozy wolne 

strumienie pieniężne są zastąpione uproszonym modelem. Model ten uwzględnia fakt, że 

przedsiębiorstwo będzie istnieć nieskończoną liczbę lat. 

Sposobów na kalkulację wartości rezydualnej jest kilka, najbardziej powszechny jest model 

stałych wolnych przepływów pieniężnych
596

, który przedstawia wzór 3.7. 

 

   
            

   
 3.7.  

gdzie: 

g – oczekiwana stopa wzrostu spółki po okresie szczegółowej prognozy, 

FCFt – znormalizowany wolny przepływ pieniężny w okresie parpetualnym 

(nieskończonym), 
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 T. Pluta, 2009, Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa, s. 

73. 
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 Zob. J. Kuczowic, 2014, Zmienne oblicza WACC, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia nr 177, Wrocław, s. 168-186. 
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 R. Miller, 2009, The weighted average cost of capital is not quite right, Quarterly Review of 

Economics and Finance, 49(3), s. 128–138. 
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 T. Dudycz, op.cit., s. 76-77. 
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 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, 1997, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-

Press, Warszawa, s. 267. 
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r – stopa dyskontowa (WACC). 

 

Model 3.7. jest poprawny wówczas, gdy spełniona założenie, że oczekiwana stopa wzrostu 

spółki po okresie szczegółowej prognozy jest mniejsza niż stopa dyskontująca (g < r). 

Model ten uzależnia wartość rezydualną przedsiębiorstwa od stałego wzrostu 

znormalizowanego wolnego przepływu określonego poza okresem szczegółowej prognozy,  

a więc nie ostatnim strumieniem pieniężnym szczegółowej prognozy. Jak podkreślają 

Copeland i in., wyliczona w ten sposób wartość rezydualna powinna w przybliżeniu dawać 

wartość uzyskaną z bardzo długiej prognozy szczegółowej
597

. Mimo dużego uproszczenia 

pracy nad wyceną przedsiębiorstwa, waga problemu szacowania parametrów wartości 

perpetualnej nie zniknęła. Oczekiwana stopa wzrostu spółki po okresie szczegółowej 

prognozy oraz znormalizowany wolny przepływ pieniężny często mogą przesądzać o wartości 

przedsiębiorstwa, w szczególności gdy w okresie szczegółowej prognozy wolne przepływy 

pieniężne są ujemne (zwłaszcza gdy spółki się rozwijają i wypracowane przepływy pieniężne 

są „konsumowane” przez inwestycje w majątek trwały lub obrotowy, by w przyszłości 

generowały przepływy), wówczas wartość rezydualna może stanowić nawet ponad 100% 

wartości przedsiębiorstwa. Dlatego staranność i rzetelność wyceny, nawet uproszczonego 

modelu, może przesądzać o wyniku końcowym. 

Innym sposobem wyliczania wartości rezydualnej, proponowanym przez Copelanda  

i in. odnosi się do czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa
598

. Niemniej jednak 

wyniki uzyskane dzięki obu formułom powinny być tożsame. 

 

   
                    

   
 3.8.  

 

gdzie: 

NOPLATt+1 – znormalizowany poziom NOPLAT w pierwszym roku okresu kontynuacyjnego 

(EBIT*(1-Tax)), 

g – oczekiwana stopa wzrostu NOPLAT po okresie szczegółowej prognozy, 

ROIC – oczekiwana stopa zwrotu z nowych inwestycji netto (kapitał własny księgowy  

i kapitał obcy odsetkowy). 

 

NOPLAT jest kategorią finansową, która mówi o wysokości zysku operacyjnego 

pomniejszonego o teoretyczny podatek, jaki przedsiębiorstwo musiałby zapłacić
599

. Relacja 

g/ROIC determinuje, jaka część zysku operacyjnego po opodatkowaniu jest inwestowana  

w nowy kapitał (stopa inwestycji), wówczas NOPLATt+1(1- g/ROIC) jest odpowiednikiem 

wolnych strumieni pieniężnych. Różnica pomiędzy wzorem 3.7. a 3.8. dotyczy innego ujęcia 

przepływów pieniężnych. Wzór 3.7. określa, w jakim stałym tempie będą rosły wolne 

przepływy pieniężne, natomiast 3.8. określa poziom zysku inwestowanego w nowy kapitał. 

Stopy dyskontowe w obu przypadkach są te same, czyli dyskontują łączną wartość rezydualną 

po odpowiednim koszcie. Dlatego Copeland i in. przyjmują, że oba wzory (3.7. i 3.8.) 

powinny dawać te same rezultaty. Niemniej oba powyższe wzory są możliwe do zastosowania 

kiedy stopa r jest większa niż stopa zwrotu g. 

Zaprezentowane powyżej dwie metody szacowania wartości rezydualnej 

przedsiębiorstwa nie są jednymi
600

. Istnieje wiele innych formuł do oszacowania wartości 

rezydualnej przedsiębiorstwa, lecz często charakteryzują się jeszcze większymi 
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uproszczeniami lub dotyczą specyficznych sytuacji, w których przedsiębiorstwo niejako 

stawia się w stan likwidacji, co jest sprzeczne z założeniami dotyczącymi nieskończonej 

działalności. 

Kluczowe znaczenie w wartości końcowej ma stopa wzrostu wolnych przepływów 

pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy g. Konsekwentnie do stosowanego rodzaju 

wolnych przepływów pieniężnych wykorzystuje się równanie odpowiadające przyjętej 

konwencji wolnych przepływów pieniężnych. 

 

      
     

   
 3.9.  

 

       
     

      
 3.10.  

gdzie: 

ZN - zysk netto. 

 

Damodaran podkreśla, że szacunki stałej stopy wzrostu w okresie rezydualnym nie 

mogą być szacowana oddzielne od wcześniejszych analiz i przyjętych założeń dotyczących 

również pozycji konkurencyjnej oraz analizy finansowej przedsiębiorstwa
601

, gdyż przyjęte 

wcześniej założenia są w dalszym ciągu realizowane
 
w okresie rezydualnym

602
. Ponadto 

Mielcarz i Osiichuk wskazują, że stała stopa wzrostu g powinna być estymowana nie jako 

niezależna zmienna, lecz jak część wspólnych założeń dotyczących stopy reinwestycji oraz 

RONIC (zwrot z nowo zainwestowanego kapitału w okresie rezydualnym, z ang. return on 

new invested capital in the residual period)
603

. W związku z tym należy bardzo ostrożnie 

przyjmować założenia co do wysokości tego parametru, gdyż źle przyjęta jej wartość może 

zaburzyć wartość końcową wyceny. 

Konstrukcja modelu DCF jest bardzo wrażliwa na wartość rezydualną, która  

w głównej mierze zależy od stopy wzrostu (lub też braku) wolnych przepływów pieniężnych. 

Na wzrost udziału wartości rezydualnej w końcowej wycenie wpływają: 

 krótsza prognoza szczegółowa, 

 ujemne wolne przepływy pieniężne w szczegółowej prognozie, 

 dużo wyższa wartość znormalizowanego przepływu pieniężnego przyjętego do 

szacowania wartości rezydualnej niż w latach szczegółowej prognozy, 

 wysoka stopa wzrostu wolnych przepływów pieniężnych przyjęta do wyliczenia 

wartości rezydualnej, 

 niska stopa dyskontująca. 

 

Jak zauważył Ritche, poprzez zmniejszenie wartości bieżącej bardziej odległych w czasie 

wolnych przepływów pieniężnych wcale nie pomija się błędów w szacunkach tych 

przepływów. Dlatego w okresie kontynuacyjnym najtrudniejszym zadaniem jest ocena 

dokładności szacunków
604

. 

Wszystkie uproszczenia związane z szacowaniu wartości rezydualnej przedsiębiorstwa 

sprawiają wrażenie prostego narzędzia, które trywializuje rzeczywistość spółki. Niemniej 

jednak nie dla wszystkich przedsiębiorstw odległa rzeczywistość wydaje się być liniowa. 
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Dlatego Melich wyróżnił trzyfazowe modele wolnych przepływów, w zależności od poziomu 

rozwoju spółki
605

: 

 model jednofazowy: dotyczy spółek, których tempo rozwoju jest podobne do 

rozwoju gospodarki, 

 model dwufazowy: jest najczęściej używanym modelem wyceny; wyraża 

dwustopniowy model rozwoju przedsiębiorstwa – pierwszy operacyjny związany  

z silnym rozwojem przedsiębiorstwa, drugi kontynuacyjny, uwzględniający 

stabilny rozwój, 

 model trzyfazowy – inaczej można nazwać degresywnym; dotyczy spółki, która  

w początkowej fazie prognozy silnie się rozwija (nakłady inwestycje znacznie 

przewyższają odpisy amortyzacyjnej), w fazie drugiej nakłady inwestycyjne się 

zmniejszają, a w fazie trzeciej nakłady będą zrównane z amortyzacją lub nawet 

zerowe. 

 

Uwzględnienie w modelu faz rozwoju spółki w pewien sposób powoduje, że model staje się 

bardziej użyteczny i wyrafinowany. Niemiej ostateczna wycena zależy od zaangażowania, 

umiejętności, wiedzy i doświadczenia analityka. Jeśli przyjęte założenia są poprawne, 

wówczas oszacowana wartość wewnętrzna będzie rzetelnym źródłem informacji. Jeśli nie, 

będzie bezpodstawną wartością, mogącą wpłynąć na niewłaściwe decyzje inwestycyjne. 

3.3.4. Okres prognozy szczegółowej 

W przypadku przedsiębiorstw, które nie są tworzone na z góry określony czas, zakłada 

się, że będą generować przepływy pieniężne do nieskończoności, gdyż nie da się określić 

końca działalności spółki. Niemniej jednak, trudno jest oszacować wolne strumienie 

pieniężne na długie lata, ponieważ wraz z wydłużeniem prognozy rośnie stopień obarczenia 

prognoz błędem. Dlatego na potrzeby budowy modelu wyceny, w którym bliższa przyszłość 

będzie odzwierciedlona precyzyjniej niż dalsze lata, wykorzystuje się okres szczegółowej 

prognozy. Dudycz zaleca, aby stworzyć szczegółową prognozę na okresy trzy- lub 

pięcioletnie, dla których istnieją możliwości oszacowania podstawowych parametrów 

uwzględnionych w wolnych przepływach pieniężnych
606

. Specjaliści z McKinsey&Company 

wskazują, że okres szczegółowej prognozy nie powinien być krótszy niż 7 lat
607

. Natomiast 

Copelland i in. argumentują, że im dłuższy okres prognozy szczegółowej tym, tym dla 

modelu lepiej
608

. Czarnecki wskazuje, że doskonale szczegółową prognozę można sporządzić 

nawet na 25 lat, lecz równocześnie jest świadom, że dokładność tak długoterminowej 

prognozy pozostawiałaby wiele do życzenia, niezależnie od przyjętego techniki 

prognostycznej
609

. Niemniej jednak gdy prognozy przepływów pieniężnych charakteryzują się 

dużą dynamiką zmian, wówczas długość szczegółowych prognoz nieznacznie wpłynie na 

finalną wartość przedsiębiorstwa. Natomiast jeśli wolne przepływy pieniężne w okresie 

szczegółowej prognozy mocno będą się różnić od wartość znormalizowanego wolnego 

przepływu wyznaczonego do wyliczenia wartości rezydualnej, wówczas będzie mieć to 

znaczący wpływ na finalną wartość przedsiębiorstwa
610

. Zarzecki wskazuje, że długość 
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szczegółowej prognozy powinna być zależna w pierwszej kolejność od możliwości 

oszacowania poszczególnych parametrów finansowych na określoną liczbę lat, a także od 

specyfiki baraży, w której działa przedsiębiorstwo i związanych z nim planów, np. 

restrukturyzacyjnych czy inwestycyjnych
611

. Niektórzy twierdzą, że koniec prognozy 

szczegółowej to data, po której dalsze szczegółowe prognozy nie mają sensu
612

, inni, że 

subiektywny wybór okresu szczegółowej prognozy może podważać obiektywność wyniku
613

. 

Wybór długości prognozy szczegółowej to pewnego rodzaju kompromis
614

. Okres 

szczegółowej prognozy powinien być podyktowany faktami, wynikającymi z profilu 

działalności spółki, pozycji na rynku, czynników makroekonomicznych i być na tyle długi, 

aby uwzględnił plany strategiczne spółki na nadchodzące lata. 

3.4. Analiza krytyczna modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

W literaturze przedmiotu nie brakuje głosów wspierających tezę, że model DCF jest 

jednym z najważniejszych modeli wyceny
615

. Copeland i in. podkreślają, że model 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych obejmuje wszystkie elementy, które wpływają na 

wartość przedsiębiorstwa w sposób kompleksowy, a zarazem wyrafinowany
616

. Co więcej, 

idea wartości wynikająca z modelu DCF opiera się na przepływach pieniężnych, a nie 

wartości księgowych, którym zarzuca się niską i często nieobiektywną wartość 

informacyjną
617

. Co istotne, w przepływach tych ujmuje się nie tylko wartość zasobów 

majątkowych, które są niezbędne do generowania przepływów z działalności operacyjnej, ale 

także nie wprost kwantyfikowaną zdolność do ich generowania, uwzględniającą kapitał 

intelektualny przedsiębiorstwa, który jest częścią procesu maksymalizowania wartości 

przedsiębiorstwa. 

Jednak, jak każdy model finansowy, model DCF niesie ze sobą trudności w ustalaniu wartości 

poszczególnych jego zmiennych, nie jest także pozbawiony wad i ograniczeń. 

Przede wszystkim model ten mimo że jest uniwersalny, nie nadaje się do przedsiębiorstw 

niedojrzałych, czy start-upów. Nie powinno się go również stosować dla przedsiębiorstw, 

które nie generują zysków, a także nie mają perspektyw do ich osiągnięcia w najbliższym 

czasie z powodu: kłopotów finansowych, zbliżających się fuzji/przejęć, czy też 

przechodzących procesów restrukturyzacyjnych
618

. Ponadto podejście dochodowe również 
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nie powinno być stosowane w okresie znaczącej niestabilności gospodarczej kraju, w którym 

działa wyceniane przedsiębiorstwo
619

. Wycena modelem DCF jest możliwa, lecz trudna do 

zastosowania w przypadku spółek nienotowanych na giełdach
620

. Dlatego model ten powinien 

być wykorzystywany dla dojrzałych przedsiębiorstw działających w stabilnym otoczeniu. 

Model DCF staje się niewiarygodnym narzędziem, gdy wykorzystuje się go do 

rozwiązywania kilku wspólnych problemów w tym: oceny ryzyka, opcji realnych, synergii  

i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że  

w podejściu DCF zakłada się, że decydenci są w stanie dokładnie oszacować ryzyka i zwroty, 

co w rzeczywistości jest sytuacją rzadko spotykaną w praktyce
621

. Konwencjonalny model 

DCF nie jest również odpowiednią metodą szacowania wartości w przypadku, gdy projekty 

charakteryzują się dużym zaawansowaniem technologicznym z powodu stwarzania 

możliwości generowania wpływu czynników niepieniężnych, takich jak jakość, wartości 

niematerialne, wydajność
622

. 

Główną wadą modelu jest jego duża złożoności konstrukcyjna, która oparta jest na 

wielu niewiadomych zmiennych, w zamian za jego kompleksowość. Zmienne te wymagają: 

głębokiej analizy danych do przygotowania wieloletnich prognoz, przyjęcia wielu założeń, 

które często nie są łatwe do wykonania
623

, nawet można powiedzieć, że wręcz 

interdyscyplinarnej wiedzy osoby dokonującej wyceny. Wszystkie te parametry powinny być 

prognozami, a tym samym wiążą się z niepewnością ich realizacji. Cały proces 

przygotowania wyceny wiąże się z dużym zaangażowaniem czasowym osoby 

przygotowującej wycenę. 

Idea modelu DCF wskazana we wzorze 3.2 świadczy, że największe wpływ na 

wartość końcową przedsiębiorstwa
624

 mają pierwsze lata szczegółowej prognozy, a dokładnie 

pierwszy rok szczegółowej prognozy
625

. Wynika to z matematycznej konstrukcji modelu 

DCF, a dokładnie najwyższego współczynnika dyskontującego w pierwszym roku 

szczegółowej prognozy. Współczynnik ten dla każdego kolejnego roku szczegółowej 

prognozy jest mniejszy. Zarzecki zwraca uwagę na fakt, że jest to zgodne z wartością 

pieniądza w czasie. Przepływy pieniężne uzyskane w latach wcześniejszych są więcej warte, 

ponieważ mogą być reinwestowane i przynosić dodatkowych dochód, a dodatkowo są mniej 

ryzykowne, gdyż prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych zjawisk rośnie wraz  

z okresem prognozy
626

. 

Model DCF ze względu na swoją konstrukcję jest wrażliwy na przyjęte założenia, 

dlatego arbitralność analityka w zakresie szacowania kosztu kapitału własnego czy wartości 
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rezydualnej może powodować, że nie będzie zachowany obiektywizm. Subiektywizm ten nie 

wynika z idei samego modelu, lecz jest następstwem indywidualnej interpretacji danych  

i podjętej decyzji co do zastosowanych parametrów osoby dokonującej wyceny. 

Należy tu wspomnieć, iż model ten jest łatwym narzędziem do uzyskania pożądanego wyniku 

końcowego
627

, jako elementu realizującego cele pewnych interesantów
628

. 

Zaleca się, aby proces wyceny został powtarzany, gdy któreś z istotnych założeń przyjętych  

w modelu zmieni się. Niemiec
629

 wskazuje, że w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 

wiele informacji ulega dezaktualizacji, przez co proces ponownej wyceny jest niezbędny, aby 

uchwycić wartość przedsiębiorstwa po zmianie warunków. Stanowi to wadę również i innych 

metod wyceny. Powyższe okoliczności wiążą się z poniesieniem nakładów czasowych,  

z czym zwykle związane są również koszty przygotowywania aktualizacji kolejnych wycen. 

Niemniej w większości wycen
630

 uproszczona część wyceny w postaci wartości rezydualnej 

stanowi średnio ponad połowę wartości wycenianego przedsiębiorstwa. Z tego powodu jakość 

i sposób szacowania wartości rezydualnej odgrywa istotną rolę w procesie wyceny. 

Wynik uzyskany za pomocą modelu DCF przedstawia statyczną i uśrednioną wartość 

przedsiębiorstwa, co jest źródłem niepewności związanej z wyceną
631

. Wynik ten jest 

uważany za niewystarczający w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
632

. Ivanovska i in. 

sugerują, by wycenę modelem DCF przeprowadzać jako symulację przy różnych 

założeniach
633

, natomiast konsultanci z firmy McKinsey, będącej liderem w wycenach 

przedsiębiorstw, zalecają, by na potrzeby fuzji i przejęć wycenę przy użyciu DCF 

przeprowadzać jako wariantowe szacunki przy różnych rozwiązaniach
634

. To niejednokrotnie 

ma miejsce przy wykonywaniu analizy wrażliwości modelu. Symulacje wskazują przedziały, 

w których można upatrywać wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa, zwłaszcza przy 

zmieniającym się dynamicznie otoczeniu. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć dowody na trudności w stosowaniu modelu 

DCF w praktyce
635

. Dotyczy to zarówno prognozy przyszłych przepływów pieniężnych, jak  

i związanych z nimi szacunkami stopy dyskontowej – CAPM lub/i WACC
636

. 

W 2011 roku przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące trudności w wykorzystaniu 

modelu DCF. W badaniu wzięło udział 167 specjalistów z 18 różnych krajów
637

. Badanie 

wykazało, że obecnie stopień trudności w wycenie jest taki sam lub wyższy niż wcześniej, 

choć w dużej mierze zależy to od doświadczenia eksperta - im dłuższy staż, tym mniejsze 

trudności. Największe problemy przy wycenie dotyczą znaczącej ilości czynników do 
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przeanalizowania, co potwierdzają wszyscy eksperci, niezależnie od doświadczenia. 

Kolejnym problemem przy wycenie przedsiębiorstwa może być zmienność czynników 

odziaływujących na przedsiębiorstwo, co podkreśla 41% respondentów. Spośród wskazanych 

problemów, które mogą się pojawić w praktyce wyceniania przedsiębiorstw, eksperci 

wskazywali, że najczęstszymi problemami praktycznymi są: prognozowanie przyszłych 

zdarzeń (81%), zbyt mało przedsiębiorstw do porównania (83%), trudności z dostępem do 

danych rynkowych (80%), trudności z dostępem do danych wycenianych przedsiębiorstw 

(68%), wiarygodność parametrów, danych wykorzystywanych w wycenie (66%), określenie 

kosztu kapitału (57%), teoria nie dostarcza rozwiązań w zakresie problemów praktyki wyceny 

(50%), naciski ze strony zleceniodawców wycen (43%), nierealistyczne założenia teoretyczne 

wykorzystywanych metod i narzędzi (44%), określenie wielkości aktywów nieoperacyjnych 

oraz aktywów nadmiernych (39%), rutynowe podejście do wyceny (32%), skomplikowane 

standardy wyceny (8%), inne problemy (32%)
638

. 

Na podstawie powyższego można wnioskować, że model DCF mimo prostej formuły sprawia 

trudności w szacowaniu parametrów modelu na każdym etapie prognozy, nawet wśród 

praktyków, na co również wskazywano w podrozdziale 3.2. 

Obecnie w Polsce nie istnieje zawód związany bezpośrednio z wyceną 

przedsiębiorstw, a sam proces wyceny przedsiębiorstw nie jest uregulowany prawnie. 

Niemniej jednak istnieją przesłanki do powstania takich standardów
639

. Jak dotąd została 

opublikowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w 2011 

roku Nota Interpretacyjna nr 5. Dokument ten zawiera podstawowe zalecenia i dobre praktyki 

przy dokonywaniu wycen przedsiębiorstw w Polsce. 

Mimo najwyższych umiejętności i wiedzy osób dokonującej wyceny, uzyskana 

wartość przedsiębiorstwa za pomocą modelu DCF jest tak naprawdę wyłącznie szacunkową, 

wartością oczekiwaną. Prawdziwa wartość przedsiębiorstwa jest zawsze niewiadomą. 

Dlatego „możemy nigdy nie wiedzieć, jaka jest wartość wewnętrzna, ponieważ przyszłe 

przepływy pieniężne są z pewnością niepewne, ale z czasem będziemy wiedzieć, jakie się 

okażą, a wtedy będziemy wiedzieć, jaka była wartość wewnętrzna”
640

. Nawet Damodaran, 

należący do światowej elity ekspertów zwianych z wyceną przedsiębiorstwa pisze w swoich 

podręcznikach, że większość wycen (nawet dobrych) jest błędna, wskazując również na swoje 

własne pomyłki w wycenie
1
. Wynika to z faktu, że nigdy nie można uzyskać wyceny w pełni 

obiektywnej. Prognozy zawsze są narażone na błąd szacowania, a przyszłość zawsze jest 

niepewna. Mimo subiektywnego charakteru wartości wewnętrznej wyznaczanej za pomocą 

modelu DCF, nie można mówić o jej zupełnym wykluczeniu z procesu podejmowania 

indywidualnych decyzji inwestycyjnych
641

. Jak każda metoda może przyczyniać się do 

wspomagania decyzji inwestycyjnych. 

3.5. Podsumowanie 

Adam Smith, w swojej pracy - Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów - 

już XVIII wieku odróżnił cenę naturalną od ceny rynkowej, wskazując, że cena naturalna jest 
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wyznaczana przez czynniki długookresowe, natomiast cena rynkowa jest określana 

krótkookresowymi działaniami rynku. Teoria ta zakłada również, że wyłącznie cena naturalna 

jest równoznaczna z wartością, z kolei ceny rynkowe oscylują wokół wartości
642

. Ta 

kilkuwiekowa koncepcja wciąż wydaje się być aktualna po dziś dzień. Obecnie jako kategoria 

ceny naturalnej istnieje kategoria wartości wewnętrznej, natomiast cena rynkowa wciąż jest 

migawką nastroju rynku. 

Wiedza na temat tego co wartościowe, a co nie od zawsze była cenna. Dlatego 

poznanie wartości wewnętrznej stanowi kluczową informację wspomagającą podejmowanie 

decyzji w długiej perspektywie. Informację tę można uzyskać na podstawie modelu DCF, 

któremu mimo wszystko przypisuje się wiele wad i ograniczeń. 

Dlatego „siła modelu wyceny leży raczej w dyscyplinie i uporządkowanej strukturze 

pozwalającej na podejmowanie decyzji kupna i sprzedaży, a nie w generowanych przez nie 

wartościach liczbowych”
643

. Zatem tylko funkcjonalne wyceny przedsiębiorstw zapewnią 

odpowiednie ramy dla skutecznych wyceny w aspekcie wspomagania decyzji
644

. W związku  

z powyższym im dokładniej została przeprowadzona wycena, tym trafniejsze decyzje można 

podejmować na jej podstawie. Można przyjąć, że wycena przedsiębiorstwa jest sztuką opartą 

na doświadczeniu i intuicji wyceniających
645

. 

W czasach, kiedy mamy do czynienia z nadmiarem informacji, łatwo zgubić się w ich 

analizie i trudno doszukać się w nich wartościowej wiedzy. Szybkie rozprzestrzenianie się 

zbędnych lub niepoprawnych informacji zostaje odzwierciedlone w kursach giełdowych. 

Rynek nie jest jednak niezawodny. Karmiony błędnymi informacjami błędnie wdraża je  

w życie. Dowodem są choćby pojawiające się bańki spekulacyjne. W obliczu nieregularności 

rynków współczesne paradygmaty ekonomiczne szwankują. „Modele, w tym matematyczne, 

zawodzą. Bazują bowiem na pewnych założeniach trwałych i prawidłowościach, zatem  

w warunkach gwałtownych przemian stają się mniej przydatne”
646

. W konsekwencji 

występujące kryzysy na rynkach finansowych są skutkiem błędnych wycen rynkowych, przez 

co dochodzi do niewłaściwej alokacji środków finansowych. Brösel i in. uważają, że jedną  

z przyczyn kryzysu finansowego są niewystarczające teoretyczne podstawy do wyceny 

przedsiębiorstw. W głównej mierze przyczynia się do tego model neoklasyczny (anglosaski), 

opierający się na nierealnych założeń dotyczących: rynków doskonałych czy czystej 

konkurencji
647

. Mączyńska wskazuje także, że przyczyną kryzysów są wynaturzenia sektora 

finansowego
648

. Dlatego przyjęto uważać, że dysfunkcje ekonomii przekładają się na 

wycenę
649

. Mimo, że model DCF jest powszechnie wykorzystywany, wciąż toczy się 

dyskusja co do jego poprawności, rzetelności stosowanych w nim parametrów. Pojawiające 

się na rynkach kapitałowych anomalie, przyczyniły się do intensywności tych dyskusji. 

Niejednokrotnie na przestrzeni kilkunastu lat stawiano hipotezę na temat tego, że paradygmat 
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wartości, będący wynikiem zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jest w kryzysie
650

. 

Sam model DCF podlega ciągłym modyfikacjom, aby lepiej odzwierciedlić panujące warunki 

otoczenia i wpływ na przedmiot wyceny. Być może czasoprzestrzenna forma zmieniła 

dotychczasowe postrzeganie wartości przez jednostki?  

                                                 
650
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IV. Weryfikacja przydatności rekomendacji jako źródło informacji 

fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 

 

Celem rozdziału jest analiza wpływu rekomendacji maklerskich na podejmowanie 

decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. W związku z czym postawiono główną hipotezę 

badawczą: 

(H0) tworzone i publikowane rekomendacje maklerskie nie wywierają wpływu na decyzje 

inwestycyjne inwestorów giełdowych. 

Złożoność badanego problemu wymagała postawienia trzech hipotez cząstkowych:  

 (H01) jakość merytoryczna rekomendacji maklerskich jest niska. 

 (H02) trafność prognoz cen zawartych w rekomendacjach jest niska, niezależnie od 

przyjętej metody wyceny. 

 (H03) niewielka część inwestorów podejmuje swoje decyzje inwestycje w oparciu  

o rekomendacje maklerskie. 

 

Hipotezy cząstkowe zdeterminowały strukturę prowadzonych badań. W celu 

weryfikacji hipotez cząstkowych badania zostały podzielone na trzy części, odpowiednio dla 

każdej hipotezy cząstkowej. Zastosowane metodyki, poszczególne próby badawcze oraz 

uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w kolejnych trzech podrozdziałach. 

Wnioski z przeprowadzonych badań wraz z omówieniem realizacji celu pracy zostały opisane 

w ostatnim rozdziale – zakończeniu. 

Polski rynek kapitałowy jest stosunkowo młodym rynkiem, co sprawia, że tego typu 

analiza w długim horyzoncie czasu może nieść za sobą dużą wartość poznawczą. 

 

Podstawowa próba badawcza 

Weryfikacja empiryczna postawionych hipotez cząstkowych, jak i realizacja celu 

pracy, zostały wykonane w oparciu o badania, w których wykorzystano wyłącznie 

rekomendacje maklerskie publikowane w Polsce, wydane dla spółek notowanych na GPW  

w Warszawie, opublikowane w latach 2005-2012. 

Wykorzystywane w badaniach rekomendacje zostały pobrane z: bazy EMIS (Emerging 

Markets Information Service), portalu finansowego Bankier.pl, ze stron internetowych biur 

maklerskich (ING, Noble Secure). Z zebranego zbioru rekomendacji usunięto te 

rekomendacje, które: 

 nie zawierały modelu DCF (co determinowało także odrzucenie rekomendacji 

instytucji finansowych: banków, firm ubezpieczeniowych), 

 posiadały brakujące parametry do pełnego odtworzenia modelu DCF, 

 posiadały ograniczony czasowo okres rezydualny, 

 dotyczyły podmiotów związanych nadchodzącymi fuzjami/przejęciami, 

 dotyczyły spółek wchodzących na giełdę (IPO). 

 

Uwzględnienie w podstawowej próbie badawczej tylko rekomendacji zawierających 

model DCF wynikało z faktu, że raporty te stanowią (a przynajmniej powinny stanowić) 

bogate źródło informacji dla inwestorów. Prezentacja poszczególnych parametrów wyceny  

w okresie prognozy szczegółowej oraz w okresie rezydualnym, pozwala na zrozumienie, 

czym zdeterminowana jest wycena przedsiębiorstwa. Ponadto analiza parametrów wyceny 

pozwala na weryfikację, czy wycena została prawidłowo wykonana, pod warunkiem, że 
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analitycy ujawnili wszystkie elementy wyceny. To stanowiło drugie kryterium  

w kształtowaniu próby badawczej.  

W celu analizy przedsiębiorstw, których schyłek działalności nie jest określony, 

odrzucono te rekomendacje, w których modele DCF posiadały ograniczony czasowo okres 

rezydualny. Eliminacja tych rekomendacji (modeli) pozwoliła na ujednolicenie próby, która 

była wymagana do zbadania jakości rekomendacji. 

Ostatnie dwa warunki dotyczące eliminacji rekomendacji dotyczyły spółek, których sytuacja 

gospodarcza miała się niebawem znacząco zmienić lub właśnie się zmieniła. Różnego rodzaju 

zdarzenia korporacyjne mogą stanowić silniejszy sygnał dla inwestorów niż sam fakt wydania 

rekomendacji. W celu standaryzacji próby badawczej rekomendacje związane  

z fuzjami/przejęciami oraz IPO zostały usunięte. 

Po usunięciu rekomendacji, które nie spełniały powyższych kryteriów, podstawowa 

próba badawcza składa się z 1560 rekomendacji. W niniejszym zbiorze rekomendacji 

(podstawowej próbie badawczej) wyodrębniono trzy typy rekomendacji, co zostało 

zaprezentowane w Tabeli 15 panelu A, pogrupowane w następujący sposób: 

 rekomendacje pozytywne: kupuj, akumuluj; 

 rekomendacje neutralne : trzymaj, neutralnie; 

 rekomendacje negatywne: sprzedaj, redukuj. 

 

W próbie dominują rekomendacje pozytywne (907) – 58%, następnie neutralne (402) 

– 26%, najmniej jest negatywnych (251) – 16%.  

Rekomendacje z podstawowej próby badawczej zostały opublikowane przez czternaście 

instytucji, co zamieszono w Tabeli 15 panelu B. Najwięcej rekomendacji wydało DI BRE 

Bank 536 rekomendacji (34% próby), DM Millennium 370 rekomendacji (24% próby), BM 

PKO 323 rekomendacje (21% próby). Wymienione trzy instytucje odpowiadają za 79% 

rekomendacji w podstawowej próbie badawczej. Świadczy to o dużej koncentracji 

rekomendacji pochodzących z zaledwie trzech instytucji. Natomiast w próbie tej 

zakwalifikowało się zaledwie po jednej rekomendacji pochodzących z: BM BZ WBK oraz 

DM IDM SA. 

Podstawowa próba w całości została wykorzystana do weryfikacji pierwszej hipotezy 

cząstkowej. Natomiast przy weryfikacji pozostałych dwóch hipotez cząstkowych została 

pomniejszona w celu spełnienia dodatkowych warunków badania. 



Wpływ rekomendacji maklerskich na podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
 

121 

 

Tabela 15 Podstawowa próba badawcza rekomendacji  

Panel A: Rekomendacje w podziela na lata i typy zaleceń 

Typ zalecenia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem 

Pozytywne 55 82 112 147 186 97 152 76 907 (58%) 

Neutralne 21 42 65 64 76 49 50 35 402 (26%) 

Negatywne 7 21 46 27 61 50 21 18 251 (16%) 

Razem 83 145 223 238 323 196 223 129 1 560 (100%) 

Panel B: Rekomendacje w podziela na lata i instytucje 

Dom maklerski 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem 

AmerBrokers 
      

23 3 26 (2%) 

BDM 2 3 9 21 37 33 43 37 185 (12%) 

BGŻ 
 

1 
 

6 20 3 3 2 35 (2%) 

BOŚ 
    

1 7 12 7 27 (2%) 

BPH 
      

9 
 

9 (1%) 

BPS 
    

2 4 7 11 24 (2%) 

BRE 16 44 54 80 121 94 104 23 536 (34%) 

BZ WBK 
       

1 1 (0%) 

IDM SA 
  

1 
     

1 (0%) 

Mercurius 
      

2 3 5 (0%) 

Millennium 44 59 71 78 92 24 1 1 370 (24%) 

Noble Secure 
     

5 7 3 15 (1%) 

Pekao 
 

3 
      

3 (0%) 

PKO 21 35 88 53 50 26 12 38 323 (21%) 

Razem 83 145 223 238 323 196 223 129 1 560 (100%) 

Źródło: opracowanie własne. 

Panel A zawiera liczbę rekomendacji w podstawowej próbie badawczej w podziale na typy rekomendacji i rok wydania. 

Panel B zawiera liczbę rekomendacji w podstawowej próbie badawczej w podziale na: instytucję wydającą rekomendację  

i rok wydania.  
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4.1 Ocena jakości rekomendacji maklerskich 

Jakość rekomendacji można rozpatrywać w różnych kategoriach, między innymi: 

spełnienia formalnych wymagań wskazanych w regulacji prawnej (Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje 

dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców Dz.U. 2005 nr 206 poz. 

1715), zawartości, dokładności prognoz, metodyki i koncepcji zastosowanej wyceny czy 

osiągnięcia przez spółkę wskazanej ceny docelowej. Wszystkie te charakterystyki 

rekomendacji dają wspólny obraz jakości wydawanych w rekomendacji. 

W celu weryfikacji hipotezy cząstkowej H01 zbadano jakość rekomendacji w dwóch 

wymiarach: zawartości informacyjnej związanej z wyceną przedsiębiorstwa modelem DCF 

oraz zgodności stosowanej praktyki i zasad teoretycznych, dotyczących wyceny 

przedsiębiorstwa modelem DCF.  

4.1.1 Próba badawcza i metodyka badania 

Wykorzystana próba badawcza (podstawowa próba opisana powyżej) składa się  

z 1560 rekomendacji publikowanych w latach 2005-2012 przez 14 instytucji
651

.  

Jakość rekomendacji została zbadana w dwóch wymiarach: zawartości informacyjnej 

rekomendacji związanej z wyceną przedsiębiorstwa modelem DCF oraz zgodności 

stosowanej praktyki i zasad teoretycznych dotyczących wyceny przedsiębiorstwa modelem 

DCF. Każdy z aspektów składał się z 14 kryteriów oceny. Łącznie rekomendacje zostały 

ocenione pod względem 28 kryteriów. Wszystkie kryteria były oceniane zero-jedynkowo. 

Maksymalna ocena mogła wynieść 28 punktów, a minimalna 0. Na podstawie zagregowanej 

punktacji dla każdego kryterium oraz statystycznych mierników, a także łącznej punktacji dla 

każdego aspektu dokonano interpretacji uzyskanych wyników i wyciągnięto wnioski. Opis 

zastosowanych kryteriów oceny oraz opis przydziału punktów został opisany poniżej. 

A - Kryteria oceny jakości rekomendacji maklerskich ze względu na zamieszczanie 

danych niezbędnych w procesie wyceny modelem DCF 

Zgodnie z literaturą przedmiotu dotyczącą analizy fundamentalnej i dobrych 

praktyk
652

, procedura wyceny ma swój usystematyzowany schemat działania. Wszystko 

rozpoczyna się od zebrania danych niezbędnych do analizy w procesie wyceny. Dlatego 

informacje zawarte w rekomendacjach mogą pozwolić inwestorom lepiej poznać sytuację 

spółki, otoczenie, w którym działa spółka, zrozumieć przesłanki założeń wyceny i odnieść 

stan obecny i przyszły do tego, co już było. Poniżej zaprezentowano opis wszystkich 

czternastu kryteriów oceny jakości zawartości informacyjnej rekomendacji, koniecznych  

w procesie wyceny modelem DCF. A zbiorcze zestawienie wszystkich kryteriów przedstawia 

Tabela 16 panel A. 

A.1 Prezentacja analizy makroekonomicznej i analizy sektorowej 

Kowalke podkreśla, że rekomendacje są zaleceniami wynikającymi z procedury 

analizy fundamentalnej
653

. Dlatego czynności związane z analizą makroekonomiczną i analizą 

sektorową służą dostarczeniu informacji na potrzeby stworzenia rzetelnej prognozy 

finansowej i wyceny. W tym celu zbadano zawartość informacyjną analizy 

makroekonomicznej i sektorowej. Jako kryteria oceny potraktowano między innymi 
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zawartość następujących elementów: historyczne/bieżące ceny surowców, ceny rynkowe 

produktywnych wyrobów/usług, dostępność surowców na rynku, wielkość światowych 

zapasów (np. paliw), udział w rynku spółki, konkurencja, analiza rynków w regionach: 

kraje/województwa/miasta, porównanie wyników finansowych wśród konkurencji (np. marż), 

perspektywy rynku, potencjał rynku, nasycenie obsługiwanych rynków, analiza SWOT czy 

główne czynniki ryzyka działalności spółki. Aby rekomendacja mogła zostać oceniona na 

poziomie jednego punktu, zawartość informacyjna rekomendacji według tego kryterium 

musiała zawierać co najmniej kilka z wyżej wymienianych elementów, aby odbiorca treści 

mógł zapoznać się z ogólną sytuacją spółki w odniesieniu do otoczenia 

makroekonomicznego. 

Bardzo skąpa charakterystyka otoczenia makroekonomicznego spółki, niepozwalająca 

odbiorcy rekomendacji zapoznać się podstawowymi charakterystykami lub brak 

jakichkolwiek informacji, był oceniany zerową liczbą punktów. 

A.2 Założenia makroekonomiczne 

Zgodnie z zasadami analizy fundamentalnej po rozpoznaniu sytuacji 

makroekonomicznej należy przyjąć założenia makroekonomiczne. Źródła założeń 

makroekonomicznych często pochodzą od zewnętrznych podmiotów, instytutów 

statystycznych, jednostek badawczych czy z rozmaitych baz danych. Niemniej na podstawie 

trendów można także zbudować własne założenia. Dzięki złożeniom makroekonomicznym 

oraz znajomości sytuacji spółki w sektorze można trafniej prognozować założenia związane  

z wycenioną spółką. W ocenie założeń makroekonomicznych zostały analizowane między 

innymi następujące dane: tempo wzrostu produktu/usługi w okresie prognozy w skali 

makroekonomicznej, podaż surowców w Polsce i za granicą, popyt surowców w Polsce i za 

granicą, założenia dotyczące kursów walutowych, inflacji, oprocentowania kredytów czy 

depozytów, cen rynkowych produktów, surowców, udziały rynkowe, regulacje prawne, 

założenia branżowe. 

Ocenę jednopunktową za to kryterium mogła uzyskać rekomendacja, w której zawarto co 

najmniej przeciętny opis zastosowanych założeń makroekonomicznych. Mianowicie jeśli 

twórca rekomendacji wykazał, jakimi trendami kieruje się w odniesieniu do przyszłości 

otoczenia makroekonomicznego, uznawane to było za wystarczające. Nikły opis założeń 

makroekonomicznych lub brak jakichkolwiek informacji w tym obszarze podlegał ocenie 0 

punktów. 

A.3. Założenia do projekcji FCF 

Aby zrozumieć, skąd biorą się poszczególne wartości parametrów wolnych 

przepływów pieniężnych, należy poznać i zrozumieć, jakie przyjęto założenia. W tym celu 

sprawdzono, czy analitycy opublikowali przyjęte założenia do wyceny. Badano między 

innymi następujące elementy założeń: oczekiwane wygrane projekty/przetargi, oczekiwane 

budżety nowych projektów, przyszłe strategie, wzrost/spadek wynagrodzeń i innych kosztów 

w latach prognozy, prognozy marży brutto ze sprzedaży, przyszłe udziały poszczególnych 

segmentów w obrotach, rentowność poszczególnych segmentów, planowany wzrost/spadek 

otwarć/zamknięć punktów danej spółki czy ewentualne prognozy przychodów z nimi 

związane. Ze względu na różne pochodzenie branżowe badanych spółek wymieniono 

powyżej przykładowe informacje dotyczące założeń FCF, ponieważ spółki o różnych 

charakterystykach branżowych wymagają innych założeń. Ocenę w postaci jednego punktu za 

to kryterium mogła uzyskać rekomendacja, w której zawarto opis zastosowanych założeń, 

pozwalający na zrozumienie odbiorcy rekomendacji, jakimi podstawami kierował się twórca 

rekomendacji w szacowaniu przyszłych parametrów finansowych spółki. Lakoniczne 

założenia, niepozwalające na wskazanie, co stanowi podstawę przyszłych wzrostu/spadków 
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głównych parametrów finansowych lub brak jakichkolwiek informacji na ten temat, nie 

podlegały ocenie jednego punktu. 

A.4 Publikacja przeszłych sprawozdań finansowych 

Historyczne sprawozdania finansowe stanowią jedne z podstawowych źródeł 

prognozy przyszłych przepływów pieniężnych oraz pozostałych parametrów prognozy. Jak 

mawiał Cornell „wzorce dają się określić w oparciu o dane historyczne, jeśli w ogóle 

występują”. Jak już wcześniej napisano, zaleca się, aby zapoznać z co najmniej trzyletnimi 

historycznymi danymi finansowymi spółki
654

. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że 

zdarzenia jednorazowe potrafią zaburzyć proces prognozowania
655

, dlatego im bardziej 

dokładne dane oraz wszelkie komentarze i wyjaśnienia z nimi związane się uzyskało, tym 

większe znaczenie mają one dla odbiorcy tych treści. Dodatkową rolę, jaką pełnią dane 

historyczne, jest umożliwienie zrewidowania przygotowanej prognozy
656

. Dlatego w tym 

kryterium rekomendacja mogła uzyskać jeden punkt, gdy publikowane dane historyczne były 

równe lub dłuższe niż 3 lata, dane historyczne poniżej 3 lat oceniono na 0 pkt. 

A.5. Publikacja prognozy przyszłych sprawozdań finansowych 

Aby poprawnie dokonać prognozy FCF, należy zapoznać się z tym, jak działa 

przedsiębiorstwo, poznać produkty spółki, jej klientów na tyle dobrze, by móc stworzyć 

bilans i rachunek zysków i strat, w perspektywie nawet na 10 lat
657

. Copeland in. zalecają, aby 

w pierwszej kolejności oszacować pozycje z rachunku zysków i strat oraz bilansu, a dopiero 

po tym zaprognozować wolne przepływy pieniężne
658

, ponieważ wolne przepływy pieniężne 

ściśle są związane ze sprawozdaniami finansowymi. Publikacja zarówno przeszłych 

sprawozdań finansowych, jak i przyszłych spełnia rolę informacyjną w postaci rachunkowości 

dla inwestorów. Dlatego też poddano ocenie publikację projekcji przyszłych sprawozdań 

finansowych – bilansu oraz rachunku zysków i strat. W przypadku gdy sprawozdania były 

publikowane na co najmniej 5 lat i więcej, wówczas oceniono to 1 punktem, jeśli publikacja 

sprawozdań była od roku do 4 lat lub nie było jej wcale, wówczas oceanio rekomendację na 0 

punktów. 

A.6 Wskazane sposoby szacowania kosztu kapitału własnego 

Koszt kapitału własnego, jako elementarna i jedna z najistotniejszych części modelu 

DCF, nie powinna budzić żadnych wątpliwości co do sposobu jej oszacowania. Dlatego też 

wskazanie w opisie wyceny lub założeniach do wyceny metodyki wyliczeń kosztu kapitału 

własnego uznaje się za przejaw jawności informacji i tym samym spełnienie tego kryterium, 

za które rekomendacja była oceniana 1 punktem. Brak tych informacji nie pozwala na żadną 

ocenę punktową. 

A.7 Źródło informacji o wolnej stopie ryzyka 

Szacowanie kosztu kapitału własnego jak i wszystkich jego składowych może 

wzbudzać kontrowersje co do ich zasadności. Dlatego też wskazanie źródła pochodzenia 

                                                 
654

 W. Tarczyński, 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Naukowa koncepcja analizy 

portfelowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 23. 
655

 Przykładowo w 1 kwartale 2008 roku zysk netto spółki Alma SA został przeszacowany w wyniki 

finansowe netto (zgodnie z zasadą memoriałową) ze względu na jednorazowe przychody z tytułu inwestycji, co 

spowodowało, że wynik finansowy netto wyniósł 10,3 mln, a w tym samym kwartale roku poprzedniego – 2007, 

2,8 mln zł. Dlatego zapoznanie się z notami finansowymi pozwala wyjaśnić niecodzienne zmiany wyników, co 

może pozwolić wpłynąć na wyeliminowanie zdarzeń jednorazowych. 
656

 B. Cornell, 1999, Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Liber, Warszawa, s. 102. 
657

 Ibidem, s. 111. 
658

 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, 1997, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-

Press, Warszawa, s. 198-199. 



Wpływ rekomendacji maklerskich na podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
 

125 

 

stopy wolnej od ryzyka, jako jednego z podstawowych założeń przyjętych w wycenie, 

pozwala na zrozumienie, co i na jakiej podstawie kształtuje wysokość kosztu kapitału. Jako 

spełnienie tego warunku informacyjnego w rekomendacji przyjęto, że wystarcza wskazanie 

źródła pochodzenia papieru wartościowego, co było jednoznaczne z oceną jednopunktową. 

A.8 Źródło pochodzenia współczynnika beta 

Wskazana i omówiona w podrozdziale 3.3.2 Tabela 14 z wartościami współczynników 

beta wykonanymi przez różne instytucje dla jednej spółki bezpośrednio pokazały, że  

w zależności od metody liczenia przybiera on różne wartości. To w konsekwencji przekłada 

się na szacunki wysokości kosztu kapitału. Stąd też istotne jest ujawienie źródło pochodzenia 

tego parametru ryzyka. Ocenę tego kryterium dokonano na podstawie weryfikacji, czy 

analitycy w ogóle publikowali informację o pochodzeniu parametru beta. Jako pozytywne 

spełnienie tego kryterium informacyjnego uznano wskazanie źródła pochodzenia, 

przykładowo agencję informacyjną: Thomson Reuters, Bloomber, itp., czy też informację  

o własnych wyliczeniach. W przypadku braku informacji nie uznano rekomendacji jako 

spełanijącej kryterium informacyjne o źródle pochodzenia współczynnika beta. 

A.9 Uzasadnienie zastosowania wysokości współczynnika beta 

Pochodzenie parametru beta, zwłaszcza historyczne to jedna strona procedury 

informacyjnej, druga odnosząca się do przyszłości, to uzasadnienie przyjęcia bety na danym 

poziomie. Pozytywne spełnienie tego kryterium następowało, kiedy w rekomendacji można 

było odnaleźć wyjaśnienie twórcy rekomendacji, choćby po krótce, o zastosowaniu danej 

wysokości parametru beta. Brak takich informacji jednoznacznie wskazywał na niespełnienie 

tego kryterium, co skutkowało nieprzyznaniem punktu. 

A.10 Współczynnik beta lewarowany lub nielewarowany 

Ostatnie kryterium informacyjne związane z parametrem beta było określenie, czy 

zastosowany parametr jest lewarowany, czy nielewarowany. Beta lewarowana to beta, dla 

której wydzielono efekt dźwigni finansowej, wynikający ze zmiany struktury kapitału spółki, 

w szczególności zaciągniętych przez spółkę zobowiązań finansowych. Beta lewarowana  

i nielewarowana dla jednej spółki może się mocno różnić między sobą, a co więcej niosą ze 

sobą różne zawartości informacyjne. Jako pozytywne spełnienie tego kryterium 

informacyjnego uznawano rekomendacje, w których można znaleźć informacje o rodzaju 

zastosowanego współczynnika systematycznego. 

A.11 Informacja o przepływach pieniężnych – nominalne czy realne  

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych można dokonać w wartościach 

nominalnych lub realnych, w przypadku tych drugich należy mieć na uwadze, że tę samą 

stawkę inflacji należy również zastosować w odniesieniu do stopy dyskontowej
659

. W ocenie 

informacyjnej według tego kryterium wystarczająca była wzmianka o tym, że przepływy są  

w wartościach nominalnych lub realnych. W przypadku braku jakichkolwiek informacji 

skategoryzowano rekomendację jako niespełniającą tego wymogu informacyjnego. 

A.12 Informacje na temat terminu dyskontowania przepływów pieniężnych 
Fundamentem modelu DCF jest uwzględnienie w wycenie przedsiębiorstwa wartości 

pieniądza w czasie
660

, gdyż efekt końcowy wyceny tym modelem wskazuje wartość na 
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określony moment czasowy
661

. W związku z czym istotne jest poznanie tego momentu 

czasowego, ponieważ wartość przedsiębiorstwa różni się na początku i na końcu danego roku. 

Wskazanie w rekomendacji terminu (daty lub punktu w czasie początek/koniec określonego 

miesiąca), na jaki zostały zdyskontowane FCF, było uznawane za wystarczającą zawartość 

informacyjną, za którą rekomendacja była oceniona na 1 pkt, w przeciwnym razie nie 

przyznano punktu. 

A.13 Informacje o wyliczeniach wartości rezydualnej 

Wartość rezydualna jako znacząca część wartości przedsiębiorstwa powinna być, 

podobnie jak pozostała część wyceny, transparentna dla odbiorcy wyceny. Z tego powodu 

sprawdzono, czy analitycy prezentowali w swoich wycenach parametry wartości rezydualnej. 

Rekomendacja została oceniona na 1 punkt, kiedy można było w niej znaleźć co najmniej 

takie elementy jak: wielkość znormalizowanego przepływu (wielkość nakładów 

inwestycyjnych, amortyzacji) oraz stopy dyskontowej dla wartości rezydualnej. W przypadku 

braku powyższych informacji rekomendacja nie otrzymywała punktu. 

A.14 Wskazanie źródła (wyliczenia) wartości stopy g w wartości rezydualnej 

Stopie wzrostu/spadku wolnych przepołów w nieskończoności przeznaczono odrębne 

kryterium. Zasadniczo ten niewielki element ma ogromne znaczenie w wartości końcowej 

przedsiębiorstwa. Dlatego sposób jego wyliczeń, czy też źródła jego pochodzenia, 

doprecyzowuje końcowy element informacyjny wyceny. Rekomendacja mogła zostać 

oceniona jednym punktem, gdy analitycy zamieścili w raporcie wzmiankę na temat 

pochodzenia stopy g wzrost/spadku wolnych przypływów pieniężnych w okresie 

rezydualnym. W przypadku braku tych informacji rekomendacja w tym kryterium 

pozostawała bez punktu. 

B - Kryteria oceny jakości rekomendacji maklerskich ze względu na zgodność 

stosowanej praktyki i zasad teoretycznych dotyczących wyceny przedsiębiorstwa modelem 

DCF 

Jak napisano w rozdziale III, wycena przedsiębiorstwa modelem DCF mimo prostego 

schematu nie jest zadaniem łatwym. Dlatego wybrano fundamentalne kryteria weryfikacji 

praktyki z teorią wyceny spółek prezentowane w rekomendacjach. Kryteria te uwzględniają 

również aspekty jawność wyliczeń poszczególnych elementów modelu DCF. Opisy 

wszystkich czternastu kryteriów zostały zaprezentowane w Tabeli 16 w panelu B. 

B.1 Liczba lat szczegółowej prognozy 

Długość szczegółowej prognozy w wycenie modelem DCF jest szeroko opisana  

w literaturze przedmiotu, lecz nie ma jednoznacznych konkluzji, co do jego długości, o czym 

była już mowa w podrozdziale 3.3.4. Zasadniczo im dłużysz okres szczegółowej prognozy, 

tym lepiej, gdyż zmniejsza się udział wartości rezydualnej w wycenie końcowej. Dlatego jako 

graniczny punkt w ocenie tego kryterium przyjęto okres pięcioletni, mianowicie, jeśli okres 

szczegółowej prognozy był dłuższy bądź równy 5 lat, wówczas przyznawano ocenę  

w wysokości 1 punktu, w przeciwnym wypadku nie przyznano punktu. 

B.2 Pierwszy zdyskontowany przepływ w modelu DCF 
Mając na uwadze chronologię czasu oraz podstawową zasadę działania modelu DCF, 

która mówi o tym, że dyskontowane są przyszłe przepływy pieniężne, a nie przeszłe, poddano 

to ocenie. Przyjęto, że 1 punkt otrzymują te rekomendacje, w których pierwszy 

zdyskontowany przepływ pieniężny modelu DCF dotyczył przynajmniej roku, w którym 
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wydano rekomendację lub lat późniejszych. W przypadku gdy pierwszy zdyskontowany 

przepływ pieniężny modelu DCF pochodził z lat wcześniejszych niż data wydania 

rekomendacji, uznawane było jako błąd koncepcyjny i nie można było przypisać tej 

rekomendacji punktu. 

B.3 Efektywna stawka podatkowa 
Zasadniczym błędem wykazywanym w literaturze jest stosowanie ustawowej stawki 

podatkowej, zarówno w przepływach pieniężnych, jak i przy szacowaniu WACC. Jest to 

wykazywane jako błędne założenie, ponieważ stawka podatku, która powinna być stosowana 

przy wycenie spółki, jest efektywną stawką podatkową przedsiębiorstwa, w każdym roku 

prowadzonej przez nią działalności
662

. W celu oszacowania rzeczywistej stawki podatkowej 

należy sięgnąć do historycznych wartości
663

. Ocena według kryterium efektywnej stawki 

podatkowej polegała na sprawdzeniu, czy analitycy wykorzystywali stawkę podatkową na 

poziomie 19%, wówczas nie przyznawano punktu lub różną od 19%, wówczas było to 

równoznaczne z 1 punktem. 

B.4 Premia rynkowa różna od zera 

Panujące w literaturze, wśród niektórych autorów przekonanie, że premia rynkowa 

powinna być równa 0 nie jest poprawne, ponieważ najbezpieczniejszą długoterminową 

inwestycją (z punktu widzenia zachowania siły nabywczej inwestora) są akcje, a nie obligacje 

skarbowe
664

. Dlatego też sprawdzono, czy w każdym roku szczegółowej prognozy premia 

rynkowa była różna od 0, wówczas rekomendacja otrzymała 1 punkt za to kryterium. Gdy 

warunek ten nie był spełniony choćby w jednym roku szczegółowej prognozy, wówczas 

rekomendacja otrzymywała 0 punktów. 

B.5 Wysokość kosztu kapitału własnego 

Błędem byłoby przejęcie w formule na średnio ważony koszt kapitału (WACC), że 

koszt kapitału własnego jako kapitał o większym ryzyku jest tańszy niż kapitał obcy 

obarczony niższym ryzykiem. Dlatego ocenie podlegał warunek, czy zastosowany w wycenie 

koszt kapitału własnego był wyższy niż koszt kapitału obcego w każdym roku szczegółowej 

prognozy. Wówczas kryterium to było oceniane w postaci 1 pkt., w przeciwnym razie 

oceniono to na 0 pkt. 

B.6 WACC a stopa wolna od ryzyka 
Średnioważony koszt kapitału musi być większy niż stopa wolna od ryzyka, ponieważ 

sytuacja odwrotna dotyczyłaby wyłącznie inwestycji o skrajnie niskim ryzyku
665

. W tym celu 

sprawdzono, czy dla każdego roku szczegółowej prognozy analitycy finansowi spełnili to 

kryterium, w przypadku gdy w którymś roku warunek ten nie został spełniony, wówczas 

rekomendacja nie otrzymywała za to kryterium punktu. 

B.7 Stopa wzrostu g a WACC 

Aby równanie na wartość renty wieczystej miało logiczny sens, to stopa wzrostu 

zoptymalizowanego przepływu pieniężnego do nieskończonego musi być niższa od stopy 

dyskontowej. Co więcej, stopa wzrostu musi być niższa od stopy wzrostu całej gospodarki, ze 

względu na fakt, że nie istnieją aktywa, dla których przepływy gotówkowe mogłyby wzrastać 
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w nieskończoność w tempie szybszym niż cała gospodarka
666

. Dlatego sprawdzono, czy 

wartość WACC dla każdego roku szczegółowej wyceny jest wyższa niż stopa wzrostu g. Gdy 

WACC był wyższy niż stopa wzrostu g choćby w jednym roku szczegółowej wyceny, 

wówczas warunek ten został pozytywnie oceniony, w przeciwnym wypadku za to kryterium 

rekomendacja otrzymywała 0 punktów. 

B.8 Wykorzystanie znormalizowanego wolnego przepływu pieniężnego w wyliczeniach 

wartości rezydualnej 

Jak podaje literatura przedmiotu, aby poprawnie wyliczyć wartość rezydualną, należy 

określić znormalizowany przepływ pieniężny jaki spółka będzie generować w okresie 

nieskończoności
667

. Dlatego też zweryfikowano, czy analitycy w swoich modelach 

zastosowali w wyliczeniach wartości rezydualnej znormalizowany przepływ pieniężny. Jeśli 

został wykorzystany, przyznano jeden punkt, jeśli nie wykorzystano lub nie było to możliwe 

do ustalenia, wówczas nie przyznano żadnych punktów. 

 

Ostatnie sześć kryteriów odnosi się do ostatniego etapu dokonywania wyceny, 

mianowicie do weryfikacji, czy wykonane wyliczenia mają sens, innymi słowy czy 

wykorzystane dane wejściowe mają poprawne odzwierciedlanie w danych wyjściowych
668

. 

B.9 Poprawność wyliczeń NOPLAT na podstawie danych z rekomendacji 

Formuła na FCF wymaga, aby w wyliczeniach ująć opodatkowanie, które pomniejsza 

wolne przepływy pieniężne. Jest ono liczone jako iloczyn zysku operacyjnego (EBIT) i stawki 

podatku T, co jest równe wartości parametru NOPLAT. Aby zweryfikować, czy 

opodatkowanie użyte w szacowaniu FCF jest zgodne z podaną w rekomendacji stawką 

podatku, dokonano porównania wartością NOPLAT z rekomendacji a samodzielnie 

wyliczoną wartością NOPLAT na podstawie danych z rekomendacji. W przypadku kiedy 

wyliczenia własne były równe wartości umieszczonej w rekomendacji we wszystkich latach 

prognozy szczegółowej, oceniano tę poprawność na 1 punkt, w przeciwnym wypadku 

oceniano na 0 pkt. 

B.10 Poprawność wyliczeń FCF na podstawie danych z rekomendacji 

Na podstawie wszystkich składowych wolnych przepływów pieniężnych 

sprowadzono, czy wyliczenia własne FCF dają te same wartości, jakie prezentują w analitycy 

rekomendacji. Dlatego dokonano własnych wyliczeń wolnych przepływów pieniężnych na 

podstawie prezentowanych danych w rekomendacji, a następnie wyliczono procentową 

różnicę pomiędzy FCF z rekomendacji, a własnymi wyliczeniami. Jeśli różnica dla 

któregokolwiek roku prognozy szczegółowej był większa niż 5%, wówczas uznano to za 

niespełnienie tego kryterium. Gdy różnica dla wszystkich lat szczegółowej prognozy była 

mniejsza lub równa 5%, uznawano to za pozytywne spełnienie tego warunku. 

Zastosowanie 5% marginesu błędu wynika z zaokrąglonych danych w rekomendacjach. 

Dlatego wyliczenia własne w wielu przypadkach nie będą równe wartościom wskazanym  

w rekomendacjach. 

B.11 Poprawność wyliczeń WACC na podstawie danych z rekomendacji 

Podobnie jak w przypadku NOPLAT, FCF zweryfikowano poprawność 

prezentowanych wartości WACC z samodzielnie wyliczonymi wartościami na podstawie 

danych z rekomendacji. Dla każdego roku szczegółowej prognozy wyliczono samodzielnie 
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WACC na podstawie składowych prezentowanych w rekomendacji. Następnie wyliczono 

procentową różnicę pomiędzy WACC z rekomendacji, a własnymi wyliczeniami. Jeśli  

w którymś roku różnica pomiędzy własnymi wyliczeniami WACC a wartościami  

z rekomendacji była wyższa niż 2%, uznawano to za niespełnienie tego warunku. Gdy 

powstałe różnice były niższe lub równe 2% we wszystkich latach prognozy, wówczas 

uznawano to za pozytywne spełnienie tego warunku. Wartości WACC są specyficznymi 

elementami w wycenie przedsiębiorstwa, ponieważ mają w modelu wyceny charakter 

łańcuchowy. Każdy kolejny (za wyjątkiem ostatniego roku w prognozie szczegółowej) 

WACC jest częścią czynnika dyskontującego dla przepływów pieniężnych w kolejnych latach 

szczegółowej prognozy, dlatego też przyjęto tu mniejszy margines błędu niż na przykład  

w przypadku FCF. Niemniej jednak margines błędu, zdaniem autora, powinien być 

zastosowany, aby wyeliminować różnice wynikające z zaokrągleń. W wyliczeniach własnych 

uwzględniono dane, które w rekomendacji mogą być przedstawione jako zaokrąglone.  

W rzeczywistości wyliczenia analityków mogły być wykonane na bardziej dokładnych 

danych niż te, które można odczytać z rekomendacji. 

B.12 Poprawność wyliczeń wartości rezydualnej na podstawie podanych danych 

Na podstawie dostępnych danych z rekomendacji wyliczono samodzielnie wartość 

rezydualną, aby zweryfikować, czy podawane wartości rezydualnej w rekomendacji stanowią 

klarowne element wyceny dla inwestorów. Przy ocenie tego kryterium przyjęto warunek, 

według którego jeśli wyliczenia własne różniły się od wartości z rekomendacji o więcej niż 

10%, było to jednoznaczne z negatywną oceną tego warunku. Natomiast w przypadku gdy 

odchylenie było mniejsze bądź równe 10% przyjęto, że wartość rezydualna jest zrozumiała. 

Niemniej jednak 10-procentowa różnica wydaje się być wysoka, lecz należy mieć na uwadze 

kwestę zaokrągleń oraz nie zawsze znanej daty dyskontowania FCF. 

B.13 Poprawność sumy DFCF publikowanych w rekomendacjach 

Oszacowane przez analityków wolne przepływy pieniężne i zdyskontowane przez 

podane w rekomendacji stopy dyskontowe określane także przez analityków powinny być na 

poziomie wartości, które można uzyskać liczą je samodzielnie. W przypadku kiedy różnica 

pomiędzy wyliczeniami własnymi zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych była 

mniejsza bądź równa 10% w każdym roku szczegółowej prognozy, wówczas rekomendacja 

za to kryterium uzyskiwała 1 punkt, w przeciwnym razie 0. Poziom graniczny 10% wynika,  

z tego, że różnice mogą pochodzić z zaokrągleń pomiędzy szacunkami oraz nie zawsze znaną 

datą dyskontowania FCF w wyliczeniach własnych. 

B.14 Poprawność korekt pomiędzy wartością firmy (Enterprise value) a wartością 

kapitału dla akcjonariuszy 

Jak pisał Damodaran „poprawnie przeprowadzona wycena wartości wewnętrznej nie 

wymaga upiększenia”
669

. Dlatego wszelkie korekty wartości przedsiębiorstwa (Enterprise 

value), w postaci udziałów mniejszościowych, innych aktywów pozaoperacyjnych, długu 

netto, czy udziałów w innych jednostkach powinny prawidłowo odzwierciedlać wartość 

przedsiębiorstwa. Sprawdzono zatem, czy wszystkie korekty Enterprise value wskazane  

w rekomendacji prawidło odzwierciedlają wartość końcową - kapitału dla akcjonariuszy. Gdy 

różnice pomiędzy wyliczeniami własnymi kapitału dla akcjonariuszy a wartościami  

z rekomendacji były mniejsze niż 1 mln, wówczas oceniono to na 1 pkt, w przeciwnym 

wypadku na 0 punkt. 
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Tabela 16 Opisy kryteriów oceny jakości rekomendacji 

Panel A. Jakość informacji zawartych w rekomendacjach ze względu na zamieszczanie danych niezbędnych w procesie wyceny modelem DCF 

Lp. Nazwa kryterium Elementy podlegające ocenie Ocena – 0 pkt Ocena – 1 pkt 

A.1 
analiza makroekonomiczna  

i sektorowa 

ceny surowców, ceny rynkowe produktywnych wyrobów/usług, 

dostępność surowców/zapasów na rynku, analiza SWOT, 

konkurencja, analiza rynków w regionach, wyniki finansowe 

konkurencji, nasycenie obsługiwanych rynków, główne 

czynniki ryzyka działalności spółki, itd. 

brak danych makroekonomiczne lub ich 

szczątkowa ilość, niepozwalające odbiorcy 

rekomendacji na podstawowe zapoznanie 

się z dotychczasową sytuacją 

makroekonomiczną spółki 

przeciętne lub dokładne dane 

makroekonomiczne, pozwalające 

odbiorcy rekomendacji na podstawowe 

zapoznanie się z dotychczasową sytuacją 

makroekonomiczną spółki 

A.2 założenia makroekonomiczne 

oczekiwana podaż/popyt surowców/produktów/usług, przyszłe 

kursy walutowe, inflacja, oprocentowania 

kredytów/depozytów, cen rynkowych produktów/surowców, 

regulacje prawne, założenia branżowe, itd. 

brak założeń makroekonomicznych lub ich 

szczątkowa ilość, niepozwalająca odbiorcy 

rekomendacji na podstawowe zapoznanie 

się z przyszłą sytuacją makroekonomiczną 

spółki 

przeciętne lub dokładne założenia 

makroekonomiczne, pozwalające 

odbiorcy rekomendacji na zapoznanie się 

z przyszłą sytuacją makroekonomiczną 

spółki 

A.3 założenia do projekcji FCF 

wielkość sprzedaży, planowane inwestycje/strategie, 

projekty/przetargi, wzrost/spadek wynagrodzeń i innych 

kosztów, prognoza marży brutto ze sprzedaży, rentowność 

poszczególnych segmentów, planowany wzrost/spadek 

otwarć/zamknięć punktów, itd. 

brak założeń do projekcji FCF lub ich 

szczątkowa ilość, niepozwalająca odbiorcy 

rekomendacji na zrozumienie 

podstawowych determinantów składowych 

FCF spółki 

przeciętne lub dokładne założenia do 

projekcji FCF, pozwalająca odbiorcy 

rekomendacji zrozumienie najmniej 

podstawowych determinantów 

składowych FCF spółki 

A.4 
publikacja historycznych 

sprawozdań finansowych 

wskazanie przeszłych danych historycznych w perspektywie 3 

lat 
dane historyczne krótsze niż 3 lata co najmniej 3 letnie dane historyczne 

A.5 
publikacja prognozy 

sprawozdań finansowych 

wskazanie przyszłych parametrów finansowych w 

perspektywie 5 lat 

prognozy sprawozdań finansowych krótsze 

niż 5 lat 

co najmniej 5 letnie prognozy 

sprawozdań finansowych 

A.6 
wskazane sposobu szacowania 

kosztu kapitału własnego 

określenie metody (na przykład modelu CAPM) lub 

parametrów wykorzystanych w wyliczeniach 
niewskazanie wskazanie 

A.7 
źródło informacji o stopie 

wolnej od ryzyka 

źródło pochodzenia stopy wolnej od ryzyka (np. papieru 

wartościowego, rynku pochodzenia, okres obowiązywania, 

metodyka wyliczeń) 

niewskazanie wskazanie 

A.8 
źródło pochodzenia 

współczynnika Beta 
wyliczenia własne, dostawcy, szczegóły wyliczeń niewskazanie wskazanie 

A.9 
uzasadnienie zastosowania 

współczynnika beta 
uzasadnienie wykorzystanie danej wielkości wskaźnika beta niewskazanie wskazanie 

A.10 beta lewarowana lub nie 
wskazanie wykorzystania bety lewarowanej lub 

nielewarowanej 
niewskazanie wskazanie 

A.11 
przepływy pieniężne - 

nominalne czy realne 

wskazanie czy szacowane przepływy pieniężne są w 

wartościach nominalnych czy realnych 
niewskazanie wskazanie 

A.12 
data dyskontowania wolnych 

przepływów pieniężnych 

informacje na kiedy zdyskontowano przepływy pieniężne - 

konkretna data wyceny, koniec/początek miesiąca/roku 
niewskazanie wskazanie 

A.13 
informacje o wyliczeniach 

wartości rezydualnej 

wskazanie wielkości znormalizowanego przepływu 

pieniężnego, stopy dyskontowej 
niewskazanie wskazanie 

A.14 źródło stopy wzrostu g 
wskazanie wyliczenia/źródło wartości stopy g w wartości 

rezydualnej 
niewskazanie wskazanie 
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Tabela 16 c.d. 

Panel B. Zgodność stosowanej praktyki i zasad teoretycznych dotyczących wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF 

Lp. Nazwa kryterium Elementy podlegające ocenie Ocena – 0 pkt Ocena – 1 pkt 

B.1 liczba lat szczegółowej prognozy 
okres szczegółowej prognozy modelu DCF w 

perspektywie 5 lat 
liczba lat szczegółowej prognozy mniejsze niż 5 lat 

liczba lat szczegółowej prognozy dłuższa lub 

równa 5 lat 

B.2 
pierwszy zdyskontowany 

przepływ w modelu DCF 

pierwszy zdyskontowany FCF pochodzi co najmniej z 

roku, w którym była wydana rekomendacja 

pierwszy zdyskontowany FCF pochodzi z lat 

wcześniejszych niż data wydania rekomendacji 

pierwszy zdyskontowany FCF pochodzi co 
najmniej z roku wydania rekomendacja lub lat 

późniejszych 

B.3 efektywna stawka podatkowa 
korzystanie z ustawowej stawki podatku zamiast 

efektywnej stawki podatkowej 
efektywna stopa podatkowa równa 19% efektywna stopa podatkowa różna niż 19% 

B.4 premia rynkowa różna od 0 wykorzystanie premii rynkowej różnej od zera premia rynkowa równa 0 premia rynkowa różna od 0 

B.5 
wysokość kosztu kapitału 

własnego 

koszt kapitału własnego jako kapitał o większym 

ryzyku powinien być droższy niż kapitał obcy 

koszt kapitału własnego większy niż koszt kapitału 

obcego choćby w jednym roku szczegółowej 
prognozy 

koszt kapitału własnego wyższy niż koszt kapitału 

obcego we wszystkich latach szczegółowej 
prognozy 

B.6 WACC a stopa wolna od ryzyka WACC większy niż stopa wolna od ryzyka 
WACC mniejszy niż stopa wolna od ryzyka choćby 

w jednym roku prognozy 

WACC większy niż stopa wolna od ryzyka we 

wszystkich latach prognozy 

B.7 stopa wzrostu g a WACC stopa wzrostu g musi być mniejsza niż WACC 
WACC z każdego roku szczegółowej prognozy 

mniejszy niż g 
WACC z każdego roku szczegółowej prognozy 

większy niż g 

B.8 
znormalizowany FCF w 

wyliczeniach wartości rezydualnej 

wykorzystanie znormalizowanego wolnego przepływu 

pieniężnego w wyliczeniach wartości rezydualnej 

niewykorzystanie znormalizowanego wolnego 

przepływu pieniężnego w wyliczeniach wartości 

rezydualnej 

wykorzystanie znormalizowanego wolnego 

przepływu pieniężnego w wyliczeniach wartości 

rezydualnej 

B.9 
poprawność wyliczeń NOPLAT 

na podstawie danych z 
rekomendacji 

opodatkowanie wykorzystane w wyliczeniach FCF, 

powinno wynikać z prezentowanych w 
rekomendacjach danych, tj. T i EBIT 

wyliczenia własne parametrów NOPLAT różnią się 

od parametrów prezentowanych w rekomendacji 
choćby w jednym roku prognozy 

wyliczenia własne parametru NOPLAT są równe 

parametrom poddanym w rekomendacji w 
każdym roku prognozy 

B.10 
poprawność wyliczeń FCF na 

podstawie danych z rekomendacji 
FCF prezentowane w rekomendacji powinny wynikać 
ze składowych FCF prezentowanych w rekomendacji 

różnica pomiędzy wyliczeniem własnym FCF a FCF 

z rekomendacji większa niż 5% choćby w jednym 

roku prognozy 

różnica pomiędzy wyliczeniem własnym FCF a 

FCF z rekomendacji jest równa 5% lub mniejsza 

we wszystkich latach prognozy 

B.11 
poprawność wyliczeń WACC na 
podstawie danych z rekomendacji 

WACC prezentowany w rekomendacji powinien 

wynikać ze składowych FCF prezentowanych w 

rekomendacji 

różnica pomiędzy WACC samodzielnie wyliczonymi 

a WACC z rekomendacji większa niż 2% dla co 

najmniej jednego roku prognozy 

różnica pomiędzy WACC samodzielnie 

wyliczonymi a WACC z rekomendacji jest równa 

2% lub mniejsza we wszystkich latach 

B.12 
poprawność wyliczeń wartości 

rezydualnej na podstawie 

podanych danych 

wartość rezydualna prezentowana w rekomendacji 

powinna wynikać ze jej składowych prezentowanych 

w rekomendacji 

wyliczenia własne wartości rezydualnej różnią się od 

wartości rezyd. z rekomendacji o ponad +/-10% 

wyliczenia własne wartości rezydualnej różnią się 

od wartości rezyd. wskazanej w rekomendacji 

mniej niż +/-10 

B.13 
poprawność sumy DFCF 

publikowanych w 

rekomendacjach 

zdyskontowana wartość FCF prezentowana w 
rekomendacji powinna wynikać ze składowych 

prezentowanych w rekomendacji 

wyliczenia własne DFCF różnią się od wartości 

DFCF poddanej w rekomendacji o więcej niż 10% 

wyliczenia własne DFCF różnią się od wartości 

DFCF poddanej w rekomendacji o 10% lub mniej 

B.14 
poprawność korekt pomiędzy 
wartością firmy a wartością 

kapitału dla akcjonariuszy 

wartością firmy (Enterprise value) prezentowana w 
rekomendacji powinna wynikać ze jej składowych 

prezentowanych w rekomendacji 

wyliczenia własne pomiędzy Enterprise value a 

wartością kapitału własnego jest większa niż 1 mln 

wyliczenia własne pomiędzy Enterprise value a 
wartością kapitału własnego jest mniejsze niż 1 

mln 

Źródło: opracowanie własne. 

FCF – wolne przepływy pieniężne, DFCF – zdyskontowane wolne przepływy pieniężne, WACC – średnioważony koszt kapitału. Procentowa różnica dotyczącą kryteriów: B9, B10, B11, B12, 

B13 miała następującą formułę: (wartość z rekomendacji-wyliczenia własne)/wartości z rekomendacji*100%. 

Panel A – zawiera opisy 14 kryteriów oceny dotyczących jakości informacji zawartych w rekomendacjach ze względu na zamieszczanie danych niezbędnych w procesie wyceny 

przedsiębiorstwa modelem DCF wraz z wyjaśnieniem kwalifikacji punktowej za dane kryterium (wymiar A). Panel B zawiera opisy 14 kryteriów dotyczących jakości zgodność praktyki  

z zasadami teoretycznymi, dotyczącymi wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF wraz z wyjaśnieniem kwalifikacji punktowej za dane kryterium (wymiar B). 
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4.1.2 Omówienie wyników i dyskusja 

Na podstawie oceny 1560 rekomendacji w dwudziestu ośmiu kryteriach (wymiar A i 

wymiar B) opracowano zbiorcze zestawienie wyników dla każdego badanego wymiaru oraz 

kryterium, co prezentuje Tabela 17. 

A – Wyniki oceny jakości rekomendacji maklerskich ze względu na 

zamieszczanie danych niezbędnych w modelu DCF 

Jak widać w Tabeli 17Tabela 17 w panelu A, ponad połowa zbadanych rekomendacji 

(55%) nie zawierała analizy makroekonomicznej i sektorowej, w której działała wyceniana 

spółka (A.1). Te rekomendacje, które zawierały bardzo dokładną prezentację analizy 

makroekonomicznej  

i analizy sektorowej, stanowiły tylko 20% próby, natomiast 25% rekomendacji zawierało dość 

mało szczegółowy opis otoczenia spółki, lecz uznano je za wystarczające, aby rozeznać się  

w sytuacji makroekonomicznej wycenianego przedsiębiorstwa. 

Z kolei założenia makroekonomiczne (A.2) jeszcze rzadziej były prezentowane  

w rekomendacjach niż bieżące analizy otoczenia. W 19% rekomendacji publikowano 

szczegółowo przyszłe dane makroekonomiczne, zwykle na cały okres prognozy 

szczegółowej. Natomiast w zaledwie 14% rekomendacji założenia makroekonomiczne były 

opisane skrótowo. W 67% rekomendacji nie przedstawiono w ogóle przejętych założeń 

makroekonomicznych. 

Założenia związane z przyszłą działalnością spółki (A.3 - założenia do projekcji FCF) 

bezpośrednio wpływające na wysokość przepływów pieniężnych znacznie lepiej były 

widoczne w rekomendacjach, niż te które je implikują - założenia makroekonomiczne. Można 

je było odnaleźć w 76% zbadanych rekomendacji . W 35% rekomendacji można było 

odnaleźć bardzo szczegółowe opisy założeń, natomiast w 41% próby nieco mniej dokładne 

opisy. Jednak w niemal 1/4 zbadanych rekomendacji nie było ich w ogóle. 

Publikacja historii finansowej (A.4) wycenianej spółki wystąpiła niemal we 

wszystkich rekomendacjach (99% próby), lecz warunek o publikowaniu trzyletnich lub 

dłuższych historycznych sprawozdań finansowych spełniło zaledwie 53,5% rekomendacji.  

W 46,5% zbadanych rekomendacji publikacja historycznych danych dotyczyła od roku do 

dwóch lat. Średnia długość publikowanej historii finansowej we wszystkich rekomendacjach 

to 2,6 roku. W 81% rekomendacji historyczne dane zawierały informacje nie tylko  

o podstawowych kategoriach finansowych, ale także o kategoriach bardziej szczegółowych. 

Natomiast w 18% rekomendacji publikowano wyłącznie podstawowe kategorie historyczne  

z bilansu i rachunku zysków i strat. Wyniki te wskazują na to, że inwestorzy niemal we 

wszystkich rekomendacjach mogą odnaleźć nawiązanie do historycznych danych 

finansowych spółki, choć poziom szczegółowości i długość historii finansowej jest 

zróżnicowany.  

Natomiast publikacja przyszłych sprawozdań finansowych (A.5) w rekomendacjach nieco się 

różni od publikacji historii finansowej. Tylko w 1% próby nie publikowano żadnych 

przyszłych sprawozdań finansowych. W 71% rekomendacji analitycy publikowali przyszłe 

sprawozdania finansowe na okres krótszy niż 5 lat. W 29% badanych rekomendacji 

publikowano przyszłe sprawozdania finansowe na okres równy lub dłuży niż 5 lat (dla tej 

grupy rekomendacji średnia długość wynosiła 7,6 roku). Średnia długość publikacji 

przyszłych sprawozdań finansowych we wszystkich rekomendacjach wyniosła 4,6 roku. 

Stopień szczegółowości publikowanych przyszłych sprawozdań finansowych był wysoki, 

zaobserwowano to w 80% rekomendacji, natomiast tylko podstawowe kategorie bilansu  

i rachunku zysków i start można było znaleźć w 19% rekomendacji. Na podstawie 

powyższych wyników można przyjąć, że analitycy wykonując wycenę modelem DCF, 
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dokonują również dość dokładną projekcji przyszłych sprawozdań finansowych, co świadczy 

o ich skrupulatności. Należy mieć jednak na uwadze, że niemal w 1/3 zbadanych raportów 

analitycy nie pozwalają inwestorom na zapoznanie się z przyszłymi parametrami dotyczącymi 

późniejszych lat projekcji. 

Kolejnym, tajemniczym elementem prezentowanym przez analityków był sposób 

szacowania kosztu kapitału własnego w modelu DCF (A.6.). W opisach zastosowanej 

metodyki wyceny, zalewie w 23% zbadanych rekomendacji była wzmianka o sposobie 

szacowania tego rodzaju kapitału. Analitycy wskazywali wprost na wykorzystanie modelu 

CAPM lub też wymieniali kolejno wszystkie wykorzystane parametry tego modelu. Aż  

w 77% rekomendacjach informacja o sposobie szacowania kosztu kapitału nie została 

zawarta. Uzyskane wyniki wskazują na niską transparentność ze strony analityków, 

klasyfikując wyjaśnienie szacowania kosztu kapitału własnego jako nieobowiązkowy element 

rekomendacji, choć koszt kapitału własnego jest jednym z ważniejszych elementów wyceny 

przedsiębiorstwa. 

Pokłosiem nieczęstej informacji o sposobie szacowanie kosztu kapitału własnego były 

również rzadkie wyjaśnienia poszczególnych jego elementów. Znalezienie w rekomendacjach 

źródła pochodzenia stopy wolnej od ryzyka (A.7) nie było oczywiste. W 35% rekomendacji 

analitycy wskazywali jej pochodzenie – głównie wskazują na rentowność 5-, 8-, 10-letnich 

Obligacji Skarbu Państwa - lecz zdarzały się również i inne źródła: rentowność 10-letnich 

obligacji Skarbu Państwa kwotowanych w UAH, rentowność obligacji skarbowych  

w państwach, w których operuje wyceniana spółka, przemnożonych przez udział sprzedaży  

w danym państwie w ogóle przychodów ze sprzedaży. W 65% próby nie wskazano żadnego 

źródła stopy wolnej ryzyka. 

Kolejny parametr wpływający na koszt kapitału własnego - współczynnik beta (A.8). 

Tylko w 1% zbadanych rekomendacji (11 rekomendacjach) analitycy wskazali źródło jego 

pochodzenia, mianowicie ogólnoświatową bazę danych. W większości rekomendacji jest to 

parametr o nieznanym pochodzeniu. 

Podobnie jak źródło pochodzenia współczynnika beta (A.9), które nie było chętnie 

ujawniany przez analityków, również uzasadnienie jego wysokości było enigmatyczne. 

Analitycy pokusili się o uzasadnienie jego wysokości zaledwie w 5% badanych rekomendacji. 

W 73 rekomendacjach analitycy zastosowali inny współczynnik beta niż 1, który uzasadnili, 

natomiast zalewie w 6 rekomendacjach zastosowano współczynnik 1 z uzasadnieniem.  

W 1481 rekomendacjach (niemal w 95% próby) wysokość zastosowanego współczynnika 

ryzyka systematycznego nie została wyjaśniona. 

Co więcej zaledwie w 3% przebadanych rekomendacji analitycy wskazali, czy przy 

wycenie kapitału posługują się beta lewarowaną, czy też nie (A.10). W pozostałych 97% 

rekomendacji nie wskazano tych informacji. 

Ponadto analitycy również solidarnie nie dzielili się informacjami o wymiarze 

przepływów pieniężnych (A.11). W żadnej ze zbadanych rekomendacji analitycy nie 

wskazali, czy wolne przepływy pieniężne są w wartościach realnych czy też nominalnych. 

Należy nadmienić, że prognozy inflacji w niektórych rekomendacjach były publikowane 

nawet na 10 lat (jako część założeń makroekonomicznych), jednak nie wskazywano, czy 

przykładają się na FCF i stopę dyskontową. 

Natomiast częściej pojawiającą się informacją była data/okres dyskontowania wolnych 

przepływów pieniężnych (A.12). W niespełna połowie rekomendacji analitycy wskazywali 

konkretną datę dyskontowania przepływów pieniężnych lub też przybliżony okres. Niestety  

w ponad połowie przypadków (55%) informacje te nie były udostępniane. Stwarza to 

niejasność w interpretacji publikowanej wyceny modelem DCF.  

Z kolei informacje o wyliczeniach wartości rezydualnej (A.13) również stanowiły 

rzadki element w rekomendacjach. O tym, z jakich parametrów składa się wartość rezydualna, 
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informowało wyłącznie w 17% rekomendacji, natomiast w 53% przedstawiono tylko 

częściowe dane wartości rezydualnej. W 30% rekomendacji nie wskazano żadnych informacji 

na temat wielkości przepływów pieniężnych czy stopy dyskontowej poza okresem 

szczegółowej wyceny. 

Wskazanie źródła (wyliczenia) wartości stopy g w wartości rezydualnej (A.14), 

podobnie jak charakter wolnych przepływów pieniężnych, był drugim najbardziej 

tajemniczym parametrem w wycenie. Mianowicie w żadnej rekomendacji nie wskazano jej 

źródła czy sposobu jej szacowania. 

Jak widać w Tabeli 17 panel A, średnie łączne wyniki oceny jakość rekomendacji ze 

względu na zamieszczanie danych niezbędnych w modelu DCF są niskie, na co wskazuje 

średnia wartość zdobytych punktów wynosząca 30%, mediana 29% (nieco powyżej 4 pkt na 

14 możliwych). Natomiast wartość maksymalna wyniosła zaledwie 71% (10 pkt.),  

a minimalna 0%. W ocenie zawartości prezentowanych danych można znaleźć kryteria, które 

nie zostały spełnione przez żadne ze zbadanych rekomendacji (A.11, A.14). 

Patrząc na jakość zawartych informacji w rekomendacjach niezbędnych do wyceny modelem 

DCF, przez pryzmat ich publikacji i ich transparentności, na podstawie uzyskanych wyników 

uprawniony wydaje się wniosek, że nie wszystkie dane są w pełni jawne dla odbiorcy 

rekomendacji. Wiele z zastosowanych parametrów modelu wyceny nie jest zrozumiałych dla 

odbiorcy, wręcz są zupełnie tajemnicze. Wnioski skłaniają również do rozważań nad tym, że 

poszczególne części procedury wyceny są raczej zamieszczone z przymusu wynikającego  

z metodyki modelu, aniżeli z przekonania o ich ważności i wynikającej z tego potrzeby ich 

omówienia. 

B – Wyniki oceny jakości rekomendacji maklerskich ze względu na zgodność 

zastosowanej praktyki i zasad teoretycznych dotyczących wyceny przedsiębiorstwa modelem 

DCF 
Jak widać w Tabeli 17 w panelu B, uzyskane wyniki dotyczące długości szczegółowej 

prognozy (B.1) można uznać za bardzo dobre, ponieważ niemal wszystkie rekomendacje 

spełniły warunek długości prognoz powyżej 5 lat. Średnia wartość długości szczegółowej 

prognozy wynosi 9.8 lat. Zaledwie 2 rekomendacje miały okres szczegółowej prognozy  

4-letni, 46 rekomendacji okres 5-letni, 12 rekomendacji okres 6-letni, 21 rekomendacji okres 

8-letni, 46 raportów okres 9-letni, a 1428 okres 10-letni, 4 rekomendacje okres 11-letni  

i 1 rekomendacja okres 12-letni. Okres 10-letni szczegółowej prognozy jest przeważającym 

okresem również zaobserwowanym w innych polskich badaniach dotyczących charakterystyk 

rekomendacji
670

. 

Ponadto w 97% rekomendacji zaobserwowano, że pierwszy zdyskontowany przepływ 

pieniężny pochodzi co najmniej z roku obrotowego, w którym dokonano wyceny lub  

z kolejnego roku następującego po roku wydania rekomendacji (B.2). W rekomendacjach,  

w których historyczne wolne przepływy pieniężne są dyskontowane, stanowią mniejszość, 

zaledwie 3% próby. Sytuacja ta mogła być spowodowana tym, że rekomendacja została 

przygotowana na koniec roku, a opublikowana w kolejnym roku, przez co okres szczegółowej 

wyceny nie został zaktualizowany przez analityków. 

Natomiast uzyskane wyniki dotyczące stawki podatku dochodowego (B.3) wskazują, 

że w zaledwie 19% rekomendacji analitycy pokusili się o zastosowanie w wycenie innej 

stawki podatkowej niż ustawowej 19%, a w 81% wykorzystano ustawową stawkę. Może to 

                                                 
670

 Głębocki M., Grudziński M., Kundera M., Sylwestrzak M., 2011, Studium metodyki wyceny 

przedsiębiorstw stosowanej w rekomendacjach giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 

639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena 

przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 

580-581. 
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świadczyć o małym zaangażowaniu analityków do tego zagadnienia w procesie wyceny, gdyż 

łatwiej skorzystać z ustawowej stopy niż wyliczać historyczną i odnieść historię do założeń 

wyceny. 

Z kolei uzyskane rezultaty dotyczące kryterium, w którym sprawdzano, czy premia 

rynkowa różna od zera (B.4), wskazują na poprawnie stosowaną praktykę. W każdej 

rekomendacji premia rynkowa jest wyższa niż wartość 0. Jest to potwierdzenie poprawnej 

koncepcji szacowania tego parametru w wyliczeniach koszu kapitału.  

Również poprawność wyliczeń wysokości kosztu kapitału własnego w odniesieniu do 

kapitału obcego (B.5) jest liczona niemal bezbłędnie przez analityków. Prawie w każdym 

roku szczegółowej prognozy koszt kapitału własnego przewyższał koszt kapitału obcego. Co 

stanowi o fundamentalnej poprawności w wycenie kapitałów. 

Co więcej również niemal całkowitą poprawność wyliczeń zachowano w odniesieniu do 

oszacowanego średnio ważonego kosztu kapitału, który przewyższał stopę wolna od ryzyka 

(B.6). Warunek ten nie został zachowany w zaledwie 3 rekomendacjach, co miało miejsce  

w pierwszym lub ostatnim roku szczegółowej prognozy.  

Ponadto w każdej zbadanej rekomendacji zastosowana stopa wzrostu/spadku wolnych 

przepływów pieniężnych była niższa niż WACC (B.7), co wskazuje na całkowitą poprawność 

koncepcyjną modelu w odniesieniu do stopy dyskonta. Średnia wartość stopy g wynosiła 2%, 

choć minimalna wartość wynosiła -4%, a maksymalna +5%. Negatywne stopy g stanowiły 

2% populacji badanych rekomendacji i nie wystąpiły w żadnej rekomendacji publikowanej  

w 2006 roku. Stopa g równa 0% została zaobserwowana w 9% badanych rekomendacji.  

Na podstawie powyższych wyników dotyczących poprawności koncepcyjnej szacowania 

stopy dyskontowej można wnioskować o tym, iż analitycy niemal bezbłędnie zachowują 

poprawność logiczną i metodyczną w odniesieniu do średnio ważonego kosztu kapitału.  

Niemniej jednak tak wysoki poziom poprawności nie został spełniony przy wyliczeniu 

wartości rezydualnej (B.8). W 38% rekomendacji w wyliczeniu wartości rezydualnej 

wykorzystano znormalizowany przepływ pieniężny, który był opublikowany w rekomendacji. 

W pozostałej części próby, 62% rekomendacji, nie wskazano go w ogóle lub też wskazano 

wyłącznie pojedyncze jego składowe, na przykład wielkość Capexu i amortyzacji w okresie 

rezydualnym. Średnia wartość rezydualna do wartości przedsiębiorstwa (Equity value) dla 

wszystkich badanych rekomendacji wynosi 58% (przy minimalnej wartości 4% dla spółki 

KGHM i maksymalnej wartości 240% dla spółki Budimex). Świadczy to o znaczącym udziale 

wartości rezydualnej w całkowitej wartości przedsiębiorstwa, lecz wartość ta dla wielu 

przedsiębiorstw jest wartością nie do końca rozpoznaną. 

 Ostanie sześć omówionych poniżej wyników odnosi się do kryteriów dokładności 

prezentowanych wartości poszczególnych części modelu DCF oraz wyliczeń własnych tych 

wartości na podstawie prezentowanych danych z rekomendacji. 

Licząc samodzielnie wartości NOPLAT (B.9) na podstawie danych z rekomendacji wynika, 

że zgodnie z podanymi wartościami z rekomendacji tylko w 69% rekomendacji obliczenia 

własne pokrywają się z danymi prezentowanymi w rekomendacji. W jednej trzeciej próby 

wyliczenia własne kategorii NOPLAT nie są zbieżne z danymi prezentowanymi  

w rekomendacjach choćby w jednym roku szczegółowej prognozy (należy wykluczyć efekt 

zaokrągleń). Wskazuje to na fakt prezentowania niepoprawnych danych wejściowych do 

wyliczeń – stopy podatkowej lub też wysokości EBIT. Niepoprawne wyliczenia każdego 

parametru modelu DCF przekładają się mniej lub bardziej na efekt finalny wyceny. 

Następna manualna weryfikacja dotycząca poprawności wyliczeń wolnych przepływów 

pieniężnych na podstawie danych z rekomendacji (B.10) pozwoliła na wykazanie, że w 91% 

zbadanych rekomendacji kryterium to było spełnione (różnica była mniejsza niż 5%  

w każdym roku prognozy). Mimo że w niemal 30% rekomendacji wykazano nieścisłości co 
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do prezentowanych wartości NOPLAT i jego składowych, to wynik tego kryterium poprawia 

obraz jakości publikowanych wycen.  

Natomiast poprawność wyliczeń średnio ważonego kosztu kapitału na podstawie informacji 

zamieszczonych w rekomendacji (B.11) zostało potwierdzone w 96% próby. Zaś występujące 

nieścisłości były obserwowalne w każdym analizowanym roku, w którym wydano 

rekomendację. 

Z kolei zbadanie poprawności wyliczeń wartości rezydualnej na podstawie podanych danych 

z rekomendacji (B.12) było najbardziej zawiłym procesem. Do wyliczenia wartości 

rezydualnej wykorzystano wszystkie dostępne w rekomendacjach dane, w przypadku ich 

braku wykorzystano dane z ostatniego roku prognozy szczegółowej zarówno dla FCF  

i WACC. Na podstawie własnych wyliczeń wykazano, że w 79% przypadków samodzielnie 

wyliczona wartość rezydualna była bliska wartości zawartej w rekomendacji. Niemniej należy 

podkreślić, że aby uzyskać z własnych wyliczeń wartość rezydualną, jaką zaprezentowano  

w rekomendacji, należało poświęcić sporą ilość czasu, aby dociec jak została ona wyliczona, 

zwłaszcza dla tych rekomendacji, w których nie upubliczniono zbyt wielu informacji na jej 

temat. Na podstawie pojedynczych wyliczeń wszystkich wartości rezydualnych można 

powiedzieć, że panuje wśród analityków wiele praktyk dotyczących jej wyliczenia. Praktyki 

te trudno nazwać dobrymi, zwłaszcza jeśli chodzi o zastosowany współczynnik dyskontujący, 

który nadmiernie jest wykorzystywany z ostatniego lub przedostatniego roku prognozy 

szczegółowej, mimo że wskazuje się również odrębna stopę dyskontującą dla okresu 

rezydualnego. Wartość rezydualna stanowi znaczącą część wyceny przedsiębiorstwa, więc 

jawność i transparentność jej oszacowania jest wysoce oczekiwana. 

 Ponadto wykazane w rekomendacjach zdyskontowane wolne przepływy pieniężne po 

ich zsumowaniu nie dawały wartości kapitałów (Enterprise value), jaką można zobaczyć  

w rekomendacji (B.13) w przypadku 7% zbadanych rekomendacji. Dla tej części próby 

ręcznie wyliczona suma prezentowanych w rekomendacji zdyskontowanych wolnych 

przepływów pieniężnych była różna +/- o 10% od wartości prezentowanej sumy tych 

przepływów w rekomendacjach. Odsetek tych ułomnych rekomendacji nie jest duży, 

zwłaszcza mając na uwadze wcześniej zidentyfikowane uchybienia, dotyczące tego typu 

nieścisłości danych wejściowych i wyjściowych poszczególnych części modelu DCF. 

Z kolei w ostatnim weryfikatorze poprawności dotyczącym korygowania wartości Enterprise 

value przez analityków (B.14) wynika, że jak w poprzednim kryterium, w 7% rekomendacji 

można było zaobserwować nieścisłości bezpośrednio rzutujące na wykazywaną przez 

analityków wartość przedsiębiorstwa. Mianowicie wartość prezentowanych w rekomendacji 

korekt, przy samodzielnych wyliczeniach nie dawała wartości kapitałów dla akcjonariuszy, 

jakie były prezentowane w rekomendacji (różnica wynosiła powyżej 1 mln). 

Jak prezentuje Tabela 17 panel B, średnie łączne wyniki oceny jakości rekomendacji 

ze względu na zgodność zastosowanej praktyki i zasad teoretycznych dotyczących wyceny 

przedsiębiorstwa modelem DCF są na dość dobrym poziomie, na co wskazuje średnia wartość 

zdobytych punktów wynosząca 84%, mediana 86% (12 pkt. na 14 możliwych). Natomiast 

wartość maksymalna wyniosła 100%, minimum 57%. Wyniki te są znacząco wyższe od 

wyników oceny według kryterium A. Stanowią one dowód na to, że większa część zbadanych 

w pracy podstawowych zasad teoretycznych ma poprawne zastosowanie praktyczne. Dla 

kryteriów: B.1, B.2, B.4, B.5, B.6, B.7, B.10, B.11, B.13, B.14 ponad 90% rekomendacji było 

ocenianych pozytywnie, lecz zaledwie dla dwóch kryteriów B wszystkie rekomendacje 

zostały ocenione pozytywnie (kryterium B – 4, 7). W kategorii B dwa główne kryteria oceny 

uzyskały najniższe wyniki: B.3 (efektywna stawka podatkowa) oraz B.8 (wykorzystanie 

znormalizowanego wolnego przepływu pieniężnego w wyliczeniach wartości rezydualnej). 

Tym samym wskazują na niski poziom zaangażowania analityków w proces wyceny, głownie 

w tych dwóch kryteriach.  
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Tabela 17 Wyniki oceny jakości rekomendacji w podziale na kryteria A i B 

 

 

Źródło: opracowanie własne. Odchyl. Stand. – odchylenie standardowe. Pkt. – Punkty. 

Panel A zawiera: średnią, medianę, odchylenie standardowe oraz odsetek rekomendacji uzyskujących 0 lub 1 punkt dla 14 kryteriów związanych z jakością zamieszczanych danych niezbędnych 

w procesie wyceny modelem DCF. Panel ten zawiera również wyniki łączne dla wszystkich 14 kryteriów w wymiarze A, wraz z wartościami minimalnymi i maksymalnymi. Panel B zawiera: 

średnią, medianę, odchylenie standardowe oraz odsetek rekomendacji uzyskujących 0 lub 1 punkt dla 14 kryteriów związanych ze zgodnością stosowanej praktyki i zasad teoretycznych 

dotyczących wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF. Panel ten zawiera również wyniki łączne dla wszystkich 14 kryteriów w wymiarze B wraz z wartościami minimalnymi i maksymalnymi. 

Panel C zawiera: średnią, medianę, odchylenie standardowe, minimum oraz maksimum dla wszystkich 28 kryteriów oceny rekomendacji – wymiary A i B. 

Panel A: Jakości rekomendacji maklerskich ze względu na zamieszczanie danych niezbędnych w procesie wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF – 

wymiar A 

 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A. 11 A.12 A.13 A.14 Razem 

Średnia 0,45 0,33 0,76 0,53 0,29 0,23 0,35 0,01 0,05 0,03 0,00 0,48 0,70 0,00 4,18 pkt. (30%) 

Mediana 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 pkt. (29%) 

Odchyl. Stand. 0,50 0,47 0,43 0,50 0,45 0,42 0,48 0,08 0,23 0,16 0,00 0,50 0,46 0,00 1,78 pkt. (13%) 

MIN               0,00 pkt.  (0%) 

MAX               10,00 pkt. (71%) 

Odsetek ocen: 0 54,9% 67,2% 24,2% 46,5% 70,8% 76,9% 65,2% 99,3% 94,6% 97,3% 100,0% 54,9% 30,2% 100,0% 70,1% 

Odsetek ocen: 1 45,1% 32,8% 75,8% 53,5% 29,2% 23,1% 34,8% 0,7% 5,4% 2,7% 0,0% 45,1% 69,8% 0,0% 29,9% 

Panel B: Jakość rekomendacji maklerskich ze względu na zgodność stosowanej praktyki i zasad teoretycznych dotyczących wyceny przedsiębiorstwa 

modelem DCF – wymiar B 

 

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11 B.12 B.13 B.14 Razem 

Średnia 1,00 0,97 0,19 1,00 1,00 1,00 1,00 0,38 0,69 0,91 0,96 0,79 0,93 0,93 11,81 pkt. (84%) 

Mediana 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 pkt. (86%) 

Odchyl. Stand. 0,04 0,16 0,40 0,00 0,00 0,04 0,00 0,49 0,46 0,28 0,20 0,41 0,26 0,26 1,17 pkt.     (8%) 

MIN               8,00 pkt.   (57%) 

MAX               14,0 pkt. (100%) 

Liczba ocen: 0 0,1% 2,8% 80,6% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 62,2% 31,5% 8,7% 4,2% 20,8% 7,1% 7,2% 16,1% 

Liczba ocen: 1 99,9% 97,2% 19,4% 100,0% 99,9% 99,8% 100,0% 37,8% 68,5% 91,3% 95,8% 79,2% 92,9% 92,8% 83,9% 

Panel C: Łączne podsumowanie wyników – kategoria A i B 

Średnia 15,93 pkt. (57%) 

Mediana      16,00 pkt.  (57%) 

Odchyl. Stand. 2,39 pkt.  (9%) 

MIN 10,00 pkt.  (36%) 

MAX 23,00 pkt.  (82%) 
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Jak widać w Tabeli 17 panel C, średnia/mediana łączna ocena w obu kryteriach 

wyniosła 57%, gdzie wartość maksymalna wyniosła 82%, minimalna 36%. Na podstawie tego 

można wnioskować, że przeciętna ocena jakości rekomendacji w obu wymiarach jest 

dostateczna. Głównym powodem tak niskiej oceny są braki informacyjne, wynikające  

z niskiej oceny według wymiaru A. Wiele zamieszczonych w rekomendacjach danych, 

założeń do wyceny, są nieznanego pochodzenia. Z drugiej strony jako argument 

usprawiedliwiający można brać pod uwagę, że rekomendacje zwykle są raportami o bardziej 

uproszczonej formie niż raporty z wyceny przedsiębiorstwa dokonanego przez rzeczoznawcę. 

Niemniej jednak minimalne uzasadnienia dokonanych wyborów, zwłaszcza parametrów 

wrażliwych czy wysoce determinujących wycenę, wymagają choćby krótkiego wyjaśniania. 

Natomiast wyższe wartości kategorii B świadczą o tym, że przeciętnie rekomendacje nie 

budzą zastrzeżeń co do przeprowadzonej wyceny. Choć można znaleźć w rekomendacjach 

głównie błędy kalkulacyjne czy nieścisłości, wskazujące na rozmaite uchybienia w wycenie 

modelem DCF. 

Po przeprowadzeniu oceny jakościowej rekomendacji wyłonił się obraz powszechnie 

występujących uproszczeń. Jest to raport zawierający zdawkowe dane makroekonomiczne 

sektora spółki. Założenia do przyszłych przepływów pieniężnych spółki są ujawniane, ale nie 

wynikają z przedstawionych założeń makroekonomicznych. Zwykle nie wskazuje się  

w rekomendacjach pochodzenia danych zastosowanych w wyliczeniu kosztu kapitału oraz 

zwykle nie podlegają one wyjaśnieniu, przez co szacunki kapitału własnego nie są jasne. Na 

ogół wykorzystywano stopę podatkową równą 19%, współczynnik ryzyka równy 1, bez 

wyjaśnienia dlaczego na tym poziomie, a wartość rezydualna bazowała na podstawie 

ostatniego wolnego przepływy pieniężnego, choć trudno zrozumieć, jaką użyto stopę 

dyskontową. Część z tych stosowanych praktyk stanowi daleko idące uproszczenie ze strony 

osób przygotowujących rekomendacje, niepozwalające odbiorcy rekomendacji na 

zrozumienie podstawowych elementów kształtujących wycenę. 

Jak widać w Tabeli 18 w panelu A, średnia zawartość informacyjna rekomendacji 

wzrastała na przestrzeni lat. W roku 2005 średnia ocena według wymiaru A wynosiła 24,7%, 

a w roku 2012 41,3%, wzrost średnio o 17 p.p. (2.31 pkt). Wzrost ten nie jest nieprzeciętnie 

wysoki, ale mimo wszystko świadczy o zmianie podejścia analityków do publikowanych 

przez nich treści w wydawanych rekomendacjach. Należy mieć na uwadze fakt, że stopień 

świadomości i wiedzy na temat spółek notowanych na giełdzie i ich wartości wzrasta wśród 

inwestorów. Dlatego też rekomendacje, aby były użyteczne dla ich odbiorców, powinny 

prezentować więcej niż tylko przeciętne i ogólnodostępne treści. 

Średnie oceny dla wymiaru B we wszystkich badanych latach oscylują wokół 80%-90%, nie 

widać w uzyskanych wynikach trendu, zatem można przyjąć, że poziom merytoryczny 

dokonywanej wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF jest na stałym poziomie w całym 

okresie badawczym 2005-2012. 

Wykazane w Tabeli 18 w panelu B średnie oceny jakości rekomendacji w podziale na 

instytucje wydające rekomendacje wskazują, że średnie wyniki dla wymiaru A wahały się od 

14% (BZ WBK) do 49% (BDM). W wymiarze B średnia najniższa ocenę wyniosła– 71% 

(IDM SA), a najwięcej 93% (AmerBrokers). Należy mieć na uwadze, że rekomendacje 

zarówno BZ WBK, jak i IDM SA stanowiły pojedyncze elementy w całej próbie badawczej. 

Dlatego na podstawie wyników tych dwóch instytucji trudno wyciągnąć daleko idące 

wnioski. 

Dla 3 instytucji, które wydały najwięcej rekomendacji: BRE, Millennium oraz PKO, średnie 

oceny jakości w obu kategoriach plasują się w środku rankingu w podziale na instytucje,  

w przedziale od 50% do 60%. Na podstawie powyższego można wnioskować, że wydawanie 

dużej ilości rekomendacji nie przekłada się na ich jakość. 
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Średnimi najlepszymi łącznymi ocenami, powyżej 60%, charakteryzowały się rekomendacje: 

BDM – 66,8%, BOŚ – 66,1% oraz PEKAO – 64,3%. Rekomendacje wydane przez te trzy 

instytucje stanowiły łącznie zaledwie 13,8% próby badawczej. Nie można jednak w pełni 

potwierdzić, że im mniej wydanych rekomendacji tym ich jakość jest lepsza, ponieważ 

instytucje z jedną wydaną rekomendacją zostały ocenione najniżej – 13 pkt. 

Jak widać w poniższej Tabeli 18 w panelu C, według wymiaru A rekomendacje 

negatywne wypadły tylko nieco lepiej w porównaniu do rekomendacji pozytywnych, 30,6% 

vs. 30,1%. Najniższy wynik uzyskały rekomendacje neutralne 28,8%, choć rekomendacje 

zalecające trzymanie walorów giełdowych wypadły średnio najlepiej spośród wszystkich 

innych zaleceń analityków. W punktacji wymiaru B, średnio najwyższą ocenę uzyskały 

rekomendacje neutralne – 85,3%, z przeciętnie najwyższą oceną dla zaleceń trzymaj. Ponadto 

dla wymiaru B lepiej wypadły rekomendacje pozytywne niż negatywne 84,4% vs 82,8%.  

W obu wymiarach średnio najwyższą jakość charakteryzowały rekomendacje pozytywne 

(57,2%), neutralne (57,1%), negatywne (56,7%), lecz różnice pomiędzy trzema typami 

rekomendacji są znikome. 

Średnio najwyższą jakością w obu kategoriach charakteryzowały się zalecenia trzymaj (61%), 

a najniższą zalecenia sprzedaj (55,6%). Różnice pomiędzy tymi wynikami nie są duże, zatem 

można przyjąć, że jakość rekomendacji nie zależy od jej typu.  
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Tabela 18 Wyniki oceny jakości rekomendacji według lat, instytucji i typów rekomendacji 

Panel A Średnie wartości ocen jakości rekomendacji w badanych latach 2005-2012 

Rok publikacji 
Liczba 

rekomendacji 

Średnia 

ocena dla 

wymiaru A 

Średnia 

ocena dla 

wymiaru B 

Średnia ocena 

dla wymiarów 

 A i B 

2005 83 24,7% 85,2% 54,9% 

2006 145 22,1% 80,0% 51,0% 

2007 223 22,9% 84,2% 53,5% 

2008 238 27,3% 85,0% 56,2% 

2009 323 28,7% 79,1% 53,9% 

2010 196 34,0% 88,3% 61,2% 

2011 223 38,0% 89,8% 63,9% 

2012 129 41,3% 85,4% 63,3% 

Razem 1 560 29,9% 84,4% 57,1% 

Panel B Średnie wartości ocen jakości rekomendacji w podziale na instytucje 

Dom maklerski 
Liczba 

rekomendacji 

Średnia 

ocena dla 

wymiaru A 

Średnia 

ocena dla 

wymiaru B 

Średnia ocena 

dla wymiarów  

A i B 

AmerBrokers 26 28,6% 92,9% 60,7% 

BDM 185 48,8% 84,7% 66,8% 

BGŻ 35 34,7% 79,4% 57,0% 

BOŚ 27 46,3% 86,0% 66,1% 

BPH 9 34,1% 90,5% 62,3% 

BPS 24 30,7% 86,9% 58,8% 

BRE 536 29,7% 89,5% 59,6% 

BZ WBK 1 14,3% 78,6% 46,4% 

Mercurius 5 34,3% 75,7% 55,0% 

Millennium 370 26,1% 81,9% 54,0% 

Noble Secure 15 30,5% 86,7% 58,6% 

PKO 323 21,4% 77,9% 49,7% 

IDM SA 1 21,4% 71,4% 46,4% 

Pekao 3 45,2% 83,3% 64,3% 

Razem 1 560 29,9% 84,4% 57,1% 

Panel C Średnie wartości ocen jakości rekomendacji w podziale na typy 

rekomendacji 

Typ zalecenia 
Liczba 

rekomendacji 

Średnia 

ocena dla 

wymiaru A 

Średnia 

ocena dla 

wymiaru B 

Średnia ocena 

dla wymiarów 

 A i B 

pozytywne 907 30,1% 84,4% 57,2% 

kupuj 515 30,2% 84,1% 57,1% 

akumuluj 392 30,0% 84,8% 57,4% 

neutralne 402 28,8% 85,3% 57,1% 

trzymaj 227 33,4% 88,5% 61,0% 

neutralnie 175 22,9% 81,1% 52,0% 

negatywne 251 30,6% 82,8% 56,7% 

redukuj 194 31,1% 83,0% 57,0% 

sprzedaj 57 28,8% 82,3% 55,6% 

Razem 1 560 29,9% 84,4% 57,1% 

Źródło: opracowanie własne. 

Panel A zawiera średnie wartości ocen jakości rekomendacji w badanych latach 2005-2012 według wymiaru A, B oraz 

łącznie dla wymiarów A i B. Panel B zawiera średnie wartości ocen jakości badanych rekomendacji w podziale na instytucje 

wydające rekomendacje według wymiaru A, B oraz łącznie dla wymiarów A i B. Panel C zawiera średnie wartości ocen 

jakości badanych rekomendacji w podziale na typy rekomendacji według wymiaru A – oceny jakości rekomendacji 

maklerskich ze względu na zamieszczanie danych niezbędnych w procesie wyceny modelem DCF, według wymiaru B – 

zgodność stosowanej praktyki i zasad teoretycznych dotyczących wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF oraz łącznie dla 

wymiarów A i B. 
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4.1.3 Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników nie można jednoznacznie odrzucić hipotezy 

badawczej (H.01) ani jednoznacznie jej przyjąć z powodu dużej dysproporcji w uzyskanych 

wynikach w różnych zbadanych kryteriach. W przypadku części kryteriów hipoteza ta wydaje 

się być zasadna, w przypadku innych zupełnie nie. 

Twórcy rekomendacji powinni zapewniać inwestorom w rekomendacjach wiarygodne 

informacje i analizy, lecz lakoniczne informacje czy też bardzo subiektywne założenia mogą 

nawet wprowadzać inwestorów w błąd. Zjawiska te choć niezaobserwowane we wszystkich 

badanych rekomendacjach, mimo wszystko rzucają cień na rzetelność przeprowadzonych  

i upublicznionych wycen. Mimo iż rekomendacje stanowią zwykle uproszczone formy 

raportów i wycen, to jednak nie należy obniżać standardów ich tworzenia. Zgodnie z punktem 

3.1.2 Noty Interpretacyjnej nr 5, która wskazuje, że „w uproszczonej wycenie 

przedsiębiorstwa powinny zostać wyszczególnione przyjęte ograniczenia i uproszczenia wraz 

z uzasadnieniem ich zastosowania”. 

Wykazane braki informacyjne w wycenie modelem DCF nie przesądzają jednak  

o braku użyteczności rekomendacji dla inwestorów. Należy podkreślić, że w wielu zbadanych 

rekomendacjach jest bardzo dużo informacji o spółkach i ich przyszłości, w postaci 

prognozowanych wyników finansowych, czy też komentarzy i analiz analityków. Dlatego też, 

dla części inwestorów, głównie nie profesjonalnych, rekomendacje mogą stanowić źródło 

nowych informacji o spółkach, niezależnie od jakości dokonywanej wyceny.  

Zbadane w tym podrozdziale charakterystyki zawartości rekomendacji i poprawności 

wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF są jedynie wybranymi spośród wielu możliwych 

jeszcze do zbadania. Wielu jakościowych błędów popełnianych w procesie wyceny nie można 

zbadać na tak licznej próbie, ze względu na duże braki w zamieszczanych informacjach  

w rekomendacjach czy przyjętych założeniach. W literaturze nie brak zidentyfikowanych 

problemów dotyczących wyceny przedsiębiorstwa, zwłaszcza problemów z szacowaniem 

stopy dyskontowej. Przede wszystkim ze względu na krótką historię polskiego rynku 

kapitałowego szacowanie premii za ryzyko nie jest możliwe. Dlatego też używa się wartości 

subiektywnych, w oczach wyceniającego uznawanych za właściwe, lecz tak naprawdę nigdzie 

nie potwierdzonych. 

Analitycy, również inwestorzy, są obarczeni pewnymi tendencjami, własnymi 

ograniczeniami, wyniki ich pracy mogą być uzależnione od środowiska ich pracy, wymogów 

pracy czy też wszechobecnie panującego optymizmu w odniesieniu do wycen spółek
671

. 

Niektórzy nawet twierdzą, że błędy popełniane w zaleceniach giełdowych są uzasadnione
672

. 

Trudno jednak uznawać błędne wyceny za rzetelne. 

Jakość treści rekomendacji, niezależnie czy informacyjna czy merytoryczna, to tylko 

jeden aspekt. Kolejne to ich użyteczność i popularność wśród inwestorów. Niektórzy 

twierdzą, że rekomendacji nie należy rozpatrywać wyłącznie pod względem tego, czy cena 
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docelowa została osiągnięta, czy nie
673

. Niemniej jeśli jakość rekomendacji jest niska, 

zwłaszcza informacyjna, to trudno uznawać wycenę spółki z rekomendacji za wiarygodną.  

Z kolei niska trafności prognoz cen z rekomendacji może mieć podłoże w przyjętych 

założeniach przejętych w procesie wykorzystania analizy fundamentalnej. Dlatego aspekt 

trafności cen z rekomendacji został poświęcony kolejny podrozdział 4.2, a temat popularności 

rekomendacji wśród inwestorów omawia podrozdział 4.3. 
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4.2 Ocena trafności prognoz wycen z rekomendacji 

Podstawowymi elementami rekomendacji są wyceny przedsiębiorstwa, ponieważ 

zwykle są kierunkowskazem do oszacowania ceny docelowej. Cena docelowa wskazuje 

oczekiwania analityków co do przyszłej ceny akcji danej spółki w określonej perspektywie 

czasu: krótko-, średnio – lub długoterminowym. Cena docelowa zwykle jest średnią ważoną 

zastosowanych metod wyceny. Czasem dodatkowo rezultaty wycen są przemnażane przez 

koszt kapitału w odpowiedniej perspektywie czasu. Okazjonalnie analitycy na podstawie 

dokonanych wycen, dodając własne opinie o sytuacji spółki, wskazują cenę docelową. Istnieją 

też rekomendacje, w których nie znajdziemy wyjaśnienia, jak uzyskano cenę docelową. 

Niemniej jednak cena docelowa powinna stanowić ostatni element rekomendacji, jako 

pochodna dokonanej wyceny. W celu weryfikacji, czy któraś z prognoz cen zawartych  

w rekomendacji: wyceny modelem DCF, wyceny metodą porównawczą lub też ceny 

docelowej daje lepsze rezultaty niż pozostałe, podjęto czynności badawcze przedstawione 

poniżej. 

4.2.1 Próba badawcza i metodyka badań 

Do weryfikacji drugiej hipotezy cząstkowej (H02) użyto podstawowej bazy 

rekomendacji wydanych w latach 2005-2012, lecz wykorzystano tylko te raporty, które 

zawierały również wycenę metodą porównawczą. W przypadku gdy w rekomendacji można 

było odnaleźć więcej niż jedną wartość przedsiębiorstwa wyliczoną na podstawie metody 

porównawczej, wówczas rekomendacji nie uwzględniono w próbie badawczej.  

 
Tabela 19 Liczba rekomendacji zakwalifikowana do badania 

Dom 

maklerski 

Liczba 

spółek 

liczba 

rekomendacji 

Liczba rekomendacji w poszczególnych latach 
Liczba rekomendacji w podziale 

na typy 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pozytywne Neutralne Negatywne 

AmerBrokers 24 26 

      

23 3 15 10 1 

BDM 60 185 2 3 8 21 37 34 43 37 119 28 38 

BGŻ 26 34 

 

1 

 

6 19 3 3 2 30 2 2 

BOŚ 15 27 
    

1 7 12 7 19 8 
 BPH 8 9 

      

9 

 

6 3 

 BPS 13 30 

    

2 10 7 11 21 7 2 

BRE 71 423 12 41 26 49 75 94 104 22 242 124 57 
BZ WBK 1 1 

       

1 1 

  IDM SA 1 1 

  

1 

     

1 

  Mercurius 4 6 
      

1 5 6 
  Millennium 74 361 41 56 68 78 92 24 1 1 181 110 70 

Noble Secure 9 15 

     

5 7 3 13 1 1 

Pekao 3 3 
 

3 
      

3 
  PKO 71 235 14 24 44 47 46 20 8 32 128 50 57 

Razem 190 1 356 69 128 147 201 272 197 218 124 785 343 228 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela zawiera liczbę rekomendacji zakwalifikowanych do weryfikacji hipotezy drugiej (H02) w podziale na instytucje 

wydające rekomendację, rok wydania oraz w podziale na typy. 

 

Jak widać w Tabeli 19 do weryfikacji hipotezy H02 zakwalifikowało się 1356 rekomendacji 

opublikowanych przez 14 instytucji. Największy udział rekomendacji w dopasowanej próbie 

badawczej miał Dom Inwestycyjny BRE Banku (dziś to Dom Maklerski mBanku) - 31% 

udziału w próbie badawczej, następnie Dom Maklerski Millennium - 27% udział w próbie 

badawczej. Rekomendacje pozytywne stanowiły 58% udziału w próbie, rekomendacje 

neutralne – 25%, a negatywne – 17%. Proporcja rekomendacji negatywnych do pozytywnych 

to niespełna 1/3 i w porównaniu do proporcji publikowanych typów rekomendacji na rynkach 

zagranicznych nie jest ona od nich różna. 
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Pomimo że we wcześniejszych polskich badaniach związanych z trafnością i skutecznością 

rekomendacji również badano okres 2009-2012, to należy zauważyć, że zastosowana próba 

badawcza przez Prusaka składała się wyłącznie z 470 rekomendacji publikowanych przez 10 

instytucji
674

. Natomiast w prezentowanym poniżej badaniu dla tego samego okresu liczba 

rekomendacji zakwalifikowanych do weryfikacji hipotezy stanowi 811. Dwukrotność próby 

badawczej może przesądzić o innych wynikach niż uzyskane wcześniej przez Prusaka. 

W celu weryfikacji hipotezy cząstkowej H02, wyliczono trafność prognoz - wartość 

bezwzględną odchylenia pomiędzy ceną rynkową a trzema prognozami cen z rekomendacji 

(ceną docelową, wyceną modelem DCF, wyceną metodą mnożnikową) w odniesieniu do 

analizowanej prognozy ceny z rekomendacji, w okresach: 

a) krótkoterminowym: od dnia wydania rekomendacji (1_D) do 19 dnia po jej 

wydaniu (20_D), 

b) średnio terminowym: 1, 3, 6, 9 miesięcy po jej wydaniu, 

c) długoterminowym 1 roku i 2 latach, 

zgodnie z poniższą formułą (wzór: 4.1): 

 

 

            |
                                      

                       

| 

 
4.1 

gdzie: 

i – spółka, 

m –cena z rekomendacji: cena docelowa, wycena metodą zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych lub wycena metodą porównawczą, 

t – dzień porównania prognozy wycen z rekomendacji do wartości rynkowych, 

zgodnie z podpunktami a-c. 

 

Wyliczone trafności prognoz cen z rekomendacji wskazują jak dokładne są prognozy 

analityków. Im niższa wartość parametru trafność, tym bardziej dokładne prognozy 

analityków. Parametr ten jest również miarą błędu prognozy ex-post.  

W literaturze przedmiotu można znaleźć wzmiankę o tym, że rekomendacje często 

wydawane są w godzinach popołudniowych, tuż przed zamknięciem giełdy lub krótko po 

nim, przez co nie wszystkie reakcje inwestorów muszą mieć pełne odzwierciedlenie w dniu 

wydania rekomendacji
675

. Niemniej jednak zdecydowano się uwzględnić w badaniu dzień 

wydania rekomendacji i w dalszej części pracy - podrozdziale 4.2 - będzie określany mianem 

„dzień_1”. 

W celu wyliczenia trafności prognoz wycen w odniesieniu do wartości rynkowych dla 

każdej z badanych spółek zaczerpnięto notowania giełdowe z Serwisu GPW InfoStrefa  

z okresu od stycznia 2005 roku do końca grudnia 2014 roku. W zebranych notowaniach 

giełdowych uwzględniono informacje o zdarzeniach wpływających na notowania tych spółek 

– splity, resplity, natomiast pominięto wypłacane dywidendy, a także wartość praw poboru. 

Ze względu na fakt, że w okresie badania (2005-20012) na polskim rynku kapitałowym 

notowano niską stopę wypłat dywidend oraz wartości praw poboru przyjęto uproszczenie, że 

pominięcie tych czynników w wyliczaniu odchyleń nie zaważy na uzyskanych wynikach. 

Konstrukcja tej formuły nie wskazuje na to, czy prognoza ceny (docelowej lub innej) 

została osiągnięta czy nie. To podejście wskazuje, na ile cena rynkowa odchylała się  

w poszczególnych okresach od prognoz wycen analityków. W literaturze można znaleźć kilka 
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sposób badania trafności prognozy ceny, głównie docelowej, lecz wciąż nie jest jasne, które 

kryterium jest najlepsze
676

. 

Wyliczone w ten sposób trafności prognoz cen w różnych horyzontach czasu, od daty 

wydania rekomendacji – krótko-, średnio- oraz długoterminowym - pozwolą na wykazanie, 

która prognoza wyceny jest najtrafniejsza i w którym okresie. Jeśli największa trafność 

występuje tylko w krótkim horyzoncie, czasu oznacza to, że rekomendacje nie powinny 

stanowić narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji długoterminowych, zwłaszcza, 

jeśli niską trafnością charakteryzuje się model DCF. 

Finalna próba badawcza składająca się 1356 rekomendacji, dla których wyliczono 

odchylenie każdej z trzech prognoz wycen od wartości rynkowych, została podzielona na trzy 

podgrupy, zgodnie z trzema typami rekomendacji: pozytywnymi, negatywnymi i neutralnymi. 

W żadnej podgrupie nie zostały usunięte obserwacje odstające, aby zachować liczność 

wszystkich prób. Dla każdej z trzech trafności prognoz w podziale na typy rekomendacji,  

w trzech horyzontach czasowych badania, wyliczono podstawowe statystyki opisowe tych 

trafności prognoz: średnią, medianę, średnią przyciętą - 5%, odchylenie standardowe oraz 

minimum i maximum w poszczególnych badanych okresach. Następnie zostały 

przeprowadzone testy parametryczne, aby sprawdzić statystyczną istotność różnic pomiędzy 

badanymi trafnościami każdej z prognoz wycen w poszczególnych oknach badawczych. Ze 

względu na duży rozmiar prób badawczych (>100) dla każdego typu rekomendacji posłużono 

się dwoma typami testów. Wykorzystano do tego testy parametrycznej analizy wariancji 

ANOVA oraz test post hoc - Test RIR Tukeya, aby wskazać pomiędzy którymi parami 

występują statystycznie istotne różnice. Drugim typem zastosowanego testu był test 

nieparametryczny ANOVA Rang Kruskala-Wallisa oraz test wzajemnych porównań. Wyniki 

z przeprowadzonych testów zostały zaprezentowane w poniższych tabelach wraz  

z wyjaśnieniami i interpretacjami wyników w podziale na badane horyzonty czasowe i typy 

rekomendacji. 

4.2.2 Omówienie wyników i dyskusja 

Wyniki trafności prognoz cen w okresie krótkoterminowym 

W Tabeli 20 zawarto statystyki opisowe dla trafności prognoz: ceny docelowej, 

wyceny modelem DCF i wyceny metodą porównawczą a cenami rynkowymi dla badanych 

okresów, od dnia wydania rekomendacji w kolejnych 19 dniach. Tabela zwiera również testy 

statystyczne – parametryczne i nieparametryczne - pomiędzy trafnościami prognoz cen dla 

wszystkich trzech rodzajów rekomendacji – pozytywnych (panel A), negatywnych (panel B)  

i neutralnych (panel C). 

Wyniki trafności prognoz cen w okresie krótkoterminowym - rekomendacje pozytywne 

Jak widać w Tabeli 20 w panelu A, trafność wszystkich prognoz cen od dnia wydania 

rekomendacji do 8. dnia (dla rekomendacji neutralnych do dnia 6.) miała tendencję rosnącą 

(współczynnik trafności malał). Natomiast w dniu 8. trafność wszystkich prognoz cen (dla 

rekomendacji neutralnych od dnia 6. do dnia 8.) była najlepsza. Wyniki te pozwalają 

wnioskować o tym, że cena rynkowa po wydaniu rekomendacji zmieniła się, zbliżając nieco 

do prognoz cen z rekomendacji. Od dnia 9. trafność każdej prognozy ceny zaczęła stopniowo 

maleć (współczynnik trafności rósł). Lecz w dniu wydania rekomendacji zanotowano 

najniższą dokładność prognoz w całym okresie krótkoterminowym dla prognozy ceny 

docelowej i wyceny modelem DCF. Najtrafniejsza prognoza ceny dotyczyła ceny docelowej, 

średnie wartości trafności mieściły się w przedziale od 15,2% do 17,1%, a mediany od 13,2% 

do 15,0%. Z kolei mniej trafna była prognoza wyceny metodą porównawczą – od 16,6% do 
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18% wartości średnie trafności, 13,8%-15,3% mediany. Najmniej trafna była prognoza 

wyceny modelem DCF – przedział trafności od 17,6% do 19,2% dla wartości średnich, 

15,4%-17,1% dla wartości median. Mając na uwadze wartości średnie i mediany trafności 

można uznać, że przeciętnie dokładność wszystkich prognoz cen nie jest na wysokim 

poziomie, choć jak już napisano, trafność poszczególnych prognoz cen różni się między sobą. 

W całym okresie krótkoterminowym trafność prognozy ceny docelowej była wyższa i istotna 

statystycznie od trafności prognozy wyceny modelem DCF, co potwierdziły oba rodzaje 

testów – parametryczne i nieparametryczne - pomiędzy parami. Natomiast większe i istotne 

statystycznie trafności prognozy ceny docelowej w stosunku do trafności prognozy wyceny 

metodą porównawczą potwierdziły wyłącznie testy parametryczne w oknie badawczym 9_D-

20_D. Z kolei statystycznie istotna większa trafność prognozy wyceny metodą porównawczą 

a trafnością prognozy wyceny modelem DCF występowały w pierwszych sześciu badanych 

dniach – co potwierdziły testy parametryczne. Testy nieparametryczne potwierdziły 

statystyczną istotność różnic w oknach badawczych 1_D-8_D oraz 13_D-20_D. 

Analitycy w okresie krótkoterminowym średnio dokładniej oszacowywali cenę 

docelową jako przyszłą wartość ceny akcji, niż wynikałoby to z dokonanych przez nich 

wycen spółek: metodą porównawczą i modelem DCF. Można przypuszczać, że lepsza 

trafność cen docelowych niż w wykonanych wycenach wynika z tego, że część analityków  

w cenach docelowych uwzględnia informacje dodatkowe, które poprawiają trafności wycen 

docelowych w krótkim okresie po publikacji rekomendacji. Jednakże to wyjaśnienie nie 

dotyczy rekomendacji, w których cena docelowa jest ustalana wyłącznie jako średnia ważona 

wyceny modelem DCF i metody mnożnikowej lub gdy waga dla wyceny mnożnikowej równa 

jest zero. 

Wyniki trafności prognoz cen w okresie krótkoterminowym - rekomendacje negatywne 

Jak widać w Tabeli 20 panel B, w przypadku rekomendacji negatywnych najlepsza 

średnia trafność prognoz wycen wystąpiła dopiero w dniu 10. – prognoza ceny docelowej  

i w dniach 4-6 dla prognoz wyceny modelem DCF, natomiast w dniu 14. w przypadku 

prognozy wyceny metodą porównawczą. Do wskazanych wyżej dni średnia trafność 

wszystkich prognoz miała tendencję rosnącą (parametr trafności malał), natomiast od dni 

następnych nastąpił spadek trafności prognoz aż do końca badanego okresu 

krótkoterminowego (parametr trafności rósł). Podobnie jak w przypadku rekomendacji 

pozytywnych najbardziej dokładna była prognoza ceny docelowej, jej trafność mieściła się 

pomiędzy 13,9% a 15,7% - wartości średniej oraz 10,8%-13,2% wartości median. Z kolei 

druga najbardziej trafna była prognoza wyceny modelu DCF, a nie wyceny metodą 

porównawczą, jak zaobserwowano w przypadku rekomendacji pozytywnych. Średnia trafność 

prognozy wyceny modelem DCF uzyskała wartość mieszczącą się w przedziale od 15,6% do 

17,7%, zaś mediany 11%-12,7%. Z kolei najmniej dokładna była trafność prognozy wyceny 

metodą porównawczą, która istotnie różniła się od trafność pozostałych prognoz i mieściła się 

w przedziale od 25,4% do 26,4% - wartości średnie oraz od 16,2% do 20,10% wartości 

median.  

Dla rekomendacji negatywnych trafności prognoz cen charakteryzują się niską dynamiką 

zmian, inaczej niż w przypadku rekomendacji pozytywnych. 

Ze względu na fakt, że spośród wszystkich badanych trafności prognoz wycen wycena 

porównawcza była obciążona największym błędem, istnieją statystyczne różnice pomiędzy 

trafnością prognozy wyceny metodą porównawczą a pozostałymi obiema trafnościami 

prognoz - na co wskazują wyniki obu przeprowadzonych testów
677

.  

W przypadku trafności prognoz wyceny modelem DCF i ceny docelowej nie ma statystycznie 

istotnych różnic pomiędzy trafnościami tych prognoz – na co wskazują wyniki obu rodzajów 

                                                 
677

 W każdym oknie badawczym dla każdego testu statystyczna istotność różnic jest na poziomie 1%. 
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testów statystycznych. Wynika to z faktu, że dla części zbadanych rekomendacji wycena 

modelem DCF ma większy udział w cenie docelowej niż wyceny metodą porównawczą. 

Natomiast w innej części badanych rekomendacji może być to wynikiem większej ostrożności 

analityków przy publikacji ceny docelowej w rekomendacji skłaniającej do sprzedaży  

i redukcji walorów giełdowych. To wyjaśnienie wydaje się być zasadne w odniesie do lepszej 

dokładności prognoz wycen w rekomendacjach negatywnych. Bowiem rekomendacje 

negatywne charakteryzują się średnio wyższą trafnością prognoz ceny docelowej oraz wyceny 

modelem DCF niż w przypadku rekomendacji pozytywnych. Trafność prognozy wyceny 

metodą porównawczą jest znacznie gorsza w porównaniu do rekomendacji pozytywnych. Na 

podstawie powyższego można stwierdzić, że trafność prognoz wycen w rekomendacjach 

negatywnych różnią się od tych w rekomendacjach pozytywnych w zależności od wyceny. 

Wyniki trafności prognoz cen w okresie krótkoterminowym - rekomendacje neutralne 

Jak zostało zaprezentowane w Tabeli 20 w panelu C, rekomendacje neutralne 

charakteryzują się najwyższą trafnością prognoz w dniu wydania rekomendacji - dla ceny 

docelowej i prognozy wyceny modelem DCF, natomiast dzień po wydaniu rekomendacji dla 

wyceny metodą porównawczą.  

W kolejnych dniach trafność każdej prognozy systematycznie malała. W całym okresie 

krótkoterminowym najlepszą trafnością prognozy, podobnie jak dla pozostałych rodzajów 

rekomendacji, cechowała się cena docelowa – wartości średnie trafności mieściły się  

w przedziale od 5,3% do 9,8%, a wartości median od 3,9%-6,9%. Mniej dokładna była 

prognoza wyceny modelem DCF, trafność wynosiła od 9,2% do 12,4% dla wartości średnich, 

7,1%-9,6% dla wartości median. Najmniej trafna była prognoza wyceny metodą 

porównawczą mieszcząca się w przedziale 13,8%-16% dla wartości średnich oraz  

w przedziale 8,6%-11,7% dla wartości median. 

Trafności prognozy ceny docelowej i pozostałych trafności prognoz – wyceny modelem DCF 

i wyceny metodą porównawczą - są wyższe i istotne statystycznie w całym okresie 

krótkoterminowym, co potwierdziły testy parametryczne i nieparametryczne. 

Natomiast trafności prognozy wyceny modelem DCF również są wyższe i istotne 

statystycznie w całym okresie krótkoterminowym, w porównaniu do trafności prognozy 

wyceny metodą porównawczą, co również potwierdziły oba rodzaje testów. Wyniki te 

wskazują, że wycena metodą porównawczą dawała najbardziej chybione prognozy cen. Lecz 

porównując trafności prognozy wyceny metodą porównawczą w pozostałych typach 

rekomendacji, to trafność tej prognozy w rekomendacjach neutralnych wpadła najlepiej. Co 

więcej trafności pozostałych prognoz wycen w rekomendacjach neutralnych w całym okresie 

krótkoterminowym charakteryzowały się przeciętnie najwyższą dokładnością, zwłaszcza  

w pierwszych dniach po publikacji rekomendacji, spośród wszystkich typów rekomendacji. 

Wynika to z faktu, że gdy prognozy ceny docelowej analityków są zbliżone do cen 

rynkowych, to zgodnie z obowiązującą w danej instytucji rekomendującej definicją zalecenia 

inwestycyjnego (omówionym w rozdziale I, Tabela 2) przypisuje się jej kategorię – trzymaj 

lub neutralnie. Z kolei cena docelowa jest w dużej mierze zdeterminowana wyceną modelem 

DCF, bardziej niż wyceną metodą porównawczą, zatem wykonana przez analityków wycena 

przedsiębiorstwa modelem DCF w dużym stopniu jest bliska realiom rynkowym. Na 

podstawie powyższego można wnioskować o tym, że trudno rozważać rekomendacje 

neutralne jako przesłankę o podjęciu decyzji inwestycyjnej. 

 W okresie krótkoterminowym, niezależnie od rodzaju rekomendacji, najbardziej trafna 

jest prognoza ceny docelowej, choć jej poziom, jak i każdej trafności prognoz cen zależy od 

typu rekomendacji. Ponadto w każdym typie rekomendacji można zauważyć inny trend 

badanych trafności. Dla rekomendacji pozytywnych trafność prognoz cen poprawia się  

w perspektywie kilku dni od daty wydania rekomendacji, a po osiągnięciu największej 

trafności prognoz około 8. dnia, ponownie się pogarsza. Dla rekomendacji negatywnych trend 
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trafności prognoz jest najmniej dynamiczny. Można zaobserwować niewielkie wzrosty 

trafności prognoz do dnia 6. lub 8. w zależności od prognozy wyceny, a w późniejszych 

dniach trafność prognoz zaczyna nieznacznie spadać. Zaś dla rekomendacji neutralnych 

najbardziej widoczny jest trend, że trafność prognoz cen w perspektywie czasu maleje. 

Przyczyną zmian trafności prognoz w poszczególnych dniach są występujące zmiany cen na 

rynku. Zmiany te są różnie w zależności od typu rekomendacji, jako efekt działalności 

inwestorów na rynku, jako ich aktywność inwestycyjna, która może być podyktowana faktem 

upubliczniania rekomendacji. 
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Tabela 20 Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publ. 

rek. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 

vs 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc 

5% (%) 

Odch. 

Std 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

Panel A: Rekomendacje pozytywne 

1_D 

Doc 785 17.10 15.00 16.50 8.90 1.10 58.50 Doc 

 

0.002*** 0.911 

 

 0.026** 0.43 

 DCF 785 19.20 16.80 18.60 11.80 0.00 58.80 DCF 0.002*** 

 

0.007*** 6.969*** 0.026** 

 

0.000*** 17.12*** 

Por 785 17.40 15.30 16.20 14.20 0.00 218.80 Por 0.911 0.007*** 

 

(0.000) 0.430 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.90 15.70 17.10 11.90 0.00 218.80 M/Ranga 0.17 0.19 0.17 

 

1 151.80 1 250.10 1 132.10 

 

2_D 

Doc 785 16.70 14.50 16.00 9.00 0.10 57.20 Doc 

 

0.001*** 0.672 

 

 0.021** 0.980 

 DCF 785 18.80 16.70 18.10 11.80 0.10 59.80 DCF 0.001*** 

 

0.021** 6.718*** 0.021** 

 

0.001*** 14.57*** 

Por 785 17.20 14.90 16.00 14.30 0.00 227.10 Por 0.672 0.021** 

 

(0.000) 0.980 0.001*** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.50 15.20 16.70 11.90 0.00 227.10 M/Ranga 0.17 0.19 0.17 

 

1 147.40 1 247.20 1 139.40 

 

3_D 

Doc 785 16.40 14.50 15.80 9.10 0.00 56.60 Doc 

 

0.001*** 0.445 

 

 0.013** 1.000 

 DCF 785 18.60 16.30 17.90 11.80 0.00 60.60 DCF 0.001*** 

 

0.041** 6.86*** 0.013** 

 

0.002*** 13.56*** 

Por 785 17.10 14.40 15.90 14.50 0.00 238.20 Por 0.445 0.041** 

 

(0.000) 1.000 0.002*** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.40 15.10 16.50 12.00 0.00 238.20 M/Ranga 0.16 0.19 0.17 

 

1 145.80 1 245.80 1 142.40 

 

4_D 

Doc 785 16.10 14.20 15.50 9.20 0.00 58.00 Doc 

 

0.001*** 0.303 

 

 0.011** 1,000 

 DCF 785 18.30 16.00 17.60 11.80 0.00 60.80 DCF 0.001*** 

 

0.06* 7.117*** 0.011** 

 

0.005*** 12.27*** 

Por 785 16.90 14.40 15.80 13.90 0.00 209.10 Por 0.303 0.06* 

 

(0.000) 1.000 0.005*** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.10 14.80 16.30 11.80 0.00 209.10 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 

 

1 144.40 1 245.30 1 144.30 

 

5_D 

Doc 785 15.90 13.90 15.30 9.50 0.00 60.20 Doc 

 

0.000*** 0.333 

 

 0.011** 1.000 

 DCF 785 18.20 16.1% 17.50 12.10 0.00 63.70 DCF 0.000*** 

 

0.048** 7.267*** 0.011** 

 

0.008*** 11.7*** 

Por 785 16.80 14.50 15.60 13.70 0.00 188.90 Por 0.333 0.048** 

 

(0.000) 1.000 0.008*** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.00 14.70 16.10 11.90 0.00 188.90 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 

 

1 138.50 1 240.80 1 154.70 

 

6_D 

Doc 785 15.60 13.60 15.00 9.50 0.00 59.20 Doc 

 

0.000*** 0.255 

 

 0.010*** 1.000 

 DCF 785 17.90 15.80 17.20 12.10 0.00 63.00 DCF 0.000*** 

 

0.06* 7.488*** 0.010*** 

 

0.010*** 11.54*** 

Por 785 16.60 13.80 15.40 13.50 0.00 179.20 Por 0.255 0.06* 

 

(0.000) 1.000 0.010*** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 16.70 14.20 15.80 11.90 0.00 179.20 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 
 

1 131.40 1 242.80 1 159.80 
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Tabela 20 cd. Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publik. 

rek. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 

vs. 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std (%) 

Min 

(%) 
Max (%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

7_D 

Doc 785 15.50 13.40 14.80 9.60 0.00 59.70 Doc 

 

0.000*** 0.124 

 

 0.009*** 1.000 

 DCF 785 17.80 15.60 17.00 12.10 0.00 62.20 DCF 0.000*** 

 

0.137 7.442*** 0.009*** 

 

0.037** 10.25*** 

Por 785 16.60 14.10 15.40 13.70 0.00 191.80 Por 0.124 0.137 

 

(0.000) 1.000 0.037** 

 

(0,010) 

Ogół 2355 16.60 14.20 15.70 11.90 0.00 191.80 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 

 

1 131.80 1 239.60 1 162.60 

 

8_D 

Doc 785 15.20 13.20 14.60 9.60 0.00 57.00 Doc 

 

0.000*** 0.074 

 

 0.004*** 1.000 

 DCF 785 17.60 15.40 16.90 12.10 0.00 61.00 DCF 0.000*** 

 

0.174 7.901*** 0.004*** 

 

0.047** 11.38*** 

Por 785 16.60 14.30 15.30 13.90 0.00 209.20 Por 0.074 0.174 

 

(0.000) 1.000 0.047** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 16.50 14.10 15.60 12.00 0.00 209.20 M/Ranga 0.15 0.18 0.17 

 

1 129.60 1 239.70 1 164.70 

 

9_D 

Doc 785 15.40 13.40 14.70 9.60 0.00 57.00 Doc 

 

0.000*** 0.074* 

 

 0.005*** 1.000 

 DCF 785 17.80 15.40 17.00 12.10 0.00 62.30 DCF 0,000*** 

 

0.181 7.818*** 0.005*** 

 

0.075 10.46*** 

Por 785 16.70 14.30 15.50 13.70 0.00 194.70 Por 0.074* 0.181 

 

(0.000) 1.000 0.075 

 

(0.010) 

Ogół 2355 16.60 14.20 15.70 12.00 0.00 194.70 M/Ranga 0.15 0.18 0.17 

 

1 131.40 1 237.00 1 165.60 

 

10_D 

Doc 785 15.40 13.50 14.70 9.80 0.00 57.10 Doc 

 

0.000*** 0.052* 

 

 0.004*** 0.920 

 DCF 785 17.80 15.80 17.00 12.20 0.00 61.70 DCF 0,000*** 

 

0.265 7.659*** 0.004*** 

 

0.087 10.74** 

Por 785 16.80 14.40 15.60 14.10 0.00 209.20 Por 0.052* 0.265 

 

(0.000) 0.920 0.087 

 

(0.010) 

Ogół 2355 16.70 14.20 15.70 12.20 0.00 209.20 M/Ranga 0.15 0.18 0.17 

 

1 126.80 1 243.30 1 164.00 

 

11_D 

Doc 785 15.50 13.50 14.90 9.80 0.00 56.50 Doc 

 

0.001*** 0.038** 

 

 0.006*** 0.957 

 DCF 785 17.80 16.00 17.00 12.20 0.00 58.00 DCF 0.001*** 

 

0.415 7.119*** 0.006*** 

 

0.112 9.86** 

Por 785 17.00 15.00 15.70 14.30 0.00 211.10 Por 0.038** 0.415 

 

(0.000) 0.957 0.112 

 

(0.010) 

Ogół 2355 16.80 14.70 15.80 12.30 0.00 211.10 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 

 

1 130.10 1 244.80 1 159.10 

 

12_D 

Doc 785 15.50 13.40 14.90 9.90 0.00 56.80 Doc 

 

0.000*** 0.039** 

 

 0.002*** 0.834 

 DCF 785 17.90 16.00 17.10 12.10 0.00 68.00 DCF 0.000*** 

 

0.327 7.644*** 0.002*** 

 

0.063 12.02*** 

Por 785 17.00 15.00 15.80 14.50 0.00 220.50 Por 0.039** 0.327 

 

(0.000) 0.834 0.063 

 

(0.000) 

Ogół 2355 16.80 14.60 15.90 12.40 0.00 220.50 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 

 

1 129.60 1 246.00 1 158.40 

 

13_D 

Doc 785 15.60 13.50 15.00 10.10 0.00 59.30 Doc  0.000*** 0.061*   0.002*** 1.000  

DCF 785 18.00 16.20 17.30 12.30 0.00 78.20 DCF 0.000***  0.260 7.42*** 0.002***  0.038** 12.08*** 

Por 785 17.10 14.70 15.80 14.40 0.00 212.10 Por 0.061* 0.260  (0.000) 1.000 0.038**  (0.000) 

Ogół 2355 16.90 14.70 16.00 12.40 0.00 212.10 M/Ranga 0.16 0.18 0.17  1 128.60 1 250.30 1 155.20  
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Tabela 20 cd. Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publik. 

rek. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 

vs 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std (%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

14_D 

Doc 785 15.70 13.80 15.00 10.20 0.00 72.90 Doc 

 

0.000*** 0.055* 

 

 0.002*** 1.000 

 DCF 785 18.20 16.20 17.40 12.50 0.00 93.40 DCF 0.000*** 

 

0.276 7.46*** 0.002*** 

 

0.032** 12.5*** 

Por 785 17.20 14.80 15.90 14.60 0.00 208.20 Por 0.055* 0.276 

 

(0.000) 1.000 0.032** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.00 14.80 16.10 12.60 0.00 208.20 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 

 

1 128.60 1 246.30 1 159.10 

 

15_D 

Doc 785 15.90 13.90 15.20 10.40 0.00 76.40 Doc 

 

0.000*** 0.067* 

 

 0.001*** 1.000 

 DCF 785 18.40 16.60 17.60 12.50 0.00 97.40 DCF 0.000*** 

 

0.191 7.892*** 0.001*** 

 

0.017** 13.9*** 

Por 785 17.30 15.10 16.00 14.60 0.00 205.80 Por 0.067* 0.191 

 

(0.000) 1.000 0.017** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.20 15.00 16.20 12.60 0.00 205.80 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 

 

1 128.80 1 245.90 1 159.30 

 

16_D 

Doc 785 15.90 14.10 15.20 10.40 0.00 78.20 Doc 

 

0.000*** 0.045** 

 

 0.002*** 1.000 

 DCF 785 18.30 16.60 17.60 12.50 0.00 99.30 DCF 0.000*** 

 

0.300 7.622*** 0.002*** 

 

0.033** 12.67*** 

Por 785 17.40 14.60 16.10 14.70 0.00 210.10 Por 0.045** 0.300 

 

(0.000) 1.000 0.033** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.20 14.90 16.30 12.70 0.00 210.10 M/Ranga 0.16 0.18 0.17 

 

1 128.60 1 246.50 1 158.90 

 

17_D 

Doc 785 16.00 14.20 15.40 10.60 0.00 73.60 Doc 

 

0.000*** 0.042** 

 

 0.002*** 1.000 

 DCF 785 18.50 16.80 17.70 12.60 0.00 94.20 DCF 0.000*** 

 

0.358 7.308*** 0.002*** 

 

0.035** 12.53*** 

Por 785 17.60 14.90 16.30 15.00 0.00 213.80 Por 0.042** 0.358 

 

(0.000) 1.000 0.035** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.40 15.00 16.40 12.90 0.00 213.80 M/Ranga 0.16 0.19 0.18 

 

1 130.80 1 246.60 1 156.70 

 

18_D 

Doc 785 16.20 14.30 15.50 10.90 0.00 102.40 Doc 

 

0.001*** 0.051* 

 

 0.002*** 1.000 

 DCF 785 18.70 16.80 17.80 12.90 0.00 126.40 DCF 0.001*** 

 

0.387 6.834*** 0.002*** 

 

0.032** 12.73*** 

Por 785 17.80 15.00 16.40 15.50 0.00 233.30 Por 0,051* 0.387 

 

(0.000) 1.000 0.032** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.60 15.20 16.50 13.30 0.00 233.30 M/Ranga 0.16 0.19 0.18 

 

1 164.80 1 254.70 1 114.50 

 

19_D 

Doc 785 16.30 14.30 15.50 10.80 0.00 88.80 Doc 

 

0.001*** 0.063* 

 

 0.002*** 1.000 

 DCF 785 18.70 16.90 17.90 12.90 0.00 111.20 DCF 0.001*** 

 

0.342 6.79*** 0.002*** 

 

0.026** 12.54*** 

Por 785 17.80 14.80 16.40 15.30 0.00 221.00 Por 0.063* 0.342 

 

(0.000) 1.000 0.026** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.60 15.10 16.60 13.20 0.00 221.00 M/Ranga 0.16 0.19 0.18 

 

1 130.60 1 249.20 1 154.20 

 

20_D 

Doc 785 16.50 14.80 15.80 11.10 0.00 102.90 Doc 

 

0.001*** 0.073* 

 

 0.002*** 1.000 

 DCF 785 19.00 17.10 18.10 13.10 0.00 127.10 DCF 0.001*** 

 

0.316 6.71*** 0.002*** 

 

0.017** 13.39*** 

Por 785 18.00 14.90 16.60 15.50 0.10 225.60 Por 0.073* 0.316 

 

(0.000) 1.000 0.017** 

 

(0.000) 

Ogół 2355 17.90 15.50 16.80 13.40 0.00 225.60 M/Ranga 0.17 0.19 0.18 

 

1 132.30 1 241.90  1159.80  
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Tabela 20 cd. Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publik. 

rek. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 

vs 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std. 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

Panel B: Rekomendacje negatywne 

1_D 

Doc 228 15.20 12.90 14.40 9.20 0.40 55.50 Doc 

 

0.904 0.000*** 

 

 0.457 0.001*** 

 DCF 228 16.20 11.90 14.00 16.40 0.00 123.40 DCF 0.904 

 

0.000*** 18.049*** 0.457 

 

0.000*** 28.29*** 

Por 228 27.50 18.90 22.60 37.50 1.00 387.90 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.001*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 19.70 13.50 16.50 24.80 0.00 387.90 M/Ranga 0.15 0.16 0.28 

 

328.38 301.89 397.23 

 

2_D 

Doc 228 14.60 12.90 13.80 8.80 0.90 50.30 Doc 

 

0.869 0.000*** 

 

 0.425 0.001*** 

 DCF 228 15.70 11.00 13.60 16.30 0.20 126.00 DCF 0.869 

 

0.000*** 18.485*** 0.425 

 

0.000*** 28.92*** 

Por 228 26.80 17.80 22.00 36.60 0.00 393.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0,001*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 19.00 13.20 15.90 24.30 0.00 393.50 M/Ranga 0.15 0.16 0.27 

 

328.46 301.27 397.78 

 

3_D 

Doc 228 14.30 12.50 13.50 9.40 0.00 51.90 Doc 

 

0.821 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 15.70 11.60 13.50 16.50 0.00 126.10 DCF 0.821 

 

0.000*** 18.153*** 1.000 

 

0.000*** 25.2*** 

Por 228 26.60 17.70 21.70 36.60 0.20 382.30 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.90 13.00 15.70 24.40 0.00 382.30 M/Ranga 0.14 0.16 0.27 

 

325.13 307.24 395.13 

 

4_D 

Doc 228 14.30 11.70 13.50 9.30 0.20 48.70 Doc 

 

0.825 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 15.60 11.70 13.40 16.50 0.10 124.10 DCF 0.825 

 

0.000*** 18.868*** 1.000 

 

0.000*** 24.95*** 

Por 228 26.60 17.20 21.70 36.20 0.10 363.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.80 12.80 15.60 24.20 0.10 363.50 M/Ranga 0.14 0.16 0.27 

 

324.27 308.17 395.06 

 

5_D 

Doc 228 14.20 12.10 13.30 9.80 0.00 51.20 Doc 

 

0.806 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 15.60 11.70 13.30 17.00 0.10 130.50 DCF 0.806 

 

0.000*** 18.373*** 1.000 

 

0.000*** 24.81*** 

Por 228 26.40 16.80 21.50 36.00 0.00 360.70 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.70 12.70 15.50 24.20 0.00 360.70 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

322.57 309.73 395.20 

 

6_D 

Doc 228 14.20 12.00 13.30 9.80 0.60 53.10 Doc 

 

0.770 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 15.60 11.90 13.40 17.20 0.10 138.80 DCF 0.770 

 

0,000*** 18.125*** 1.000 

 

0.000*** 22.88*** 

Por 228 25.90 16.20 21.40 33.90 0.10 321.30 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.60 12.90 15.50 23.20 0.10 321.30 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

322.32 311.92 393.26 
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Tabela 20 cd. Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publik. 

rek.. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 

vs 

trafność. 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wyc

ena 
N 

Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std. 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

7_D 

Doc 228 14.10 12.00 13.30 9.90 0.40 51.20 Doc 

 

0.747 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 15.70 11.70 13.50 17.20 0.00 145.50 DCF 0.747 

 

0.000*** 17.827*** 1.000 

 

0.000*** 22.65*** 

Por 228 25.90 16.40 21.30 34.10 0.00 334.00 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.60 13.10 15.50 23.30 0.00 334.00 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

321.63 312.78 393.09 

 

8_D 

Doc 228 14.20 11.60 13.40 10.00 0.00 51.10 Doc 

 

0.768 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 15.70 11.40 13.60 16.80 0.00 141.30 DCF 0.768 

 

0.000*** 17.865*** 1.000 

 

0.000*** 23.24*** 

Por 228 26.00 17.00 21.40 34.60 0.00 344.10 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.60 12.90 15.60 23.50 0.00 344.10 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

321.02 312.69 393.79 

 

9_D 

Doc 228 14.20 11.60 13.40 10.40 0.20 54.30 Doc 

 

0.739 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 15.80 11.30 13.60 17.50 0.00 143.90 DCF 0.739 

 

0.000*** 17.028*** 1.000 

 

0.000*** 23.93*** 

Por 228 26.00 17.10 21.40 35.10 0.00 348.00 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.70 12.60 15.70 23.90 0.00 348.00 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

318.78 314.02 394.70 

 

10_D 

Doc 228 13.90 10.90 13.10 10.40 0.00 52.10 Doc 

 

0.707 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 15.60 11.00 13.30 17.70 0.00 148.10 DCF 0.707 

 

0.000*** 17.501*** 1.000 

 

0.000*** 24.83*** 

Por 228 25.60 16.60 21.30 33.80 0.00 348.00 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.30 12.30 15.40 23.40 0.00 348.00 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

318.41 313.43 395.66 

 

11_D 

Doc 228 14.00 11.60 13.20 10.80 0.30 48.50 Doc 

 

0.628 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 16.00 11.60 13.80 17.60 0.00 141.70 DCF 0.628 

 

0.000*** 16.413*** 1.000 

 

0.000*** 23.32*** 

Por 228 25.70 16.20 21.40 34.70 0.30 376.10 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.60 12.40 15.70 23.80 0.00 376.10 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

315.46 317.96 394.08 

 

12_D 

Doc 228 14.30 11.60 13.50 10.50 0.00 52.30 Doc 

 

0.613 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 16.30 11.60 14.10 17.80 0.20 151.30 DCF 0.613 

 

0.000*** 15.888*** 1.000 

 

0.000*** 22.18*** 

Por 228 25.60 16.80 21.50 33.90 0.00 363.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.70 13.10 15.90 23.40 0.00 363.50 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

316.36 318.33 392.81 

 

13_D 

Doc 228 14.40 10.80 13.50 11.20 0.00 53.60 Doc 

 

0.646 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 16.30 11.10 14.10 18.70 0.10 167.60 DCF 0.646 

 

0.000*** 15.533*** 1.000 

 

0.000*** 24.47*** 

Por 228 25.70 17.30 21.70 33.50 0.00 363.20 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.80 12.20 16.00 23.60 0.00 363.20 M/Ranga 0.14 0.16 0.26 

 

316.42 315.72 395.36 
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Tabela 20 cd. Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publik 

rek. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 

vs 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena  N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 5% 

(%) 

Odch. 

Std 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

14_D 

Doc 228 14.50 11.10 13.60 11.30 0.20 59.30 Doc 

 

0.621 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 16.50 11.20 14.30 19.00 0.10 178.80 DCF 0.621 

 

0.000*** 14.851*** 1.000 

 

0.000*** 23.00*** 

Por 228 25.40 17.60 21.70 32.70 0.30 363.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 18.80 12.70 16.10 23.20 0.10 363.50 M/Ranga 0.15 0.17 0.25 

 

317.41 316.35 393.74 

 

15_D 

Doc 228 15.00 12.30 14.00 12.00 0.00 58.60 Doc 

 

0.688 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 16.80 11.30 14.50 19.40 0.10 170.80 DCF 0.688 

 

0.000*** 14.698*** 1.000 

 

0.000*** 22.63*** 

Por 228 26.10 17.30 22.20 33.30 0.20 356.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 19.30 12.90 16.50 23.80 0.00 356.50 M/Ranga 0.15 0.17 0.26 

 

319.65 314.61 393.25 

 

16_D 

Doc 228 15.40 12.30 14.30 12.70 0.00 68.60 Doc 

 

0.736 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 17.10 12.50 14.70 19.90 0.00 174.70 DCF 0.736 

 

0.000*** 14.221*** 1.000 

 

0.000*** 20.53*** 

Por 228 26.50 18.60 22.40 34.20 0.00 363.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 19.70 13.50 16.70 24.40 0.00 363.50 M/Ranga 0.15 0.17 0.27 

 

319.93 316.70 390.87 

 

17_D 

Doc 228 15.60 13.10 14.60 12.70 0.00 72.90 Doc 

 

0.677 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 17.50 12.20 15.10 19.50 0.10 162.20 DCF 0.677 

 

0.000*** 13.52*** 1.000 

 

0.000*** 19.71*** 

Por 228 26.30 18.50 22.40 33.40 0.00 363.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 19.80 14.00 17.00 23.90 0.00 363.50 M/Ranga 0.16 0.18 0.26 

 

318.77 318.80 389.94 

 

18_D 

Doc 228 15.60 13.00 14.50 12.70 0.00 78.60 Doc 

 

0.618 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 17.60 12.70 15.20 19.40 0.20 162.00 DCF 0.618 

 

0.000*** 13.546*** 1.000 

 

0.000*** 22.07*** 

Por 228 26.30 19.00 22.50 33.10 0.20 363.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 19.80 13.90 17.10 23.80 0.00 363.50 M/Ranga 0.16 0.18 0.26 

 

314.85 320.05 392.61 

 

19_D 

Doc 228 15.70 12.90 14.60 12.80 0.00 79.10 Doc 

 

0.62 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 17.70 12.60 15.30 19.40 0.00 167.00 DCF 0.62 

 

0.000*** 13.069*** 1.000 

 

0.000*** 22.05*** 

Por 228 26.20 20.10 22.40 33.10 0.00 362.60 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 19.90 14.30 17.10 23.80 0.00 362.60 M/Ranga 0.16 0.18 0.26 

 

314.91 320.00 392.59 

 

20_D 

Doc 228 15.70 13.20 14.60 12.70 0.00 78.70 Doc 

 

0.678 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 17.50 12.60 15.30 18.40 0.00 143.60 DCF 0.678 

 

0.000*** 13.747*** 1.000 

 

0.000*** 21.00*** 

Por 228 26.40 19.20 22.50 33.50 0.10 363.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 19.90 14.50 17.10 23.70 0.00 363.50 M/Ranga 0.16 0.18 0.26 

 

316.16 319.91 391.42 
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Tabela 20 cd. Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publik. 

rek. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 
vs 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std (%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

Panel C: Rekomendacje neutralne 

1_D 

Doc 343 5.30 3.90 4.50 7.00 0.00 105.10 Doc 

 

0.000*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 9.20 7.10 8.20 9.80 0.00 116.30 DCF 0.000*** 

 

0.000*** 49.402*** 0.000*** 

 

0.000*** 115.44*** 

Por 343 13.90 9.00 11.80 15.70 0.10 103.30 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 9.50 6.30 7.80 11.90 0.00 116.30 M/Ranga 0.05 0.09 0.14 

 

383.70 536.70 624.60 

 

2_D 

Doc 343 5.50 4.10 4.60 7.40 0.00 111.40 Doc 

 

0.000*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 9.50 7.30 8.40 10.20 0.00 122.90 DCF 0.000*** 

 

0.000*** 44.557*** 0.000*** 

 

0.003*** 109.57*** 

Por 343 13.80 8.60 11.60 15.60 0.00 100.00 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.003*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 9.60 6.20 8.00 12.10 0.00 122.90 M/Ranga 0.06 0.1 0.14 

 

384.86 542.58 617.56 

 

3_D 

Doc 343 5.70 4.50 4.80 7.40 0.00 112.00 Doc 

 

0.000*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 9.70 7.50 8.60 10.10 0.00 123.50 DCF 0.000*** 

 

0.000*** 42.969*** 0.000*** 

 

0.008*** 105.43*** 

Por 343 13.90 8.60 11.70 15.60 0.00 94.20 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.008*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 9.70 6.60 8.10 12.00 0.00 123.50 M/Ranga 0.06 0.1 0.14 

 

386.28 545.48 613.23 

 

4_D 

Doc 343 6.00 4.70 5.20 7.70 0.00 114.30 Doc 

 

0.000*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 9.80 7.20 8.70 10.40 0.00 125.90 DCF 0.000*** 

 

0.000*** 41.73*** 0.000*** 

 

0.001*** 102.34*** 

Por 343 14.10 9.10 12.00 15.30 0.00 93.30 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.001*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 10.00 6.70 8.30 12.00 0.00 125.90 M/Ranga 0.06 0.1 0.14 

 

390.60 537.57 616.83 

 

5_D 

Doc 343 6.50 5.20 5.70 7.70 0.00 109.10 Doc 

 

0.000*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 10.00 7.90 8.90 10.50 0.00 120.50 DCF 0.000*** 

 

0.000*** 38.917*** 0.000*** 

 

0.000*** 85.64*** 

Por 343 14.30 9.50 12.20 15.30 0.00 89.30 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 10.30 7.20 8.70 12.00 0.00 120.50 M/Ranga 0.07 0.1 0.14 

 

404.36 527.36 613.28 

 

6_D 

Doc 343 6.80 5.30 6.00 8.00 0.00 110.30 Doc 

 

0.000*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 10.30 7.90 9.10 10.60 0.00 121.70 DCF 0.000*** 

 

0.000*** 35.225*** 0.000*** 

 

0.002*** 75.13*** 

Por 343 14.30 9.60 12.20 15.40 0.20 90.80 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.002*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 10.50 7.30 8.90 12.10 0.00 121.70 M/Ranga 0.07 0.1 0.14 

 

410.23 529.43 605.34 
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Tabela 20 cd. Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publik. 

rek. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 

vs 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

7_D 

Doc 343 7.00 5.10 6.10 8.30 0.00 114.90 Doc 

 

0.001*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 10.30 7.80 9.20 10.80 0.00 126.50 DCF 0.001*** 

 

0.000*** 34.416*** 0.000*** 

 

0.001*** 77.59*** 

Por 343 14.50 10.10 12.4 15.50 0.00 96.70 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.001*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 10.60 7.30 9.00 12.30 0.00 126.50 M/Ranga 0.07 0.1 0.15 

 

410.48 524.89 609.63 

 

8_D 

Doc 343 7.10 5.30 6.20 8.30 0.00 110.30 Doc 

 

0.001*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 10.40 8.00 9.20 10.70 0.00 121.70 DCF 0.001*** 

 

0.000*** 35.169*** 0.000*** 

 

0.000*** 79.66*** 

Por 343 14.60 10.20 12.50 15.30 0.20 102.20 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 10.70 7.50 9.10 12.20 0.00 121.70 M/Ranga 0.07 0.1 0.15 

 

410.35 522.12 612.53 

 

9_D 

Doc 343 7.40 5.80 6.50 8.40 0.00 110.30 Doc 

 

0.002*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 10.50 8.10 9.40 10.70 0.00 121.70 DCF 0.002*** 

 

0.000*** 33.632*** 0.000*** 

 

0.000*** 71.17*** 

Por 343 14.80 10.60 12.70 15.70 0.30 118.60 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 10.90 7.90 9.30 12.30 0.00 121.70 M/Ranga 0.07 0.11 0.15 

 

416.32 521.22 607.46 

 

10_D 

Doc 343 7.60 6.00 6.80 8.30 0.00 110.30 Doc 

 

0.003*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 10.60 7.80 9.50 10.60 0.00 121.70 DCF 0.003*** 

 

0.000*** 34.218*** 0.000*** 

 

0.000*** 70.37*** 

Por 343 15.10 10.90 13.00 15.50 0.00 107.70 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 11.10 7.90 9.60 12.20 0.00 121.70 M/Ranga 0.08 0.11 0.15 

 

416.32 521.22 607.46 

 

11_D 

Doc 343 8.00 6.30 7.20 8.50 0.00 109.70 Doc 

 

0.007*** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 10.80 8.30 9.70 10.80 0.00 121.10 DCF 0.007*** 

 

0.000*** 30.019*** 0.000*** 

 

0.001*** 57.63*** 

Por 343 15.20 10.70 13.00 16.10 0.00 113.10 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.001*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 11.30 8.20 9.70 12.60 0.00 121.10 M/Ranga 0.08 0.11 0.15 

 

427.87 517.02 600.11 

 

12_D 

Doc 343 8.30 6.20 7.40 9.20 0.00 110.90 Doc 

 

0.012** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 11.10 8.10 9.80 11.20 0.00 122.30 DCF 0.012** 

 

0.000*** 29.562*** 0.000*** 

 

0.000*** 62.83*** 

Por 343 15.60 11.10 13.40 16.20 0.10 110.40 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 11.70 8.10 10.00 12.90 0.00 122.30 M/Ranga 0.08 0.11 0.16 

 

426.02 513.09 605.88 

 

13_D 

Doc 343 8.60 6.40 7.70 9.10 0.00 107.40 Doc 

 

0.014** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 11.30 8.60 10.10 11.10 0.00 118.70 DCF 0.014** 

 

0.000*** 28.543*** 0.000*** 

 

0.000*** 58.04*** 

Por 342 15.70 11.00 13.50 16.30 0.00 113.10 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 1028 11.90 8.40 10.30 12.80 0.00 118.70 M/Ranga 0.09 0.11 0.16 

 

428.46 513.99 601.30 
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Tabela 20 cd. Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 

Dzień 

po 

publik. 

rek.. 

Statystyki opisowe 
Wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz wycen 

trafność 

vs 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

14_D 

Doc 343 8.70 6.30 7.80 9.10 0.00 105.70 Doc 

 

0.017** 0.000*** 

 

 0.002*** 0.000*** 

 DCF 343 11.40 8.90 10.20 11.20 0.00 116.90 DCF 0.017** 

 

0.000*** 25.929*** 0.002*** 

 

0.001*** 48.48*** 

Por 343 15.60 11.20 13.40 16.30 0.00 107.70 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.001*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 11.90 8.50 10.30 12.90 0.00 116.90 M/Ranga 0.09 0.11 0.16 

 

436.19 514.63 594.19 

 

15_D 

Doc 343 8.80 6.40 7.90 9.10 0.00 100.00 Doc 

 

0.009*** 0.000*** 

 

 0.001*** 0.000*** 

 DCF 343 11.60 9.20 10.50 11.20 0.00 110.80 DCF 0.009*** 

 

0.000*** 25.183*** 0.001*** 

 

0.002*** 49.65*** 

Por 343 15.60 11.20 13.50 16.10 0.00 113.10 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.002*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 12.00 8.70 10.50 12.80 0.00 113.10 M/Ranga 0.09 0.12 0.16 

 

433.82 517.50 593.68 

 

16_D 

Doc 343 9.10 6.60 8.10 9.40 0.00 102.30 Doc 

 

0.010*** 0.000*** 

 

 0.001*** 0.000*** 

 DCF 343 11.90 9.40 10.80 11.40 0.00 113.30 DCF 0.010*** 

 

0.000*** 24.406*** 0.001*** 

 

0.003*** 48.03*** 

Por 343 15.80 11.50 13.70 16.20 0.10 118.60 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.003*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 12.30 9.00 10.70 12.90 0.00 118.60 M/Ranga 0.09 0.12 0.16 

 

434.82 518.19 591.99 

 

17_D 

Doc 343 9.30 6.60 8.30 9.70 0.00 99.40 Doc 

 

0.017** 0.000*** 

 

 0.001*** 0.000*** 

 DCF 343 12.10 9.60 10.90 11.50 0.00 110.20 DCF 0.017** 

 

0.000*** 23.073*** 0.001*** 

 

0.002*** 47.89*** 

Por 343 16.00 11.60 13.80 16.70 0.40 124.00 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.002*** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 12.50 9.20 10.90 13.30 0.00 124.00 M/Ranga 0.09 0.12 0.16 

 

435.61 516.77 592.62 

 

18_D 

Doc 343 9.40 6.40 8.40 9.70 0.00 97.10 Doc 

 

0.014** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 12.20 9.30 11.10 11.50 0.00 107.80 DCF 0.014** 

 

0.001*** 21.492*** 0.000*** 

 

0.023** 42.59*** 

Por 343 15.90 11.60 13.70 16.70 0.00 118.60 Por 0.000*** 0.001*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.023** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 12.50 8.80 10.90 13.30 0.00 118.60 M/Ranga 0.09 0.12 0.16 

 

436.97 523.74 584.29 

 

19_D 

Doc 343 9.60 6.50 8.50 9.80 0.00 97.10 Doc 

 

0.019** 0.000*** 

 

 0.002*** 0.000*** 

 DCF 343 12.30 9.30 11.10 11.60 0.00 107.80 DCF 0.019** 

 

0.001*** 20.479*** 0.002*** 

 

0.024** 37.68*** 

Por 343 15.90 11.70 13.70 16.80 0.30 124.00 Por 0.000*** 0.001*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.024** 

 

(0.000) 

Ogół 1029 12.60 8.90 11.00 13.30 0.00 124.00 M/Ranga 0.1 0.12 0.16 

 

442.47 521.17 581.36 

 

20_D 

Doc 343 9.80 6.90 8.70 10.00 0.00 100.00 Doc 

 

0.028** 0.000*** 

 

 0.003*** 0.000*** 

 DCF 343 12.40 9.60 11.20 11.70 0.00 110.80 DCF 0.028** 

 

0.001*** 18.888*** 0.003*** 

 

0.057* 32.46*** 

Por 343 16.00 11.50 13.80 17.10 0.00 124.00 Por 0.000*** 0.001*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.057* 

 

(0.000) 

Ogół 1029 12.80 8.80 11.10 13.50 0.00 124.00 M/Ranga 0.1 0.12 0.16 

 

446.95 522.44 575.61 

  

Źródło: opracowanie własne.  
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Doc – trafność ceny docelowej liczona jako wartość bezwzględna ilorazu różnicy ceny rynkowej i ceny docelowej do ceny rynkowej, DCF – trafność wyceny modelem DCF liczona jako wartość 

bezwzględna ilorazu różnicy ceny rynkowej i ceny z modelu DCF do ceny rynkowej, Por – trafność wycen metodą porównawczą liczona jako wartość bezwzględna ilorazu różnicy ceny rynkowej i wyceny 

metodą porównawczą do ceny rynkowej. D – dzień. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną na poziomie odpowiednio: 1%, 5%, 10%. 

Tabela zawiera statystyki opisowe trafności prognozy każdej z trzech cen z rekomendacji (ceny docelowej, wyceny modelem DCF, wyceny metodą porównawczą): średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, 

odchylenie standardowe, minimum oraz maksimum, w horyzoncie krótkoterminowym: od dnia wydania rekomendacji (1_D) aż do19 dni po dacie wydania rekomendacji (20_D). Tabela zawiera wyniki 

testów parametrycznych: Analizy wariancji ANOVA oraz testów post hoc, a także wyniki testów nieparametrycznych ANOVA rang Kruskala-Wallisa oraz testów wzajemnych porównań pomiędzy trzema 

trafnościami prognoz cen. Wszystkie testy wykonano odrębnie w oknach badawczych: od 1_D do 20_D dla każdego z trzech typów rekomendacji. Wszystkie powyższe dane zaprezentowano w podziale na 

typy rekomendacji: Panel A – trafność prognoz dla rekomendacji pozytywnych, Panel B - trafność prognoz dla rekomendacji negatywnych, Panel C - trafność prognoz dla rekomendacji neutralnych. 
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Wyniki trafności prognoz cen w okresie średnioterminowym 

W Tabeli 21 zawarto statystyki opisowe dla trafności prognoz: ceny docelowej, 

wyceny modelem DCF i wyceny metodą porównawczą a cenami rynkowymi dla badanych 

okresów badawczych: 1, 2, 3, 6, oraz 9 miesiąca po dacie wydania rekomendacji. W tabeli 

zawarto także wyniki testów statystycznych pomiędzy trafnościami prognoz dla wszystkich 

trzech rodzajów rekomendacji – pozytywnych (panel A), negatywnych (panel B)  

i neutralnych (panel C). 

Wyniki trafności prognoz cen w okresie średnioterminowym - rekomendacje pozytywne 

Jak prezentuje Tabela 21 panel A, zaobserwowane wartości trafności prognoz cen są niższe 

(parametr trafności wyższy) niż zanotowane trafności prognoz cen w okresie 

krótkoterminowym (Tabela 20 panel A). Można uznać, że trend spadkowy trafności prognoz 

cen ma kontynuację w okresie kolejnych miesięcy od daty publikacji rekomendacji.  

Podobnie jak w okresie krótkoterminowym najbardziej dokładna był prognoza ceny 

docelowej. Średnia trafność prognozy ceny docelowej wynosiła od 16,6% do 31,6%. 

Wartości median wyniosły od 15% do 26,1%. Najmniej dokładna była wycena modelem 

DCF, lecz tylko do 3_M włącznie – średnia trafność wynosiła 19,0%-22,4%, mediany 17,1%-

19,3%. W oknie badawczym 6_M i 9_M średnia wynosiły odpowiednio 27,5% oraz 32,6%, 

mediany 22,8% i 27%. Z kolei trafność prognozy wyceny metodą porównawczą do okresu 

badawczego 3_M, dawała zbliżone dokładności prognoz do wyceny modelem DCF, lecz 

nieznacznie bardziej dokładne – średnia od 18,1%-22,2%, mediany od 15,1%-18,7%.  

W oknie badawczym 6_M i 9_M, trafność prognoz ceny metodą porównawczą była gorsza 

niż trafność prognozy ceny modelem DCF – średnia 28,9%-34,8%, mediany 23,7%-28,5%. 

Trafność prognozy ceny docelowej była wyższa i istotne statystycznie do trzeciego miesiąca 

po wydaniu rekomendacji niż trafność prognozy ceny modelem DCF – potwierdziły to wyniki 

testów parametrycznych i nieparametrycznych. Z kolei różnice pomiędzy trafnością prognozy 

ceny docelowej a trafnością prognozy wyceny metodą porównawczą były istotne 

statystycznie w całym okresie średnioterminowym – na co wskazują wyniki testów 

parametrycznych. Wyniki testów nieparametrycznych wskazują na ten fakt tylko w oknie 

badawczym 6_M. W całym okresie średnioterminowym nie ma statystycznie istotnych różnic  

w trafnościach prognoz cen modelu DCF i trafnością prognozy wyceny metodą 

porównawczą. 

Wyniki trafności prognoz cen w okresie średnioterminowym - rekomendacje negatywne 

Jak widać w Tabeli 21 w panelu B, trafność prognoz cen z rekomendacji jest najdokładniejsza 

w pierwszych okresach, tj. 1_M, 2_M, niż w okresach późniejszych tj. 6_M, 9_M. Ponadto 

trafności prognoz cen w okresie średnioterminowym są niższe niż w okresie 

krótkoterminowym (Tabela 20 panel B), lecz są nieco wyższe w porównaniu do rekomendacji 

pozytywnych w okresie średnioterminowym.  

Najmniej dokładna prognoza ceny dotyczyła wyceny metodą porównawczą, wartości średnie 

mieściły się w przedziale 26,80%-44,6%, mediany 17%-27,2%. Bardziej dokładne były 

prognozy ceny docelowej - wartości średnie zawierały się w przedziale 15,9%-34%, mediany 

w przedziale 13,2%-23%. Podobną trafność osiągnęła prognoza modelem DCF, wartości 

średnie wynosiły od 17,5% do 34,3%, mediany od 12,5% do 22,7%. Pomiędzy trafnościami 

prognoz cen docelowych a trafnościami prognoz wycen modelem DCF nie występują 

statystycznie istotne różnice w całym badanym okresie – na co wskazują wyniki obu 

rodzajów testów. Taka zależność również występowała w okresie krótkoterminowym. 

Natomiast statystycznie istotne mniejsze trafności prognozy wyceny metodą porównawczą a 

pozostałymi trafnościami prognoz występowały w całym badanym okresie 

średnioterminowym – co potwierdzają wyniki testów parametrycznych. Natomiast wyniki 
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testów nieparametrycznych wskazują na niewystępowanie tej zależności tylko w oknie 

badawczym: 9_M. 

Wyniki trafności prognoz cen w okresie średnioterminowym - rekomendacje neutralne 

Jak wskazują dane zaprezentowane w Tabeli 21 w panelu C, trafności prognoz cen  

w rekomendacjach neutralnych kontynuują trend z poprzedniego okresu badawczego. Średnie 

trafności prognoz cen są najwyższe (najniższe wartości parametru trafność) spośród 

pozostałych typów rekomendacji w tym samym okresie. W raz upływem czasu trafność 

każdej z prognoz cen maleje.  

Najbardziej dokładna prognoza dotyczyła prognozy ceny docelowej, dla której wartości 

średnie mieściły się w przedziale od 10% do 31,9%, zaś mediany od 7% do 24%. Mniej 

dokładna była prognoza wyceny modelem DCF, dla której wartości średnie wynosiły od 

12,8% do 32,2%, a mediany od 9,6%-25,7%. Natomiast najmniej dokładna była trafność 

prognozy ceny metodą porównawczą, dla której wartości średnie wynosiły między16,2%,  

a 35,7%, natomiast mediany od 11,5% do 24,1%. 

Statystycznie istotnie lepszą trafność uzyskała prognoza ceny docelowej niż prognoza ceny 

modelem DCF, na co wskazują wyniki testów parametrycznych w oknie badawczym od 1_M 

do 2_M, zaś wyniki testów nieparametrycznych na okno badawcze od 1_M-3_M. Trafność 

prognozy ceny metodą porównawczą była niższa i statystycznie istotna w porównaniu do 

trafności prognozy ceny docelowej, wyniki testów parametrycznych wskazują na okna 

badawcze do 6_M, a nieparametrycznych do 3_M. Jak już napisano wcześniej, trafność 

prognozy ceny metodą mnożnikową była niższa od trafności prognozy ceny modelem DCF, 

lecz różnice były istotne statystycznie tylko w przypadku średnich w oknie badawczych 1_M. 

W oknach badawczych: 1_M, 2_M i 3_M po dacie wydania rekomendacji, odchylenia 

mają zbliżone, choć nieco gorsze wyniki, niż w przypadku okresu krótkoterminowego. Jest to 

widoczne zwłaszcza pomiędzy odchyleniami 20D i 1M, ponieważ okresy te różnią się 

niewielką liczbą dni. Mając na uwadze wyniki uzyskane w oknach badawczych 1_M, 2_M  

i 3_M, można by je zakwalifikować również do okresu krótkoterminowego. 

W pierwszych trzech okresach horyzontu średnioterminowego, tj. 1_M, 2_M, 3_M trafności 

prognoz w porównaniu do horyzontu krótkoterminowego malały z każdym miesiącem niemal 

liniowo. Po 6 i 9 miesiącach odchylenia były dużo wyższe. Jak widać, wraz z upływem czasu 

od publikacji rekomendacji przeciętnie pogarsza się przeciętna moc prognostyczna 

wszystkich wycen z rekomendacji. A im późniejszy okres od daty publikacji rekomendacji, 

tym zacierają się różnice w odchyleniach publikowanych wycen w rekomendacjach. 
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Tabela 21 Trafność prognoz wycen w okresie średnioterminowym 

Miesią

c po 

publik

acji 

rek. 

Statystyki opisowe 
 

Trafność 

vs 

trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wyc

ena 
N 

Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std 

(%) 

Min 

(%) 
Max (%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

Panel A: Rekomendacje pozytywne 

1_M 

Doc 785 16.60 15.00 15.80 11.50 0.00 121.10 Doc 

 

0.002*** 0.086* 

 

 0.004*** 1.000 

 DCF 785 19.00 17.10 18.10 13.50 0.00 147.40 DCF 0.002*** 

 

0.384 6.025*** 0.004*** 

 

0.05 11.05*** 

Por 785 18.10 15.10 16.60 15.70 0.00 225.60 Por 0.086* 0.384 

 

(0,000) 1.000 0.05 

 

(0.000) 

Ogół 2 355 17.90 15.60 16.80 13.70 0.00 225.60 M/Ranga 0.17 0.19 0.18 

 

1 129.10 1 237.90 1 167.00 

 

2_M 

Doc 785 18.30 15.90 17.30 13.30 0.00 82.20 Doc 

 

0.007*** 0.066* 

 

 0.005*** 0.808 

 DCF 785 20.60 18.40 19.70 14.50 0.00 98.10 DCF 0.007*** 

 

0.705 4.925*** 0.005*** 

 

0.117 10.35*** 

Por 785 20.00 16.70 18.30 18.30 0.00 222.70 Por 0.066* 0.705 

 

(0.01) 0.808 0.117 

 

(0.01) 

Ogół 2 355 19.60 16.80 18.40 15.50 0.00 222.70 M/Ranga 0.18 0.21 0.2 

 

1 135.30 1 218.60 1 180.10 

 

3_M 

Doc 785 20.30 18.20 19.30 14.60 0.10 90.70 Doc 

 

0.027** 0.054* 

 

 0.046** 0.573 

 DCF 785 22.40 19.30 21.40 15.80 0.00 91.20 DCF 0.027** 

 

0.962 4.012** 0.046** 

 

0.788 5.91* 

Por 785 22.20 18.70 20.60 18.30 0.10 185.00 Por 0.054* 0.962 

 

(0.02) 0.573 0.788 

 

(0.05) 

Ogół 2 355 21.70 18.60 20.40 16.30 0.00 185.00 M/Ranga 0.2 0.22 0.22 

 

1 134.80 1 189.10 1 210.10 

 

6_M 

Doc 785 25.80 20.60 24.20 20.80 0.00 142.20 Doc 

 

0.313 0.018** 

 

 0.34 0.084* 

 DCF 785 27.50 22.80 25.90 21.40 0.00 155.70 DCF 0.313 

 

0.418 3.692** 0.34 

 

1.000 5.14* 

Por 785 28.90 23.70 26.50 25.10 0.00 285.70 Por 0.018** 0.418 

 

(0.03) 0.084* 1.000 

 

(0.08) 

Ogół 2 355 27.40 22.10 25.50 22.60 0.00 285.70 M/Ranga 0.26 0.28 0.29 

 

1 144.40 1 245.30 1 144.30 

 

9_M 

Doc 784 31.60 26.10 29.80 24.80 0.00 213.00 Doc 

 

0.725 0.051* 

 

 1.000 0.284 

 DCF 784 32.60 27.00 30.70 26.20 0.00 268.10 DCF 0.725 

 

0.257 2.844* 1.000 

 

0.857 2.87 

Por 784 34.80 28.50 32.10 30.10 0.00 333.90 Por 0.051* 0.257 

 

(0.06) 0.284 0.857 

 

(0.24) 

Ogół 2 352 33.00 27.10 30.80 27.10 0.00 333.90 M/Ranga 0.32 0.33 0.35 

 

1 164.80 1 254.70 1 114.50 
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Tabela 21 cd. Trafność prognoz wycen w okresie średnioterminowym 

Miesi

ąc po 

publ. 

rek. 

Statystyki opisowe 
 

Trafność 

vs 
trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycen

a 
N 

Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std 

(%) 

Min 

(%) 

Max 

(%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

Panel B: Rekomendacje negatywne 

1_M 

Doc 228 15.90 13.20 14.70 13.30 0.00 88.60 Doc 

 

0.772 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 17.50 12.50 15.10 19.20 0.10 157.40 DCF 0.772 

 

0.000*** 12.774**
* 

1.000 

 

0.000*** 19.52*** 

Por 228 26.80 18.80 22.50 36.30 0.20 363.50 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 20.10 14.20 17.00 25.40 0.00 363.50 M/Ranga 0.16 0.18 0.27 

 

318.69 319.11 389.71 

 

2_M 

Doc 228 18.40 13.20 16.50 17.90 0.00 91.80 Doc 

 

0.786 0.000*** 

 

 1.000 0.000*** 

 DCF 228 20.10 14.40 17.10 22.80 0.00 165.20 DCF 0.786 

 

0.000*** 11.57*** 1.000 

 

0.004*** 16.55*** 

Por 228 29.40 17.00 25.00 35.00 0.00 307.60 Por 0.000*** 0.000*** 

 

(0.000) 0.000*** 0,004*** 

 

(0.000) 

Ogół 684 22.60 15.00 19.30 26.60 0.00 307.60 M/Ranga 0.18 0.2 0.29 

 

315.82 326.12 385.56 

 

3_M 

Doc 228 20.40 15.10 18.10 20.60 0.00 128.80 Doc 

 

0.766 0.002*** 

 

 1.000 0.005*** 

 DCF 228 22.20 15.00 18.60 26.70 0.00 193.30 DCF 0.766 

 

0.018** 6.544*** 1.000 

 

0.024** 11,36*** 

Por 228 29.30 19.90 25.00 34.10 0.00 310.10 Por 0.002*** 0.018** 

 

(0.000) 0.005*** 0.024** 

 

(0.000) 

Ogół 684 24.00 16.00 20.30 27.90 0.00 310.10 M/Ranga 0.2 0.22 0.29 

 

320.34 329.00 378.16 

 

6_M 

Doc 228 27.40 19.20 24.50 26.70 0.00 150.70 Doc 

 

0.941 0.005*** 

 

 1.000 0.035** 

 DCF 228 28.50 18.90 24.40 31.30 0.30 242.90 DCF 0.941 

 

0.014** 5.941*** 1.000 

 

0.066* 7.76** 

Por 228 37.70 27.20 31.50 44.90 0.20 366.90 Por 0.005*** 0.014** 

 

(0.000) 0.035** 0.066* 

 

(0.02) 

Ogół 684 31.20 21.40 26.60 35.50 0.00 366.90 M/Ranga 0.27 0.29 0.38 

 

325.53 329.82 372.15 

 

9_M 

Doc 228 34.00 23.00 29.60 35.10 0.00 191.70 Doc 

 

0.998 0.039** 

 

 1.000 0.586 

 DCF 228 34.30 22.70 29.20 37.40 0.10 247.90 DCF 0.998 

 

0.046** 3.867** 1.000 

 

0.603 2.21 

Por 228 44.60 25.70 35.20 62.30 0.30 588.10 Por 0.039** 0.046** 

 

(0.02) 0.586 0.603 

 

(0.33) 

Ogół 684 37.60 24.10 31.20 46.80 0.00 588.10 M/Ranga 0.34 0.34 0.45 

 

334.41 334.71 358.38 
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Tabela 21 cd. Trafność prognoz wycen w okresie średnioterminowym 

Miesi

ąc po 

publ. 

rek. 

Statystyki opisowe 
 

Trafność 
vs trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycen

a 
N 

Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std 

(%) 

Min 

(%) 
Max (%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

Panel C: Rekomendacje neutralne 

1_M 

Doc 343 10.00 7.00 8.90 10.20 0.00 100.00 Doc 

 

0.017** 0.000*** 

 

 0.000*** 0.000*** 

 DCF 343 12.80 9.60 11.50 11.70 0.00 110.80 DCF 0.017** 

 

0.002*** 19.147*** 0.000*** 

 

0.067 37.85*** 

Por 343 16.20 11.50 14.00 16.80 0.10 124.00 Por 0.000*** 0.002*** 

 

(0.000) 0.000*** 0.067 

 

(0.000) 

Ogół 1 029 13.00 9.40 11.30 13.40 0.00 124.00 M/Ranga 0.1 0.13 0.16 

 

440.15 526.51 578.34 

 

2_M 

Doc 343 13.50 10.10 12.10 13.00 0.00 100.60 Doc 

 

0.044** 0.000*** 

 

 0.009*** 0.001*** 

 DCF 343 16.20 12.60 14.80 14.50 0.00 111.40 DCF 0.044** 

 

0.352 7.282*** 0.009*** 

 

1,000 14.33*** 

Por 343 17.80 12.70 15.90 17.30 0.30 148.40 Por 0.000*** 0.352 

 

(0.001) 0.001*** 1.000 

 

(0.000) 

Ogół 1 029 15.80 11.70 14.10 15.10 0.00 148.40 M/Ranga 0.14 0.16 0.18 

 

465.97 533.08 545.95 

 

3_M 

Doc 343 16.00 11.40 14.60 14.40 0.00 80.50 Doc 

 

0.148 0.000*** 

 

 0.042** 0.006*** 

 DCF 343 18.40 14.30 17.10 15.00 0.10 86.70 DCF 0.148 

 

0.116 7.424*** 0.042** 

 

1.000 10.69*** 

Por 343 20.90 14.90 18.40 20.60 0.00 135.30 Por 0.000*** 0.116 

 

(0.001) 0.006*** 1.000 

 

(0.000) 

Ogół 1 029 18.40 13.20 16.60 17.00 0.00 135.30 M/Ranga 0.16 0.18 0.21 

 

472.99 528.73 543.28 

 

6_M 

Doc 343 24.60 17.70 22.50 22.90 0.00 216.70 Doc 

 

0.802 0.066* 

 

 0.483 0.639 

 DCF 343 25.80 21.20 24.00 21.60 0.00 191.10 DCF 0.802 

 

0.246 2.644* 0.483 

 

1.000 2.36 

Por 343 28.90 19.90 25.00 31.50 0.20 256.60 Por 0.066* 0.246 

 

(0.072) 0.639 1.000 

 

(0.31) 

Ogół 1 029 26.40 19.60 23.70 25.80 0.00 256.60 M/Ranga 0.25 0.26 0.29 

 

494.98 526.78 523.24 

 

9_M 

Doc 342 31.90 24.00 28.40 31.90 0.00 277.30 Doc 

 

0.991 0.317 

 

 1.000 1.000 

 DCF 342 32.20 25.70 28.60 31.40 0.00 246.80 DCF 0.991 

 

0.384 1.284 1.000 

 

1.000 0.17 

Por 342 35.70 24.10 30.70 40.20 0.00 315.80 Por 0.317 0.384 

 

(0.277) 1.000 1.000 

 

(0.92) 

Ogół 1 026 33.30 24.30 29.20 34.80 0.00 315.80 M/Ranga 0.32 0.32 0.36 

 

508.24 515.33 516.93 

 Źródło: opracowanie własne. 

Doc – trafność ceny docelowej liczona jako wartość bezwzględna ilorazu różnicy ceny rynkowej i ceny docelowej do ceny rynkowej, DCF – trafność wyceny modelem DCF liczona jako wartość 

bezwzględna ilorazu różnicy ceny rynkowej i ceny z modelu DCF do ceny rynkowej, Por – trafność wycen metodą porównawczą liczona jako wartość bezwzględna ilorazu różnicy ceny rynkowej i wyceny 

metodą porównawczą do ceny rynkowej. M – miesiąc. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną na poziomie odpowiednio: 1%, 5%, 10%. 

Tabela zawiera statystyki opisowe trafności prognozy każdej z trzech ceny z rekomendacji (ceny docelowej, wyceny modelem DCF, wyceny metodą porównawczą): średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, 

odchylenie standardowe, minimum oraz maksimum, w następujących oknach badawczych: 1_M, 2M, 3_M, 6_M i 9_M od daty wydania rekomendacji. Tabela zawiera wyniki testów parametrycznych: 

Analizy wariancji ANOVA oraz testów post hoc, a także wyniki testów nieparametrycznych ANOVA rang Kruskala-Wallisa oraz testów wzajemnych porównań pomiędzy trzema trafnościami prognoz cen. 

Wszystkie testy wykonano odrębnie w oknach badawczych: 1_M, 2M, 3_M, 6_M i 9_M dla każdego z trzech typów rekomendacji. Wszystkie powyższe dane zaprezentowano w podziale na typy 

rekomendacji: Panel A - trafność prognoz dla rekomendacji pozytywnych, Panel B - r trafność prognoz dla rekomendacji negatywnych, Panel C - trafność prognoz dla rekomendacji neutralnych. 
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Wyniki trafności prognoz cen w okresie średnioterminowym 

W Tabeli 21 zawarto statystyki opisowe dla trafności prognoz: ceny docelowej, 

wyceny modelem DCF i wyceny metodą porównawczą a cenami rynkowymi dla badanych 

okresów badawczych: 1 roku i 2 lat po dacie wydania rekomendacji. Tabela zwiera również 

testy statystyczne – parametryczne i nieparametryczne pomiędzy trafnościami prognoz cen 

dla wszystkich trzech rodzajów rekomendacji – pozytywnych (panel A), negatywnych (panel 

B) i neutralnych (panel C). 

Trafność prognoz cen w długoterminowym okresie charakteryzuje się najmniejszą 

dokładnością w porównaniu do poprzednich badanych okresów. Dotyczy to zarówno 

wszystkich prognoz cen, jak i wszystkich rodzajów rekomendacji. 

Po roku od daty wydania rekomendacji pozytywnych (panel A) średnia (mediana) 

trafność prognoz ceny docelowej oraz trafność prognozy wyceny modelem DCF były na 

poziomie około 36% (29%), a po dwóch latach już na poziomie około 48% (41%). Trafność 

prognozy wyceny metodą mnożnikową była nieco niższa niż pozostałych prognoz cen; po 

roku od daty publikacji średnia wyniosła 40%, mediana 32%, po dwóch latach średnia to 

52%, mediana 42%. Lecz niższą i statystycznie istotną trafność prognozy wyceny metodą 

mnożnikową uzyskała jedynie w porównaniu do średniej trafności prognozy ceny docelowej 

rok po publikacji rekomendacji. 

Podobne charakterystyki trafności prognoz można zaobserwować w przypadku rekomendacji 

neutralnych (panel C). Trafność prognozy ceny docelowej i trafność prognozy wyceny 

modelem DCF po roku od publikacji wyniosły średnio 38%, mediana 28%. Po dwóch latach 

średnie trafności obu prognoz były powyżej 50%, mediany powyżej 40%. Natomiast trafność 

prognozy wyceny metodą mnożnikową były wyższe niż pozostałe trafności prognoz. Po roku 

średnia trafność prognozy tą metodą wyniosła 43%, mediana 31%, po dwóch latach średnia 

wynosiła niemal 60%, mediana 42%. Niemniej jednak nie ma żadnych istotnych statystycznie 

różnic pomiędzy trafnościami prognoz wyceny w przypadku rekomendacji neutralnych. 

Statystyki opisowe dotyczące rekomendacji negatywnych (panel B) wypadły najmniej 

korzystnie w porównaniu do innych typów rekomendacji. Trafność prognoz ceny docelowej 

oraz trafność prognozy wyceny modelem DCF były na poziomie około 41% - średnia, 29% - 

mediana po roku od wydania rekomendacji. Po dwóch latach od daty wydania rekomendacji 

średnie trafności dla tych prognoz wynosiły około 50%, mediany poniżej 40%. Trafność 

prognozy wyceny metodą porównawczą w oknie badawczym 1_R była na poziomie 52% 

średnia, a mediana na poziomie 31%, po dwóch latach od daty wydania średnia trafność 

wyniosła 59%, a mediana 39%. Mimo, że trafność tej prognozy ceny charakteryzowała się 

najniższymi wartościami, to w porównaniu do trafności prognoz pozostałych wycen 

statystycznie istotne wyniki uzyskała tylko w porównaniu do średniej trafności prognozy ceny 

docelowej w oknie badawczym 1_R. 

W perspektywie długoterminowej każda z prognoz cen przeciętnie charakteryzuje się 

bardzo niską dokładnością wszystkich typów prognoz cen. Uprawniony wydaje się zatem 

wniosek, że wyceny z rekomendacji w długiej perspektywie czasu: roku, dwóch lat od daty 

wydania maja niską użyteczność dla inwestorów. 
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Tabela 22 Trafność prognoz wycen w okresie długoterminowym 

Rok 

po 

publ. 

rek. 

Statystyki opisowe 
 

Trafność 

vs trafność 

Testy parametryczne Testy nieparametryczne 

Wycena N 
Śred. 

(%) 

Med. 

(%) 

Śred. 

Przyc. 

5% (%) 

Odch. 

Std (%) 

Min 

(%) 
Max (%) 

Test RIR Tukeya F Test Kruskala-Wallisa H 

Doc DCF Por (p) Doc DCF Por (p) 

Panel A: Rekomendacje pozytywne 

1_R 

Doc 779 36.20 28.90 33.90 28.60 0.00 226.20 Doc 

 

0.928 0,082* 

 

 1.000 0.346 

 DCF 779 36.70 29.70 34.10 30.50 0.10 260.70 DCF 0.928 

 

0.179 2.623* 1.000 

 

0.39 3.18 

Por 779 39.50 32.20 36.40 32.70 0.10 259.00 Por 0.082* 0.179 

 

(0.07) 0.346 0.39 

 

(0.20) 

Ogół 2 337 37.50 30.40 34.80 30.70 0.00 260.70 M/Ranga 0.36 0.37 0.4 

 

1 150.40 1 152.40 1 204.20 

 

2_R 

Doc 754 48.30 40.50 42.10 50.90 0.00 634.00 Doc 

 

1,000 0.34 

 

 1.000 1.000 

 DCF 754 48.30 40.80 42.40 49.30 0.20 584.10 DCF 1.000 

 

0.34 1.310 1.000 

 

1.000 0.700 

Por 754 52.10 41.60 44.10 60.60 0.10 848.80 Por 0.34 0.34 

 

(0.27) 1.000 1.000 

 

(0.71) 

Ogół 2 262 49.60 40.80 42.80 53.80 0.00 848.80 M/Ranga 0.48 0.48 0.52 

 

1 119.50 1 128.00 1 147.00 

 Panel B: Rekomendacje negatywne 

1_R 

Doc 228 41.10 28.30 35.30 44.50 0.00 266.40 Doc 

 

0.997 0.100* 

 

 1.000 0.752 

 DCF 228 41.50 29.00 35.60 44.60 0.30 260.10 DCF 0.997 

 

0.122 2.651* 1.000 

 

1.000 1.420 

Por 228 51.90 31.30 41.10 75.80 0.00 764.40 Por 0.100* 0.122 

 

(0.071) 0.752 1.000 

 

(0.49) 

Ogół 684 44.90 29.80 37.00 57.00 0.00 764.40 M/Ranga 0.41 0.42 0.52 

 

333.59 339.05 354.86 

 

2_R 

Doc 226 49.80 37.00 43.00 52.00 0.00 363.00 Doc 

 

0.978 0.334 

 

 1.000 1.000 

 DCF 226 51.10 38.40 42.70 60.70 0.60 490.90 DCF 0.978 

 

0.446 1.169 1.000 

 

1.000 0.75 

Por 226 58.70 38.90 47.40 84.20 0.10 963.60 Por 0.334 0.446 

 

(0.311) 1.000 1.000 

 

(0.69) 

Ogół 678 53.20 37.80 44.00 67.10 0.00 963.60 M/Ranga 0.5 0.51 0.59 

 

334.24 335.56 348.70 

 Panel C: Rekomendacje neutralne 

1_R 

Doc 342 37.60 28.10 33.10 39.00 0.00 371.40 Doc 

 

0.998 0.254 

 

 1.000 1.000 

 DCF 342 37.80 27.80 33.40 37.50 0.00 333.20 DCF 0.998 

 

0.283 1.601 1.000 

 

1.000 0.800 

Por 342 42.80 30.70 36.10 49.70 0.00 419.40 Por 0.254 0.283 

 

(0.202) 1.000 1.000 

 

(0.67) 

Ogół 1 026 39.40 28.60 34.10 42.50 0.00 419.40 M/Ranga 0.38 0.38 0.43 

 

503.29 513.60 523.61 

 

2_R 

Doc 334 52.60 40.30 45.40 56.40 0.80 506.60 Doc 

 

0.936 0.332 

 

 1.000 1.000 

 DCF 334 51.00 41.20 44.70 52.30 0.50 457.50 DCF 0.936 

 

0.182 1.746 1.000 

 

1.000 0.500 

Por 334 59.10 41.50 49.30 68.80 0.00 568.40 Por 0.332 0.182 

 

(0.175) 1.000 1.000 

 

(0.78) 

Ogół 1 002 54.20 41.20 46.30 59.60 0.00 568.40 M/Ranga 0.53 0.51 0.59 

 

497.77 496.14 510.58 

 Źródło: opracowanie własne. 

Doc – trafność prognozy ceny docelowej liczona jako wartość bezwzględna ilorazu różnicy ceny rynkowej i ceny docelowej do ceny rynkowej, DCF – trafność prognozy wyceny modelem DCF liczona jako 

wartość bezwzględna ilorazu różnicy ceny rynkowej i ceny z modelu DCF do ceny rynkowej, Por – trafność prognozy wycen metodą porównawczą liczona jako wartość bezwzględna ilorazu różnicy ceny 

rynkowej i wyceny metodą porównawczą do ceny rynkowej. R – rok. ***, **, * wskazują na istotność statystyczną na poziomie odpowiednio: 1%, 5%, 10%. 

Tabela zawiera statystyki opisowe trafności prognozy każdej z trzech ceny z rekomendacji (ceny docelowej, wyceny modelem DCF, wyceny metodą porównawczą): średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, 

odchylenie standardowe, minimum oraz maksimum, w horyzoncie długoterminowym: 1 roku i 2 latach po dacie wydania rekomendacji. Ponadto tabela zawiera wyniki testów parametrycznych: Analizy 

wariancji ANOVA oraz testów post hoc, a także wyniki testów nieparametrycznych ANOVA rang Kruskala-Wallisa oraz testów wzajemnych porównań pomiędzy trzema trafnościami prognoz cen. 

Wszystkie testy wykonano odrębnie w oknach badawczych: 1_R i 2_R od daty wydania rekomendacji osobno dla każdego z trzech typów rekomendacji. Wszystkie powyższe dane zaprezentowano w 

podziale na typy rekomendacji – Panel A - trafność prognoz dla rekomendacji pozytywnych, Panel B - trafność prognoz dla rekomendacji negatywnych, Panel C - trafność prognoz dla rekomendacji 

neutralnych. 
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4.2.3 Wnioski 

Odnosząc się do postawionej hipotezy - H02 - stanowiącej, że trafność prognoz cen 

zawartych w rekomendacjach jest niska, niezależnie od przyjętej metody wyceny, można 

uznać za niepotwierdzoną, lecz nie we wszystkich oknach badawczych. Niejednorodność  

w przyjęciu i odrzuceniu hipotezy badawczej (H02) wynika z faktu, że trafność prognoz cen 

zawartych w rekomendacjach różni się w zależności od zalecenia maklerskiego, horyzontu 

czasowego, a przede wszystkim typu wyceny. 

W krótkim okresie czasu od daty wydania rekomendacji różnice pomiędzy 

trafnościami wszystkich prognoz cen są statystycznie istotne, niemal dla każdego typu 

rekomendacji i każdej pary prognozy ceny
678

. W późniejszym okresie, średnioterminowym, 

statystycznie istotne różnice pomiędzy trafnościami prognoz cen występują głównie  

w przypadku poszczególnych, skrajnych par trafności poszczególnych prognoz cen. Trend ten 

utrzymuje się do 1 roku po wydaniu rekomendacji (okres długoterminowy) tylko dla 

rekomendacji pozytywnych i negatywnych. Wyniki trafności prognozy wszystkich cen  

w perspektywie długoterminowej są na niskim poziomie od około 40% po roku i na poziomie 

od 50% po 2 latach, lecz statystycznie istotne różnice między nimi zanikają. Wyniki te nie 

potwierdzają, aby rekomendacje, a zwłaszcza modele wyceny przedsiębiorstw mogły być 

użyteczne dla inwestorów w długich horyzontach czasu.  

Nie mniej jednak należy mieć również na uwadze, że niskie trafności prognoz cen, głównie 

cen wynikających z modelu DCF, nie muszą być przejawem wyłącznie nieodpowiedniego 

modelu wyceny, czy też popełnianych błędów w ich przygotowaniu. Analitycy 

przygotowując wyceny przyjmują w swoich modelach wyceny założenia, dotyczące 

czynników fundamentalnych, które mogły w perspektywie czasu ulec zmianie.  

Co więcej, prezentowane zbiorcze zestawienie trafności prognoz cen dotyczą zarówno 

okresów hossy, jak i bessy na rynku. Należy mieć na uwadze, że w różnych okresach cyklu 

koniunkturalnego rynku, trafności prognoz cen mogą prezentować się inaczej. 

Biorąc pod uwagę, że wycena modelem DCF jest zalecana do inwestycji 

długoterminowych, to w uzyskanych wynikach trafności prognozy tej wyceny w horyzoncie 

długoterminowym trudno doszukać się potwierdzenia tego faktu
679

. W odniesieniu do wyceny 

metodą porównawczą wyniki nie są zaskoczeniem, ponieważ wycena metodą porównawczą  

w literaturze przedmiotu jest charakteryzowana jako wycena dla inwestycji  

o krótkoterminowym horyzoncie czasowym. 

Nie jest jednak możliwe, aby jednoznacznie wskazać prognozę ceny, która 

charakteryzowałaby się najwyższą trafnością w przypadku każdego rodzaju rekomendacji  

i w każdym badanym okresie. Uogólniając wnioskowanie możne przyjąć, że trafność 

prognozy ceny docelowej, zwłaszcza w okresie krótkoterminowym, przeciętnie była 

najwyższa lub nie odbiegała istotnie od pozostałych trafności prognoz wycen. Zwykle była 

bardziej dokładna i statystycznie istotna w porównaniu do trafności prognozy wyceny metodą 

porównawczą. 

                                                 
678

 W okresie krótkoterminowym tylko dla rekomendacji negatywnych nie zanotowano żadnych 

statystycznie istotnych różnic pomiędzy trafnością prognozy ceny docelowej a trafnością prognozy wyceny 

modelem DCF. 
679

 Należy mieć na uwadze pewną wadę przeprowadzonego badania dotyczącego trafności wyceny 

modelu DCF w horyzoncie długoterminowym. Otóż model ten uwzględnia roczne zdyskontowane przepływy 

pieniężne, zatem wycena modelem DCF po każdy roku od wyceny i każdym kolejnym, powinna być 

zaktualizowana poprzez usunięcie z modelu wyceny przepływów pieniężnych za minione lata. Dopiero po tej 

korekcie nowa wycena powinna zostać porównana z wartościami rynkowymi. Takie podejście w swoich 

badaniach zaimplementował Kowalke. Patrz: K. Kowalke, 2012, Ocena przydatności rekomendacji giełdowych 

opartych na metodzie DCF na przykładzie spółek budowlanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 254, Wrocław, s. 103-112. 
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Natomiast wycena modelem DCF w porównaniu do pozostałych dwóch trafności prognoz cen 

miała przeciętnie gorszą lub podobną trafność niż prognoza ceny docelowej, lecz uzyskiwała 

przeciętnie wyższe trafności niż wycena metodą porównawczą – lecz występują wyjątki od 

tego wzorca
680

 - tylko w okresie krótko- i średnioterminowym. 

Z kolei trafność prognozy wyceny metodą porównawczą niemal w każdym badanym okresie 

dawała przeciętnie gorsze trafności prognoz wycen niż trafność prognozy ceny docelowej. 

Uzyskane wyniki dotyczące trafności powyższych trzech prognoz wycen nieco różnią 

się od wyników, które uzyskał Prusak w badaniu dotyczącym trafności rekomendacji z lat 

2009-2012. Przede wszystkim Prusak przedstawił wyniki łącznie dla wszystkich typów 

rekomendacji – 470 raportów. Wykazał on, że statystycznie istotną najniższą trafnością 

prognozy charakteryzowała się wycena modelem DCF. Z kolei w wynikach przedstawionych 

w niniejszej pracy model DCF daje najgorsze rezultaty wyłącznie dla rekomendacji 

pozytywnych w okresie krótkoterminowym i średnioterminowym - do 3. miesiąca po 

wydaniu rekomendacji. Choć statystycznie istotne gorsze rezultaty są obserwowalne tylko  

w okresie krótkoterminowym. Co więcej Prusak wykazał, że najlepszą trafnością 

charakteryzowała się wycena docelowa, lecz różnice pomiędzy trafnością ceny docelowej  

i wyceny mnożnikowej nie są istotne statystycznie. W przeprowadzonym badaniu są istotne 

statystycznie dla wszystkich typów rekomendacji. 

W kontekście uzyskanych wyników trafne wydają się spostrzeżenia Bradshawa, który 

zauważył, że analitycy mają słabe trwałe zdolności do dokładnego prognozowania cen 

akcji
681

, co jest widoczne również i w Polsce, gdyż najlepsza trafność wyceny jest tylko 

krótko po wydaniu rekomendacji. Przedstawione powyżej wyniki wspierają również wnioski 

Kowalke, mianowicie trudno doszukiwać się w prezentowanych modelach wyceny podstawy 

do podejmowanie decyzji, zwłaszcza w okresie długoterminowym. Nawet jeśli chodzi  

o model DCF. Podejrzenie o lepszej dokładności wyceny modelem DCF niż metodą 

porównawczą w okresie długoterminowym, na podstawie uzyskanych wyników, nie może 

zostać potwierdzone. 

Zatem zasadne wydaje się pytanie, co rekomendacje dają inwestorom, skoro trafność wycen 

publikowanych w rekomendacjach jest względnie wysoka tylko w krótkim okresie po ich 

wydaniu? Być może rekomendacji nie należy rozpatrywać wyłącznie jako finalnego produktu 

procesu wycen umieszczanych w rekomendacji, lecz raczej jako źródło informacji o spółce, 

branży w której działa, czy też potencjalnych scenariuszach rozwoju spółki, które mogą mieć 

miejsce niebawem. Na ten rodzaj uzasadnienia wskazują również wnioski Mielcarza, który 

choć sam ostrożnie podchodzi do tej argumentacji, wykazał, że ton komentarzy używanych  

w rekomendacjach, dotyczący przyszłości rekomendowanego podmiotu, ma dodatkowy 

wpływ na kształtowanie się cen rynkowych po wydaniu raportów
682

. Z literatury przedmiotu 

wiadomo również, że w przypadku rekomendacji niemieckich wykazano, że bardziej 

wartościowe dla inwestorów są ujawnione w rekomendacji dane, niż sam fakt aktualizacji 

rekomendacji
683

. Z kolei inne badania dotyczące rynków już rozwiniętych wykazały, że 

„podsumowujące miary” z rekomendacji zawierają nowe i istotne informacje dla inwestorów, 

przez to ich publikacja wpływa na reakcję rynków
684

. Przyjmując tę interpretację można 

                                                 
680

 Tylko w okresie krótkoterminowym dla rekomendacji pozytywnych można zaobserwować, że 

trafność prognozy wyceny modelem DCF była statystycznie istotnie niższa niż trafność pozostałych prognoz cen 

w tym okresie. 
681

 M. Bradshaw, L. Brown, K. Huang, Do sell-side analysts exhibit differential target price forecasting 

ability?, w: Review of Accounting Studies 18(4), 2013, s. 933. 
682

 Mielcarz, s. 100-107. 
683

 A. Kerl, A. Walter, 2008, Never judge a book by its cover: what security analysts, Financial Markets 

and Portfolio Management, 22(4), s. 289–321. 
684

 Por: S. Stickel, 1995, The Anatomy of the Performance of Buy and Sell Recommendations, Financial 

Analysts Journal, 51(5), s. 25-39; J. Francis, J. Soffer, 1997, The Relative Informativeness of Analysts’ Stock 
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przypuszczać, że lepsza trafność prognoz cen docelowych niż wycen z modeli jest efektem 

wielopłaszczyznowej analizy przedsiębiorstwa dokonywanej przez analityków, 

uzasadnieniem ich wiedzy i intuicji co do kształtowania się przyszłych cen rynkowych, jak się 

okazuje, wyłącznie w krótkim okresie po publikacji. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, nasuwa się pytanie, czy zawartość rekomendacji 

stanowi istotny bodziec do podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez inwestorów? Próbę 

odpowiedzi na to pytanie zaprezentowano w kolejnym podrozdziale. 

                                                                                                                                                         
Recommendations and Earnings Forecast Revisions, Journal of Accounting Research, 35(2), s. 193–211; A. 

Brav, R. Lehavy, 2003, An Empirical Analysis of Analysts' Target Prices: Short-term Informativeness and Long-

term Dynamics, Journal of Finance, 58(5), s. 1933-1967; Asquith P., M. Mikhail, A. Au, 2005, Information 

content of equity analyst reports, Journal of Financial Economics, 75(2), s. 245–282; M. Bradshaw, L. Brown, 

K. Huang, Do sell-side analysts exhibit differential target price forecasting ability?, w: Review of Accounting 

Studies 18(4), 2013, s. 930-955. 
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4.3 Ocena popularności rekomendacji przy podejmowaniu decyzji 

Na polskim rynku giełdowym, podobnie jak na rynkach już rozwiniętych, reakcje na 

fakt wydania rekomendacji również zostały udokumentowane. Ponadprzeciętne dodatnie  

i istotne statystycznie stopy zwrotu CAR (z ang. cumulative abnormal return) dla 

rekomendacji pozytywnych utrzymywały się do 14 dnia od daty publikacji rekomendacji, lecz 

po dziewiątym dniu od daty publikacji zaczęły maleć
685

. Natomiast w przypadku 

rekomendacji negatywnych już 3 dni przed wydaniem rekomendacji pojawiły się istotne 

statystycznie ujemne stopy zwrotu. Zaś przez 3 tygodnie od momentu wydania rekomendacji 

CAR utrzymywał się ujemny i statystycznie istotny
686

. 

Ponadprzeciętne stopy zwrotu występujące na rynku po publikacji rekomendacji mogą 

wskazywać, że informacje zawarte w rekomendacjach są wykorzystywane przez inwestorów 

w ich decyzjach. Lecz nie wiadomo przez jakich inwestorów i ilu inwestorów? Powszechnie 

wykorzystywany w rekomendacjach model DCF do wyceny przedsiębiorstw w literaturze 

przedmiotu jest określany mianem odpowiedniego narządzania do oceny przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. Praktyka potwierdza, że jest on wykorzystywany w procesie podejmowania 

indywidualnych decyzji inwestycyjnych
687

. Czy inwestorzy indywidualni mają wystarczające 

zasoby, aby odpowiadać za generowanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na rynku? 

W celu weryfikacji powyższej hipotezy (H03) badania zostały podzielone na cztery 

etapy, z który każdy wnosi odrębną część do weryfikacji hipotezy oraz przyczynia się do 

formułowania dodatkowych konkluzji w tym obszarze. 

Etap I – analiza struktury inwestorów na GPW oraz analiza możliwości wykorzystania 

rekomendacji maklerskich w procesie decyzyjnym przez każdą grupę inwestorów. Analizy te 

pozwoliły na zidentyfikowanie, jaka część populacji inwestorów może być odbiorcą 

rekomendacji. Wyniki analiz wskazują, że ograniczona liczba inwestorów może być odbiorcą 

rekomendacji: głównie inwestorzy indywidualni i tylko niewielka część inwestorów 

instytucjonalnych. 

Etap II – skwantyfikowanie, jaka część aktywnych inwestorów mogłaby podjąć 

decyzję inwestycyjną na podstawie rekomendacji. W tym celu wykonano symulację, której 

rezultatem było określenie maksymalnej popularności rekomendacji wśród inwestorów, 

którzy mogliby wykorzystać rekomendacje w podjęciu decyzji inwestycyjnej w badanym 

okresie. Uzyskane wyniki dopełniają wyniki otrzymane w etapie I, wskazując, że 

maksymalny współczynnik popularności wśród aktywnych inwestorów wynosi zaledwie kilka 

procent. 

Etap III – analiza aktywności inwestycyjnej inwestorów na rynku (dotycząca liczby 

zawartych transakcji, wolumenu i wartości obrotów) przed i po wydaniu rekomendacji. 

Uzyskane wyniki pozwoliły określić, czy fakt wydania rekomendacji powoduje zwiększenie 

lub zmniejszenie aktywności inwestycyjnej na rynku. Co więcej wyniki pozwoliły na 

wykazanie, że tylko rekomendacje pozytywne mają największy wpływ na zwiększoną 

aktywność inwestorów na rynku giełdowym.  

Etap IV – analiza wpływu dynamiki cenowej i typu rekomendacji na liczbę transakcji 

rynkowych. Na podstawie utworzonych modeli regresji wykazano, że wraz ze wzrostem 

                                                 
685

 P. Mielcarz, 2016, Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa, s. 48-51. 
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 Ibidem, s. 56-58. 
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 D. Zarzecki, 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 
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różnicy między ceną rynkową a ceną docelową (dynamiki cenowej)
688

 zwiększa się liczba 

transakcji na rynku, co jest obserwowalne wyłącznie przypadku rekomendacji pozytywnych. 

4.3.1 Struktura inwestorów na GPW w Warszawie 

Metodyka badania 

Aby zobrazować potencjalną aktywność inwestorów pod wpływem wydanych  

w Polsce rekomendacji, w pierwszej kolejności została przeanalizowana struktura inwestorów 

na polskim rynku giełdowym. Posłużono się w tym celu danymi statystycznymi 

opublikowanymi przez warszawską giełdę. Następnie wykorzystując dostępną literaturę: akty 

prawne, dotychczasowe badania: indywidualnych badaczy oraz badania ankietowe wykonane 

przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
689

, przeanalizowano możliwość 

wykorzystywania rekomendacji w procesie inwestycyjnym przez każdą grupę inwestorów na 

warszawskim parkiecie. Na podstawie studiów literaturowych i analizy danych próbowano 

ustalić, jacy inwestorzy mogą być odbiorcami rekomendacji maklerskich. 

Jak napisano w rozdziale 1.2.2, znaczący udział w strukturze obrotów na GPW mają 

inwestorzy zagraniczni, w latach 2005-2012 średni udział tych inwestorów w strukturze 

obrotów wynosił 41%, natomiast inwestorów instytucjonalnych 35%, a inwestorów 

indywidulanych 24%. To potwierdza, że każda z wyżej wymienionych trzech grup 

inwestorów stanowi istotną część rynku giełdowego w Polsce. Dlatego dalszym rozważaniom 

zostały poddane wszystkie trzy grupy inwestorów na warszawskim parkiecie, jako możliwi 

odbiorcy publikowanych rekomendacji. 

Wyniki badań oraz dyskusja 

Inwestorzy zagraniczni 

Znaczący udział inwestorów zagranicznych na warszawskim parkiecie świadczy  

o dobrym rozwoju polskiej gospodarki oraz rynku kapitałowego, co sprawiło, że Polska stała 

się konkurencyjnym miejscem do inwestycji na arenie międzynarodowej. Obecnie inwestorzy 

zagraniczni generują większość obrotów na GPW, dlatego ich aktywność ma kolosalne 

znaczenia na rynku. Wzrost udziału inwestorów zagranicznych na GPW może być wynikiem 

kryzysu gospodarczego na dojrzałych rynkach Europy Zachodniej
690

. 

Wraz ze spadkiem obrotów inwestorów zagranicznych znacząco spadają obroty całego rynku, 

jak miało to miejsce w 2012 roku. Poza informacjami o generowanych obrotach na 

warszawskim parkiecie o inwestorach zagranicznych wiadomo wyłącznie to, z jakich krajów 

zostały składane zlecenia na rynku głównym, co zostało zobrazowane w Tabeli 23 w panelu 

A. W analizowanych ośmiu latach najwięcej zleceń pochodzi z Wielkiej Brytanii, lecz 

systematycznie jej udział spadał, a tym samym wzrastał udział w obrotach zleceń składanych 

we Francji, Czechach, Austrii i innych krajach. Niemniej w roku 2012 około 20% łącznych 

obrotów całego rynku podchodziło ze zleceń składanych w jednym kraju – Wielkiej Brytanii. 

Pozostała część obrotów inwestorów zagranicznych była zdywersyfikowana. 

Poza wiedzą na temat generowanych obrotów na GPW przez tę grupę inwestorów oraz 

procentowego udziału pochodzeń transakcji kupna-sprzedaży generujących te obroty, według 

wiedzy autora, w literaturze przedmiotu nie ma więcej informacji na ich temat. 

                                                 
688
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jako procent ceny docelowej. 
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 R. Karkowska, I. Kravchuk, 2016, Struktura inwestorów na GPW w Warszawie w kontekście zmian 

makroekonomicznych i rynkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 449, 

Wrocław, s. 255. 



Wpływ rekomendacji maklerskich na podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
 

171 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że wydawane w Polsce rekomendacje, które są powszechnie dostępne 

i które są przedmiotem tej dysertacji, w większości są wydawane w języku polskim. Odsetek 

rekomendacji obcojęzycznych (anglojęzycznych) w stworzonej bazie rekomendacji jest 

poniżej 1%. Dlatego ich użyteczność dla inwestorów zagranicznych (nie posługujących się 

językiem polskim) jest żadna. Wobec tego można pominąć inwestorów zagranicznych jako 

potencjalnych odbiorców ogólnodostępnych rekomendacji wydawanych w Polsce. 
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Tabela 23 Podział inwestorów zagranicznych i krajowych instytucjonalnych w generowanych obrotach na 

rynku głównym GPW w latach 2005-2012 

Panel A: Struktura udziałów inwestorów zagranicznych w generowanych przez nich obrotach giełdowych według kraju pochodzenia 

(miejsca złożenia zlecenia) 

Kraj Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Półrocze 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Wielka Brytania 76 76 76 78 81 82 81 72 68 68 60 57 55 53 56 59 

USA 5 3 4 7 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 0 - 

Włochy 3 1 1 0 0 - - - - - - - - - - - 

Niemcy 2 1 1 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francja 1 1 2 2 2 2 1 5 4 4 13 17 21 22 22 19 

Węgry - - - 1 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 0 - 

Czechy 0 0 0 2 2 2 1 11 10 11 8 10 8 7 6 6 

Austria - - 7 7 5 1 2 5 5 7 6 4 3 2 3 3 

Belgia - - - - - - 8 1 2 2 2 2 4 5 3 - 

Szwajcaria - - 0 0 0 0 - 0 0 0 -  3 3 4 0 

Inne 13 18 9 3 3 8 3 1 7 2 7 6 3 6 6 13 

Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Panel B: Struktura udziału krajowych inwestorów instytucjonalnych w generowanych przez nich obrotach na GPW 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Półrocze 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Fundusze inwestycyjne 40 35 41 33 35 44 44 38 33 41 44 37 33 31 30 28 

Fundusze emerytalne 24 20 21 17 14 16 16 18 17 18 21 22 21 19 16 17 

Asset management    7 23 9 13 10 9 9 4 4 6 4 4 4 

Animatorzy* - 24 18 21 11 15 15 19 22 20 17 22 29 34 32 37 

Dom maklerski 

(rachunek własny) 
- - - - 5 5 2 4 5 4 5 3 3 5 8 7 

Przedsiębiorstwa 12 5 3 3 3 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

Towarzystwa 

ubezpieczeniowe 
- 7 8 7 5 4 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

Banki 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 1 2 3 1 1 1 

Inne 22 6 5 8 1 1 2 5 6 1 3 6 2 2 5 2 

Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

*Animatorzy to biura maklerskie pełniące funkcje animatora na rynku.  

Dane podano w procentach. 

Źródło: Na podstawie danych publikowanych przez GPW: Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa 2005), 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/06_03 _2_Inwes_w_obrot.pdf, [dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w obrotach 

giełdowych I połowa 2006 roku, https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/06.08.24-inwestorzy_gieldowi_w_i_p_06.pdf 

[dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2007 roku), https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/ 

Inwestorzy_gieldowi_w_I_p_2007.pdf [dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2007 roku, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/ Inwestorzy_gieldowi_2007.pdf [dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w obrotach 

giełdowych (I połowa 2008 roku), https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_w_ I_p_2008.pdf [dostęp: 

03.11.2018], Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2008 roku podsumowanie, https:// www.gpw.pl/pub/ 

GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_2008.pdf [dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2009 

roku), https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/ Inwestorzy_w_obrotach_I_pol_ 2009.pdf [dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w 

obrotach w 2009 roku -podsumowanie, https://www.gpw.pl/pub/ GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_2009.pdf [dostęp: 

03.11.2018], Inwestorzy w obrotach giełdowych w I połowa 2010 roku – podsumowanie 

badania, https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_w_obrotach_I_ pol_2010.pdf [dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w 

obrotach giełdowych w 2010 roku – podsumowanie badania, https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_ 

w_ 2010.pdf [dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w obrotach giełdowych w I półroczu 2011, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_ obroty_gieldowe_ 

I_pol.pdf [dostęp: 03.11.2018], Inwestorzy w obrotach giełdowych w I połowie 2012 roku – podsumowanie badania, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_ 1H2012.pdf [dostęp: 03.11.2018], Zagregowane wyniki 

badania dot. udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi https://www. 

gpw.pl/pub/GPW/analizy/Udzial_inwestorow_2017.pdf [dostęp: 03.11.2018], Udział inwestorów w obrotach giełdowych – 

dane zagregowane 2002-2015, https://www.gpw.pl/pub/ GPW/analizy/2015_P2Udzialy _20160222.pdf [dostęp: 03.11.2018], 

Udział inwestorów w obrotach giełdowych – dane zagregowane 1996-2013, https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/ 

badanie_inwestorow_2013.pdf [dostęp: 03.11.2018], Udział inwestorów w obrotach giełdowych – dane zagregowane 1996-

2012, https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/ Udzial_inwestorow_w_obrotach_gie.pdf [dostęp: 07.03.2018]. 
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Inwestorzy instytucjonalni 

Inwestorzy instytucjonalni to wszelkie podmioty, które lokują gigantyczne środki 

finansowe w instrumenty finansowe. Środki, które lokują, są środkami pieniężnymi 

inwestorów lub zostały im zawierzone w formie depozytów, składek ubezpieczeniowych czy 

też składek na ubezpieczenia emerytalne. W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej 

definicji tej grupy inwestorów
691

. Odnosząc się do danych prezentowanych przez Giełdę 

Papierów Wartościowych, definicja inwestorów instytucjonalnych odnosi się do wszystkich 

inwestorów niebędących inwestorami indywidulanymi. A więc do grupy inwestorów 

nieindywidualnych mogą należeć: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, 

przedsiębiorstwa, Skarb Państwa, fundusze inwestycyjne typu venture capital, firmy typu 

asset management, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki komercyjne, w tym banki 

inwestycyjne i inni: domy maklerskie, animatorzy, dealerzy. 

Inwestorów instytucjonalnych można ogólnie scharakteryzować tym, że posiadają 

zaawansowaną wiedzą na temat rynku finansowego, wiedzę popartą doświadczaniem  

w przeprowadzaniu rozmaitych transakcji finansowych oraz potrafią prawidłowo oszacować 

ryzyko związane z daną aktywnością na rynku. 

Obecnie na rynkach kapitałowych znaczącą rolę ogrywają inwestorzy 

instytucjonalni
692

.Wynika to z dostępu do szerokich kanałów informacyjnych, ogromnych 

wartości aktywów jakimi zarządzają, przez co znacząco mogą wpływać na rynek giełdowy
693

. 

Jak widać w Tabeli 23 w panelu B, w analizowanym okresie 2005-2008 największy udział  

w obrotach krajowych pomiotach instytucjonalnych miały instytucje zbiorowego 

inwestowania – fundusze inwestycyjne (średnio 37%). Ich działalność jest ściśle regulowana 

przez Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także dyrektywami unijnymi (m. in. 

Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities „UCITS”). Akty prawne 

między innymi regulują to, że fundusze inwestycyjne muszą inwestować w instrumenty 

finansowe zgodne z ich prospektem informacyjnym (emisyjnym), co ogranicza dowolność  

w dobrze instrumentów finansowych w ich portfelach inwestycyjnych. Ponadto krajowa 

ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi
694

 wskazuje, że w funduszu (jako towarzystwie funduszy inwestycyjnych - 

TFI) muszą być zatrudnieni doradcy inwestycyjni do zarządzania portfelem inwestycyjnym. 

Doradcy inwestycyjni stanowią elitę ekspertów w obszarze inwestycji, dlatego należy 

wykluczyć, że fundusze inwestycyjne mogą wykorzystywać rekomendacje giełdowe ze 

względu na zatrudnioną wykfalifikowaną kadrę pracowników. 

Kolejnym podmiotem mającym znaczący udział w obrotach na rynku głównym GPW, 

są fundusze emerytalne (średnio generowały w latach 2005-2012 niemal 19% obrotów). 

Podobnie jak fundusze inwestycyjne fundusze emerytalne jako podmiot zbiorowego 

inwestowania o szczególnym charakterze są regulowane Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r.  

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ustawa ta reguluje, że towarzystwo 

jako podmiot, który tworzy i zarządza funduszami oraz reprezentuje je wobec osób trzecich, 

ma obowiązek, podobnie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zatrudnić doradcę 
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inwestycyjnego i inwestować pozyskane środki zgodnie z Ustawą oraz prospektem 

emisyjnym, w którym zawarta jest deklaracja zasad polityki inwestycyjnej
695

. Podobnie jak  

w przypadku TFI fundusze emerytalne należy wykluczyć z potencjalnych odbiorców 

rekomendacji. Istniejące regulacje prawne dotyczące instytucji wspólnego inwestowania mają 

na celu przede wszystkim chronić dobro jednostek inwestujących w fundusze, dlatego 

struktura inwestowania w poszczególne instrumenty finansowe jest mocno ograniczona. 

Na podstawie pogłębionych wywiadów przeprowadzonych w 2016 roku przez Bosak-

Rak z czterema osobami, które zarządzają portfelem akcji w różnych
696

 funduszach 

inwestycyjnych lub emerytalnych, wskazano podstawowe trzy poziomy ważności czynników, 

wpływające na proces podejmowania decyzji inwestycyjnej w funduszu zarządzanym 

aktywnie w horyzoncie średnio- i długoterminowym
697

: 

1. analiza fundamentalna, 

2. kompetencje osób w zarządzie, ład korporacyjny, kompetencje członków 

niezależnych, 

3. strategia konkurentów, dywidendy, analiza techniczna, brak akcji 

uprzywilejowanych, możliwość zgłaszania członków niezależnych. 

 

Wyżej wymieniona lista czynników wskazuje na elementy, które często  

w rekomendacjach nie są ujęte, jak: kompetencje osób związanych ze spółką, analiza 

techniczna, czy informacje o członkach niezależnych. Z punktu widzenia osób zarządzających 

funduszami zbiorowego inwestowania zawartość informacyjna rekomendacji jest zbyt 

ograniczona, co jest również argumentem wspierającym tezę, że rekomendacje są 

nieprzydatne dla tego typu jednostek. 

Istotny poziom generowanych obrotów na GPW dokonują animatorzy, z roku na rok 

ich udział rośnie, w analizowanym okresie odpowiadali średnio za 22,4% obrotów krajowych 

instytucji. Animatorzy dzielą się na dwa rodzaje – rynku i emitenta. Animator rynku to 

członek giełdy lub inny podmiot, który na podstawie umowy z GPW zobowiązuje się do 

realizowania na własny rachunek działań mających na celu wspomaganie płynności danego 

instrumentu finansowego. Animator emitent to członek giełdy lub inny podmiot, który na 

podstawie umowy z emitentem danego instrumentu finansowego zobowiązuje się do 

wspomagania płynności danego instrumentu finansowego. Animatorzy nie mogą składać 

zleceń, prowadzących do zawarcia transakcji, w których animator występowałby jako 

sprzedający i kupujący jednocześnie, gdyż animator spełnia specyficzną funkcję na rynku 

giełdowym, ma na celu jak najbardziej efektywnie wspomagać płynności obrotu 

instrumentami finansowymi. W związku z powyższym w żadnym wypadku nie można 

traktować animatorów jako adresatów publikowanych rekomendacji. 

Domy maklerskie odpowiadały średnio za 4,7% obrotów generowanych przez krajowe 

podmioty instytucjonalne, działając w swoim imieniu. Domy maklerskie jako twórcy 

publikowanych rekomendacji posiadają znacznie więcej informacji na temat sektorów, 

spółek, planów inwestycyjnych, itd. niż te, które są publikowane w rekomendacjach. Dlatego, 

można przypuszczać, że jeśli publikowane w rekomendacjach dane są na tyle wartościowe, 

aby móc uwzględnić je w decyzjach inwestycyjnych, to zasadne byłoby wykorzystać je 

szybciej niż zrobią to inni, czyli przed dostarczeniem ich do szerokiego grona odbiorców. 
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Asset management to usługa zarządzania aktywami, czyli portfelem instrumentów 

finansowych, skierowana do inwestorów instytucjonalnych i zamożnych inwestorów 

indywidualnych. Polega na powierzeniu środków pieniężnych profesjonalistom (z ang. asset 

management company), którzy lokują środki klientów (inwestorów) w instrumenty finansowe 

według uzgodnionych strategii inwestycyjnych. Aktywność na rynku giełdowym średnio 

rocznie wynosiła 8,2% całego obrotu giełdowego podmiotów instytucjonalnych. W Polsce 

istnieją trzy rodzaje instytucji, które są uprawione do świadczenia usługi zarządzania 

aktywami. Są to wyspecjalizowane w tym domy maklerskie (ich znaczenie jest największe), 

świadczące kompleksowe usługi finansowe, a także towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

które mogą poszerzyć swoją działalność o dodatkowe zarządzanie aktywami. Można 

wnioskować, że wykorzystanie rekomendacji w procesie świadczenia usług przez wskazane 

wyżej rodzaje instytucje jest żadna. Domy maklerskie jako podmioty powołane do realizacji 

zleceń na rynku i świadczenia doradztwa inwestycyjnego, same będące twórcami 

publikowanych rekomendacji, należy wykluczyć z potencjalnych odbiorców rekomendacji. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe, jako kolejny podmiot finansowy aktywie biorący 

udział na rynku giełdowym, odpowiadał średnio za 3,7% obrotów giełdowych generowanych 

przez instytucje. Towarzystwa ubezpieczeniowe pełnią podwójną rolę na rynku kapitałowym 

- inwestorów i kapitałobiorców. Mają jednak ograniczone możliwości inwestowania na rynku 

giełdowym ze względu na szczególny charakter inwestowanych środków, między innymi 

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ich działalność inwestycyjna jest regulowana Ustawą 

z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w której jest określone, jaki procent 

inwestowanych kapitałów może być ulokowany na rynku giełdowym
698

. Ponadto Art. 156 

Ustawy określa, że w przypadku zakładów ubezpieczeń realizujących działalność 

ubezpieczeniową w dziale I grupy 3 (ubezpieczenia na życie) zakład ubezpieczeniowy ma 

obowiązek zatrudnić doradcę inwestycyjnego lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawionym 

do zarzadzania aktywami na zlecenie. Dlatego też zakłady ubezpieczeń poprzez unormowane 

zasady inwestowania, nad którymi w pewnych przypadkach powinni mieć kontrolę doradcy 

inwestycyjni, nie mogą zostać uznane za odbiorców rekomendacji maklerskich. 

Banki pełnią istotną rolę w rozwoju systemu finansowego w Polsce, jednak na 

głównym parkiecie generowały średnio 2,4% obrotów, jako podmiot instytucjonalny. Banki, 

jako wyspecjalizowane podmioty finansowe, świadczące usługi finansowe na bardzo wielu 

płaszczyznach, zatrudniają wielu ekspertów, specjalistów do realizacji ich działalności, która 

jest również silnie regulowana prawnie. Dlatego też nie można mówić o bankach jako 

odbiorach rekomendacji. Warto nadmienić, że część banków w swoich strukturach również 

ma wyodrębnione własne domy (biura) inwestycyjne, które w rzeczywistości są twórcami 

publikowanych rekomendacji. 

Przedsiębiorstwa oraz inne podmioty (samorządy, spółki publiczne) inwestujące na 

parkiecie głównym giełdy, odpowiedzialne są za niewielki obrót na rynku (średni obrót 

przedsiębiorstw wynosił 1% w łącznych obrotach na GPW w latach 2005-2012, a innych 

podmiotów również 1%). Niestety niewiele wiadomo na temat charakteru ich działalności  

i decyzji inwestycyjnych. Dlatego w przypadku tej grupy inwestorów instytucjonalnych nie 

można wykluczyć, że są odbiorcami publikowanych rekomendacji. 
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Inwestorzy indywidualni 

Inwestorzy indywidualni to inwestorzy, którzy podejmują swoje decyzje inwestycyjne 

osobiście i bez udziału profesjonalnych agentów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie 

zajmują się działalnością zawodowo, lecz działają na własny rachunek. Inwestorzy detaliczni 

mogą również uczestniczyć w transakcjach giełdowych za pośrednictwem firm 

inwestycyjnych, które świadczą dla nich usługi maklerskie. W literaturze przedmiotu nie ma 

jednorodnego wyjaśnienia tego terminu, zwykle przyjęto uważać, że termin ten odnosi się do 

osób fizycznych inwestujących własne oszczędności w różne aktywa
699

. 

W niektórych pracach wskazuje się, że inwestorzy indywidualni są przyczyną 

nieefektywności na rynku, ponieważ dokonują transakcji na podstawie „szumu”, przez co 

zostali nazwani noise traders
700

. W innej pracy wskazuje się, że inwestorzy indywidualni są 

odpowiedzialni za inwestycje w schyłkowej fazie trendu, co może wpłynąć na zmniejszenie 

efektywność inwestycji, dlatego ich działanie nazwano dumb money
701

. 

Niemniej jednak inwestorzy indywidualni pełnią ważną funkcję na rynkach, ponieważ prócz 

dostarczania kapitałów na rynek inwestorzy niechętni wobec ryzyka zapewniają płynność  

w celu zaspokojenia popytu instytucjonalnego na działania natychmiastowe
702

, czyli 

pozytywnie wpływają na rynek w krótkoterminowym horyzoncie.
 
Ponadto, wykazano, że

 

aktywność inwestora indywidualnego ma także pozytywny wpływ na płynność akcji dla firm 

o większej asymetrii informacji, ponieważ obroty inwestorów indywidualnych zmniejszają tę 

asymetrię
703

. 

W Polsce rola inwestorów indywidulanych na rynku giełdowym jest znacząco 

mniejsza niż podmiotów instytucjonalnych. Na przestrzeni lat 2005-2012 udział inwestorów 

indywidualnych w obrotach na GPW zmalał na rzecz wzrostu udziału w obrotach inwestorów 

zagranicznych
704

. Nie jest to zjawisko wyjątkowe, na dojrzałych rynkach giełdowych udział 

inwestorów indywidualnych jest marginalny, ze względu na instytucjonalizację rynków 

giełdowych
705

, niemniej pełnią wciąż znacząca funkcję na rynku. 

Aby lepiej zrozumieć, czym kierują się inwestorzy indywidualni w swoich działaniach 

inwestycyjnych, zaprezentowano odpowiedzi na wybrane pytania zadane w Ogólnopolskim 

Badaniu Inwestorów (OBI) przeprowadzonym corocznie przez Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych (SII). Badania te na przestrzeni lat ewaluowały (między innymi zmieniała się 

skala odpowiedzi, rodzaje wybieralnych odpowiedzi, pojawiały się nowe pytania), niemniej 

jednak autor starał się uporządkować uzyskiwane w badaniach (OBI) wyniki, aby móc 

przeanalizować preferencje zbadanych inwestorów. Dużą wadą publikowanych wyników  

z corocznych badań OBI jest to, że liczba opublikowanych pytań wraz z odpowiedziami 

respondentów jest ograniczona, przez co nie jest możliwe poznanie i prześledzenie 

odpowiedzi respondentów na 10 wybranych przez autora pytań we wszystkich badaniach OBI 

w latach 2005-2012. Mimo wielokrotnych starań o uzyskanie brakujących odpowiedzi z SII 

próby te zakończyły się niepowodzeniem. Dlatego poniżej zostały zaprezentowane tylko 

opublikowane odpowiedzi przez SII, dotyczące wybranych pytań zadanych respondentom. 

                                                 
699

 D. Dziawgo, 2004, Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku 

papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 46. 
700

 B. Barber, T. Odean, N. Zhu, 2009, Do Retail Trades Move Markets?, Review of Financial Studies, 

22(1), s. 159-177. 
701

 A. Frazzini, O. Lamont, 2008, Dumb Money: Mutual fund flows and the cross-section of stock 

returns, w: Journal of Financial Economics, 88(2), s. 299-322. 
702

 R. Kaniel, G. Saar, S. Titman, 2008, Individual Investor Trading and Stock Returns, Journal of 

Finance, 63(1), s. 295–297. 
703

 Q. Wang, J. Zhang, 2015, Individual investor trading and stock liquidity, Review of Quantitative 

Finance and Accounting, 45(3), s. 491-503. 
704

 Patrz szerzej: Rozdział I, podrozdział 2.2. 
705

 R. Karkowska, I. Kravchuk, op.cit., s. 247. 



Wpływ rekomendacji maklerskich na podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
 

177 

 

Jak prezentuje Tabela 24, badania OBI w perspektywie wielu lat zyskały na 

popularności. W roku 2005 liczba respondentów wyniosła zaledwie 700, a w 2011 roku ponad 

siedem tysięcy. Można przypuszczać, że wzrost udziału respondentów w badaniu był 

związany ze wzrostem liczby inwestorów indywidualnych na warszawskim parkiecie. 

Podstawowe pytanie zadawane w badaniach dotyczyło powodu, dla którego 

inwestorzy indywidualni decydują się inwestować (Tabela 24 panel A). We wszystkich 

analizowanych latach większość respondentów (powyżej 90%) wskazywała, że inwestowała 

w celu uzyskania dodatkowego, zdywersyfikowanego dochodu, a inwestycji dokonywali  

w głównej mierze samodzielnie, co zostało zaprezentowane w Tabeli 24 Tabela 24panel B. 

Najbardziej powszechnym instrumentem finansowym, w który inwestowali indywidualni 

inwestorzy, były akcje spółek na głównym parkiecie GPW (panel C), choć nie jedynym. 

Najczęściej inwestorzy posiadali do 3 akcji spółek w portfelu (wskazało ponad 40% 

respondentów), natomiast większą liczbą spółek w portfelu 4-7 wskazało ponad 30% 

badanych (panel D). Wartość posiadanych przez inwestorów indywidualnych portfeli, nie 

tylko akcji, była dość zróżnicowana, około 60%-70% respondentów wskazywało na wartość 

portfeli do 50.000 zł, z czego 20%-30% do 10 tys. zł, 30%-40% od 10 tys. zł do 50 tys. zł. 

Wraz ze wzrostem wartości portfeli przyrost inwestorów deklarujących wyższą wartość 

portfela był mniejszy, co prezentuje panel E. Według odpowiedzi respondentów wydłuża się 

horyzont czasowy dokonywanych przez nich inwestycji, spada udział inwestycji 

krótkoterminowych – dziennych (daytrading) lub trwających do tygodnia, natomiast 

zwiększył się udział w inwestowaniu długoterminowym do roku, czy też powyżej roku 

(Tabela 24 panel F). Zmiana w horyzoncie czasowym inwestycji inwestorów indywidualnych 

niewątpliwie oszczędza im czas na analizy i dokonywanie zleceń na rynku. Ponadto zjawisko 

te jest pozytywne z punktu widzenia alokacji środków na rynku kapitałowym. 

W latach 2010-2012 inwestorzy w badaniu mieli uszeregować według kryterium 

ważności źródła informacyjne. Od 2010 do 2012 widać wyraźny spadek ważności gazet, 

forów dyskusyjnych, czy rozgłośni radiowych, natomiast od 2011-2012 najważniejszym 

źródłem informacji dla nich były raporty bieżące i okresowe spółek, na co wskazują dane w 

panelu G. W przypadku ważności usług biura maklerskiego (panel H) preferencje inwestorów 

indywidualnych również były zmienne. W roku 2006 najwyżej były oceniane jakość 

platformy internetowej, czy poziom opłat i prowizji, w roku 2010 stały się mniej istotne na 

rzecz warunków usług takich jak kredyty i lokaty, liczby ofert publicznych czy bliskości 

punktu obsługi klienta. Rekomendacje i analizy biur maklerskich zgodnie z odpowiedziami 

respondentów były w niektórych latach ważniejsze, ale nigdy nie były najwyżej oceniane. 

Natomiast informacje, które w głównej mierze były wykorzystywane w latach 2011-2012 

(panel I) niemal przez wszystkich inwestorów, pochodziły z serwisów internetowych  

90%-100% respondentów. Dużym uznaniem, zwłaszcza w 2012 roku cieszyły się i inne 

źródła informacyjne, a także własne analizy, na co wskazywało ponad 60% respondentów,  

w każdym badanym roku. Głównymi przesłankami do podejmowania decyzji inwestycyjnych 

(panel J) stanowiły przede wszystkim odczucia własne inwestorów, na co wskazywało zawsze 

50%-60% badanych oraz informacje ze spółek – wskazało to ponad 40% respondentów. 

Kolejną przesłanką do podjęcia decyzji (trzecie miejsce w rankingu) wskazano 

ogólnodostępne rekomendacje (około 40% badanych), natomiast rekomendacje instytucji,  

w której inwestorzy posiadali rachunek, nie stanowiły tak ważnej przesłanki do 

podejmowania decyzji jak rekomendacje innych instytucji. To bardzo interesujące zjawisko. 

Może ono świadczyć o tym, że klienci biur maklerskich nie do końca ufali rekomendacjom 

ich biura lub uznawali je za niewystarczające. Niemniej rekomendacje maklerskie według 

OBI stanowią ważną, lecz nie najważniejszą przesłankę podjęcia decyzji inwestycyjnej. 
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Tabela 24 Wyniki Ogólnopolskich Badań Inwestorów (OBI) – wybrane zagadnienia 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

liczba respondentów 700 1 342 1 298 1 320 1 327 2 959 7 319 6 009 

PANEL A: Dlaczego inwestują? (%) 

źródło utrzymania 3 9 8,1 7,6 6,3 4,7 3,9 9,3 

dodatkowe źródło utrzymania: 97 91 91,9 91,6 93 95,2 96 

 dywersyfikacja przychodu 

       

60,1 

oszczędzanie na emeryturę 

       

3,8 

ochrona przed inflacją 

       

24,9 

inne (w tym zabawa, hobby) 

       

1,8 

odmowa odpowiedzi 

   

0,8 0,7 0,1 0,1 0,1 

PANEL B: Jak inwestują? (%) 

Samodzielnie 

  

90,6 90,8 93,2 95,6 96,7 94,3 

przez TFI 

  

45,9 19,7 35,5 34,3 30,3 36,2 

zarządzane (asset management) 

  

2,5 0,8 2,2 1,4 2,4 2 

Inne 

  

0,5 0,8 0,9 2,1 2,6 17,8 

PANEL C: W co inwestują? (%) 

akcja GPW 58 64 

   

89 91,6 85 

TFI 9 15 

   

31,5 31 28,4 

depozyty bankowe 9 6 

   

37,6 39,2 36,6 

instrumenty pochodne 10 8 

   

16,6 12,7 13,2 

obligacje 5 3 

   

9,1 5,7 7,9 

waluty obce 5 4 

    

14 15,6 

Forex 

     

12,9 14,7 

 NewConnect 

     

13 23,2 17,9 

akcje spółek zagranicznych 

      

3,9 

 polisy inwestycyjne 

      

7,2 8,9 

nieruchomości 

      

7,6 7,3 

dzieła sztuki, wina 

      

6,9 

 surowce i towary 

      

13 

 ETF-y 

      

2,8 4,5 

inne 

     

6 11,6 

 odmowa odpowiedzi 

     

2,6 

  PANEL D: Liczba spółek w portfelu (%) 

1 spółka 

     
46,8 

8,1 6,8 

2-3 spółek 

     

41,6 44,8 

4-7 spółek 

     

31,2 38,8 36,9 

8 i więcej 

     

11,3 11,4 11,5 

brak akcji 

     

9,7 

  odmowa odpowiedzi 

     

1 

  PANEL E: Wartość portfeli (%) 

do 10.000 PLN 29 25 24 23 28,3 30,4 27,9 30,5 

10-50.000 30 30 34 30,8 34,9 38 41,1 37,3 

50-100.000 21 23 14,4 17,8 14,8 14,4 12,3 11,5 

100-500.000 17 16 21,3 20,5 15,2 12,4 9,2 10 

>500.000 3 6 6,3 6,8 2,4 0,9 2 2 

odmowa odpowiedzi - - - 1,1 4,3 3,8 7,4 8,7 

PANEL F: Częstotliwość inwestowania (%) 

Day trading 

  

11,6 

 

13,8 9,5 3,9* 4,1* 

Do tygodnia 

  

8,2 

 

12,1 9,6 4,9* 4,3* 

Do miesiąca 

  

15,1 

 

15,9 23,8 19,4* 15,1* 

Do roku 

  

40,5 

 

30,6 35,6 46,1* 38,6* 

Powyżej roku 

  

24,6 

 

24,9 19,7 25,6* 37,9* 

Odmowa odpowiedzi     2,7 1,8   
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Tabela 24 Wyniki Ogólnopolskich Badań Inwestorów (OBI) – wybrane zagadnienia c.d. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PANEL G: Kryterium ważności źródeł informacyjnych (uszeregowanie według kryterium ich ważności) 

raporty bieżące i okresowe spółek 

     

3,66 4,01 4 

serwisy internetowe 

     

2,81 3,84 3,8 

strony www spółek 

     

4,46 3,11 3,2 

raporty i komentarze analityków/blogi 

     

4 3,13 3,18 

programy telewizyjne 

     

4,33 3,18 3,15 

gazety 

     

4,28 3,02 2,97 

fora dyskusyjne 

     

5,21 2,41 2,38 

rozgłośnie radiowe 

     

5,8 2,17 2,13 

PANEL H: Ocena ważności usług biura maklerskiego (skala 1-5, w roku 2006 1-8) 

jakość platformy internetowej 

 

5,18 

 

3,24 3,66 2,59 

  poziom opłat i prowizji 

 

5,56 

 

3,28 3,55 2,65 

  poziom obsługi klienta 

 

3,42 

 

3,29 3,7 3,65 

  rekomendacje i analizy 

 

3,94 

 

2,71 - 4,05 

  warunki usług takich jak kredyty i lokaty 

 

3,79 

 

2,64 3 5,59 

  połączenie rachunku z ROR-em 

 

2,43 

 

2,68 3,27 - 

  liczba ofert publicznych 

 

2,34 

 

2,66 3 4,98 

  bliskość punktu obsługi klienta 

 

2,29 

 

2,99 3,2 5,48 

  inne 

 

2,54 

 

2,83 - - 

  PANEL I: Wykorzystywane źródła informacji (%) 

serwisy internetowe 

      

88,9 98 

komentarze analityków/blogi 

      

23,5 88,8 

raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI) 

      

22,7 83 

programy telewizyjne 

      

57,7 79,1 

gazety 

      

61,2 76,6 

fora dyskusyjne/blogi 

      

22,7 68 

strony www spółek 

      

17,5 66,1 

własne analizy 

     

61,2 64,3 61,8 

PANEL J: Przesłanki decyzji inwestycyjnych (%) 

własne wyczucie 

     

51,1 63,6 57,4 

informacje ze spółek 

     

41,3 54,2 43,1 

ogólnodostępne rekomendacje 

     

36,7 42,6 37,5 

informacje publikowane w mediach 

     

- - 32,6 

rekomendacje mojego biura/maklera 

     

- 14,4 14,3 

podpowiedzi na blogach, forach internetowych 

     

- 14,3 10,6 

podpowiedzi znajomych 

    

7,2 9,1 9,7 6,8 

inne (w tym mechaniczne systemy transakcyjne) 

     

2,3 1,7 0,4 

odmowa odpowiedzi 

     

0,2 

  * Odpowiedzi respondentów dotyczą wyłącznie inwestycji w akcje GPW. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie corocznych Ogólnopolskich Badań Inwestorów Indywidualnych (OBI) 

przeprowadzonego przez SII: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2012, 

http://www.sii.org.pl/4380/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2012.html#ak4380 

[dostęp 6.08.2018]; Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2011, 

http://www.sii.org.pl/5396/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2011.html#ak5396 

[dostęp 6.08.2018]; Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2010, 

http://www.sii.org.pl/3124/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2010.html#ak3124 

[dostęp 6.08.2018]; Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2009, 

http://www.sii.org.pl/2179/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2009.html#ak2179 

[dostęp 6.08.2018]; Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2008, 

http://www.sii.org.pl/1700/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2008.html#ak1700 

[dostęp 6.08.2018]; Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2007, 

http://www.sii.org.pl/962/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2007.html#ak962, 

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów Indywidualnych 2006, 

www.sii.org.pl/static/img/_351141137.pdf [dostęp 6.08.2018]. 

Tabela zawiera odpowiedzi respondentów dla wybranych pytań zadanych w corocznym Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 

Indywidualnych wykonywanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). Publikowane odpowiedzi z 

corocznych badań przez SII nie zawsze dotyczyły tych samych pytań zadanych respondentów. Ponadto na przestrzeni lat 

badanie ewoluowało i zmieniały się w nich możliwości odpowiedzi czy też wykorzystywane stopnie skali ocen. 
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Wnioski 

Dotychczasowa literatura wskazuje, że nie tyko inwestorzy indywidualni, ale także 

instytucjonalni biorą pod uwagę analizę rynku przeprowadzoną przez domy maklerskie  

w podejmowaniu decyzji o zakupie akcji w ofercie publicznej
706

. Na podstawie 

przeprowadzonych rozważań związanych z rodzajami inwestorów na rynku głównym GPW 

można zgodzić się z tą tezą, lecz w odniesieniu wyłącznie do niewielkiej części inwestorów 

instytucjonalnych. 

Inwestorzy zagraniczni zasadniczo nie mogą być odbiorcami polskich rekomendacji 

giełdowych, ze względu na barierę językową (wyjątek stanowią inwestorzy, którzy znają 

język polski). Natomiast polscy inwestorzy instytucjonalni, zwłaszcza ci którzy odpowiadają 

za większość obrotów na rynku giełdowym, też nie mogą sugerować się rekomendacjami 

głównie ze względów prawnych, ale również zbyt małej ilości informacji zawartych  

w rekomendacjach. Niemniej jednak nie można wykluczyć z adresatów rekomendacji wąskiej 

grupy inwestorów instytucjonalnych, których nie dotyczą regulacje prawne związane  

z alokacją środków pieniężnych na rynku kapitałowym. Z kolei inwestorzy indywidualni, 

którzy w głównej mierze samodzielnie inwestują w kilka spółek na GPW, aby 

zdywersyfikować swój dochód mogą być głównym adresatami publikowanych rekomendacji. 

Rekomendacje te mogą bowiem stanowić uzupełnienie posiadanych przez nich informacji, 

zwłaszcza gdy mają ograniczony czas na zdobywanie informacji. Jak przyznali zbadani 

inwestorzy indywidualni, rekomendacje są przeciętnie ważnymi informacjami dla nich, ale 

stanowią istotną przesłankę o podjęciu decyzji inwestycyjnej. 

 

 

 

                                                 
706

 P. Pomykalski, M. Domagalski, 2015, IPO underpricing and financial analysts’ forecast accuracy in 

Poland, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 310(1), Łódź, s. 118. 
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4.3.2 Liczność potencjalnych odbiorców rekomendacji maklerskich 

Według wiedzy autor nie ma badań dotyczących konkretnej liczby inwestorów 

korzystających z rekomendacji maklerskich. W badaniach ankietowych przeprowadzanych na 

inwestorach indywidualnych respondenci wskazywali, że część z nich korzysta  

z rekomendacji, lecz nie wiadomo, dla ilu inwestorów rekomendacje i ich zawartość 

stanowiły wystarczający bodziec do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Zważywszy na fakt, że 

tylko ograniczona liczba inwestorów wydaje się być właściwym adresatem rekomendacji 

maklerskich można przypuszczać, że również niewielka liczba inwestorów jest w stanie 

wspomagać się w swoich decyzjach inwestycyjnych rekomendacjami. 

W celu weryfikacji potencjalnego wykorzystania rekomendacji w procesie inwestycyjnym 

dokonano symulacji, która określa maksymalną liczbę inwestorów, jaka mogła reagować na 

fakt wydania rekomendacji po ich udostępnieniu. 

Metodyka badań i próba badawcza  

W symulacji tej wykorzystano dane dotyczące liczby rachunków maklerskich na 

warszawskim parkiecie, dane te zostały pobrane ze strony GPW. Natomiast dane związane  

z aktywnością inwestorów na rynku giełdowym, w postaci liczb zawartych transakcji zostały 

pobrane z portalu GPW InfoStrefa (od stycznia 2005 roku do końca grudnia 2014 roku) dla 

wybranych spółek, które były przedmiotem rekomendacji i które zakwalifikowały się do tego 

badania. 

Symulacja ta została przeprowadzona przy pomocy równania - wyrażonego wzorem 

4.2., który wskazuje maksymalną popularność rekomendacji wśród inwestorów 

(wsp_popular), gdyby każda transakcja w analizowanym oknie badawczym byłaby dokona 

pod wpływem rekomendacji. 

 

 

             
                   

                                        
 4.2 

 

gdzie: 

liczba transakcjiit – liczba transakcji dla spółki i w dniu t, 

liczba rachunków maklerskichHY - liczba aktywnych rachunków maklerskich w danym 

półroczu (HY-half year). 

 

W symulacji tej przyjęto założenia, że: 

a) jedna transakcja jest równoznaczna z jedną decyzją inwestycyjną dokonaną 

pod wpływem rekomendacji, 

b) jednemu inwestorowi przyporządkowuje się jeden aktywny rachunek 

maklerski; 

c) inwestor dokonuje transakcji wyłącznie jeden raz dla jednej rekomendacji 

(spółki), lecz może inwestować w dowolną liczbę spółek. 

 

Przejęcie powyższych założeń pozwala wnioskować o maksymalnej liczbie inwestorów, jaka 

mogłaby dokonać transakcji pod wpływem wydanych rekomendacji w analizowanych oknach 

badawczych. Niemniej z prawnego punktu widzenia nie ma ograniczeń co do ilości 

posiadanych przez inwestorów rachunków maklerskich. Zaś ilość dokonywanych przez 

inwestorów transakcji na rynku również nie jest ograniczona przez normy prawne, lecz zależy 

wyłącznie od możliwości finansowych inwestorów i możliwości realizacji zlecenia na rynku 



Rozdział IV 
 

182 

 

giełdowym. Ponadto w rzeczywistości jest możliwe, aby inwestorzy nieznający treści danej 

rekomendacji, zawarli w oknie badawczym transakcję dotyczącą rekomendowanej spółki. 

Dla uzyskanych wyników symulacji w podziale na typy rekomendacji obliczono 

podstawowe statystyki: średnią, medianę, średnią odporną (średnią przyciętą), odchylenie 

standardowe, minimum, maksimum, a następnie poddano je analizie. 

W polskich pracach związanych z rekomendacjami m. in. Mielcarza
707

 czy Buzały
708

 

rozróżniano datę wydania rekomendacji oraz datę upowszechniania rekomendacji w środkach 

masowego przekazu. Dla większości rekomendacji data upowszechniania rekomendacji 

komercyjnym inwestorom miała miejsce do siódmego dnia po dacie jej wystawienia
709

. Ze 

względu na brak informacji o dacie upublicznienia, która czasem jest trudna do ustalenia, 

bywa tożsama z datą wydania rekomendacji, autor zadecydował przeprowadzić badania 

wyłącznie w oparciu o datę wydania rekomendacji. 

Symulację wykonano dla 14 dni roboczych przed wydaniem rekomendacji, w dniu 

wydania rekomendacji i 14 dni roboczych po jej wydaniu. Przyjęcie okna badawczego +/-14 

od momentu wydania rekomendacji zostało zainspirowane wcześniejszymi badaniami, 

między innymi: Andersona i Martineza
710

, którzy wykazali, że w Szwecji przed oficjalnym 

wydaniem rekomendacji zwiększa się handel akcjami spółek, których dotyczą rekomendacje; 

czy też badaniami Mielcarza
711

, który wykazał, że ponadprzeciętne stopy zwrotu utrzymują 

się do kilkunastu dni po dacie wydania rekomendacji, a także że można je zaobserwować tuż 

przed wydaniem rekomendacji. Dlatego aby uchwycić ewentualną zwiększoną aktywność 

inwestorów jeszcze przed oficjalnie wydanymi rekomendacjami, zastosowano szerokie okno 

badawcze jeszcze przed datą wydania rekomendacji. 

W tym badaniu posłużono się podstawową bazą rekomendacji, z której odrzucono te 

rekomendacje spółek, dla których wydano inną rekomendację (przez tą samą lub inną 

instytucję wydającą rekomendacje) w okresie krótszym niż 28 dni. Wyeliminowanie 

nachodzących się okresów obowiązywania rekomendacji w analizowanym okresie nie 

zaburzy proces wnioskowania. Ostateczna liczba rekomendacji zakwalifikowanych w badaniu 

wynosi 1075 rekomendacji i jest związana z 189 spółkami. 

Symulacje związane są z określeniem maksymalnej liczby potencjalnych inwestorów, którzy 

mogliby podejmować swoje decyzje inwestycyjne w oparciu o rekomendacje, zostały 

przeprowadzone dla całej wyselekcjonowanej próby badawczej oraz w podziale na trzy typy 

rekomendacji – pozytywnych, negatywnych oraz neutralnych. 

Tabela 25 zawiera wolumen rachunków maklerskich zarejestrowanych przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz Centrum Giełdowe (CG) w latach 2004-

2012, różnicę między tymi rejestrami, liczbę aktywnych rachunków, a także odsetek 

                                                 
707

 P. Mielcarz, 2016, Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa, s. 44. 
708

 P. Buzała, 2012, Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe. Implikacje dla efektywności rynku 

akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, 

Zarządzanie Finansami - Upowszechnianie i transfer wyników badań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin, s. 14.  
709

 Por. P. Mielcarz, B. Podgórski, P. Weremczuk, 2007, Positive Recommendations and Abnormal 

Returns on Warsaw Stock Exchange in 2005-2006, w: E. Urbańczyk (red.), The Problem of Company Value 

Management, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, s. 183-184; P. Buzała, 2015, Silna a 

półsilna forma efektywności informacyjnej rynku kapitałowego – doświadczenia z GPW w Warszawie na 

podstawie zaleceń analityków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Rynki kapitałowe. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 103; P. Mielcarz, op.cit., s. 43. 
710

 A. Anderson, J. Martinez, 2011, Broker Trading Ahead of Stock Recommendations, A research 

report from Institute for Financial Research, 78, luty, Szwecja, s. 1-42. 
711

 Por. H. Gurgul, Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów 

wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 78, 80; Mielcarz P., op.cit., s. 57. 
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aktywnych rachunków w odniesieniu do rejestru KDPW. Różnica pomiędzy liczbą 

rachunków maklerskich zarejestrowanych przez Centrum Giełdowe (CG) i Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych wynika z faktu, iż w liczbie rachunków CG uwzgłedniane są 

rachunki tylko tych biur, które mają podpisaną umowę z Giełdą Papierów Wartościowych i są 

członkami Giełdy. KDPW w swoich statystykach uwzględnia rachunki maklerskie także 

instytucji, które nie są Członkami Giełdy. Dlatego istnieją spore różnice w rejestrach obu 

instytucji. 

Źródłem danych o liczbie aktywnych rachunków maklerskich publikowanych na stronie 

internetowych GPW i które zostały wykorzystane w symulacji jest Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych. Rachunek aktywny to taki rachunek, na którym została 

odnotowana przynajmniej jedna transakcja w danym okresie, czyli co najmniej jedna 

transakcja w okresie półrocza. 

Jak widać w Tabeli 25, liczba wszystkich rachunków w latach 2005-2012, według 

KDPW, wzrastała niemal w każdym półroczu, z niewielkimi wyjątkami (II półrocze 2005,  

II półrocze 2011, II półrocze 2012). Wzrost liczby wszystkich rachunków pomiędzy  

I półroczem 2005, a II półroczem 2012 wynosił 76%, co świadczy o zainteresowaniu polską 

giełdą przez wielu inwestorów. Największy przyrost liczby rachunków miał miejsce  

w I półroczu 2010 roku (wzrost o ponad 240 tys.), krótko po dużych spadkach na GPW 

związanych z sytuacją gospodarczą na świecie. 

 
Tabela 25 Liczba rachunków maklerskich w latach 2004-2012 

Rok Półrocze 

Liczba 

wszystkich 

rachunków 

maklerskich wg 

KDPW 

Liczba 

rachunków 

wg CG 

Różnica 

pomiędzy liczbą 

rachunków 

KDPW a CG 

Liczba 

aktywnych 

rachunków 

% aktywnych 

rachunków do 

wszystkich 

rachunków KDPW 

2004 2 850 513 835 381 15 132 255 484 30,0 

2005 
1 858 281 834 370 23 911 172 357 20,1 

2 853 333 821 693 31 640 192 338 22,5 

2006 
1 873 737 838 761 34 976 182 088 20,8 

2 908 926 877 029 31 897 218 988 24,1 

2007 
1 966 381 942 719 23 662 240 661 24,9 

2 996 565 969 699 26 866 238 819 24,0 

2008 
1 1 002 618 971 658 30 960 181 723 18,1 

2 1 028 962 879 675 149 287 165 975 16,1 

2009 
1 1 116 000 1 082 989 33 011 175 835 15,8 

2 1 132 602 1 099 129 33 473 254 456 22,5 

2010 
1 1 373 332 1 339 058 34 274 412 015 30,0 

2 1 477 419 1 443 658 33 761 380 338 25,7 

2011 
1 1 527 526 1 493 238 34 288 349 575 22,9 

2 1 497 609 1 462 291 35 318 325 166 21,7 

2012 
1 1 530 257 1 494 934 35 323 278 739 18,2 

2 1 508 519 1 475 554 32 965 244 031 16,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Udzial_inwestorow_w_obrotach_gie.pdf [dostęp: 07.03.2018]. 

Tabela zawiera półroczne dane z lat 2004-2012 dotyczące: liczby wszystkich rachunków maklerskich zarejestrowanej przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, liczby rachunków maklerskich zarejestrowanej przez Centrum Giełdowe, różnic 

pomiędzy liczbą rachunków maklerskich zarejestrowanych przez Krajowy depozyt Papierów Wartościowych a Centrum 

Giełdowym; liczby aktywnych rachunków maklerskich; ilorazu aktywnych rachunków maklerskich z danego półrocza do 

wszystkich rachunków maklerskich zanotowanych w danym półroczu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, 

wyrażonego w procentach. 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Udzial_inwestorow_w_obrotach_gie.pdf
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W analizowanych latach 2005-2012 średnio tylko 21,5% zarejestrowanych rachunków 

było aktywnych; min. 15,8% w I kw. 2009 – w czasie bessy, max 30% w I kw. 2010, czyli 

krótko po zakończeniu bessy na rynku, co było spowodowane zwiększeniem zainteresowania 

inwestycjami na GPW. Przyrost aktywnych rachunków z półrocza na półrocze był 

zróżnicowany, lecz nie widać silnych zależności pomiędzy aktywnością inwestorów na rynku, 

a przyrostem otwieranych nowych rachunków. Dynamika nowych otwarć rachunków 

maklerskich jest dużo większa niż dynamika aktywnych rachunków inwestorów. Co może 

świadczyć, o tym, że część inwestorów nie decyduje się inwestować na giełdzie. Innym, 

częściowym wyjaśnieniem może być fakt, że część z inwestorów inwestuje długoterminowo – 

kupuje i trzyma, nie generując ruchu na warszawskim parkiecie. 

Omówienie wyników symulacji oraz dyskusja 

Wyniki symulacji dla wszystkich typów rekomendacji 

Jak widać w Tabeli w panelu A, pomiędzy średnią a medianą liczby transakcji istnieją 

duże różnice w każdym analizowanym dniu, jest to rezultat niesymetrycznością rozkładu 

zarejestrowanej liczby transakcji. 

Wartość minimalna dla każdej charakterystyki dla każdego badanego dnia wynosi zero, 

natomiast wartość maksymalna przyjmuje znacząco wyższe wartości. 

Średnie (mediany) współczynniki popularności dla wszystkich typów rekomendacji  

w każdym z analizowanych dni są bardzo niskie (panel B). Co zaznacza, że przeciętnie dla 

wszystkich typów rekomendacji łączna liczba aktywnych inwestorów, która mogłaby podjąć 

decyzje pod wpływem rekomendacji, nie przekracza jednego procenta. Uwzględniając  

w symulacji także maksymalne liczby transakcji, uzyskano maksymalny współczynnik 

popularności, który jest znacząco wyższy i oscyluje wokół kilku procent. Najwyższa wartość 

maksymalnego współczynnika popularności jest obserwowalna dwa dni przed wydaniem 

rekomendacji i wynosi on 7,5%. Z kolei najwyższa wartość maksymalnego współczynnika 

popularności po dacie wydania rekomendacji wystąpiła cztery dni po dacie wydania 

rekomendacji i był on na poziomie 5,1%. Można wnioskować, że gdyby wszystkie transakcje 

zawarte w okolicy daty wydania rekomendacji były dokonywane pod wpływem 

rekomendacji, to niewielka liczba inwestorów z nich by korzystała. 

Aby dokładniej zbadać, pod wpływem których rekomendacji maksymalny 

współczynnik popularności wzrasta, dla których maleje, rozdzielono otrzymane wyniki 

według typów rekomendacji, co zostało zaprezentowane na kolejnych stronach. 
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Tabela 26 Liczba transakcji oraz maksymalny współczynnik popularności dla wszystkich typów 

rekomendacji 

Dzień  
przed/po 

publikacji 
N 

 Panel A: Liczba transakcji  Panel B: Wsp_popular 

Średnia Mediana 

Śred. 

Przecięta 

5% 

Odch.std. Max Średnia Mediana 

Śred. 

Przecięta 

5% 

Odch. std Max 

-14 1075 259,3 50,0 156,6 608,0 6307,0 0,102% 0,022% 0,063% 0,0023 2,4% 

-13 1075 257,7 52,0 157,9 593,0 6972,0 0,101% 0,021% 0,064% 0,0024 4,0% 

-12 1075 261,3 52,0 164,2 584,0 5917,0 0,104% 0,021% 0,066% 0,0024 3,3% 

-11 1075 259,4 51,0 155,8 598,0 6603,0 0,103% 0,020% 0,061% 0,0025 3,3% 

-10 1075 282,1 49,0 161,6 747,0 13767,0 0,110% 0,020% 0,064% 0,0028 4,2% 

-9 1075 277,6 49,0 161,9 710,0 10860,0 0,108% 0,021% 0,065% 0,0027 3,6% 

-8 1075 285,4 54,0 167,5 726,0 9504,0 0,112% 0,022% 0,066% 0,0030 5,2% 

-7 1075 278,2 55,0 164,6 677,0 6772,0 0,108% 0,022% 0,066% 0,0026 2,9% 

-6 1075 291,6 56,0 164,7 797,0 11039,0 0,115% 0,022% 0,065% 0,0031 4,5% 

-5 1075 284,2 54,0 168,3 677,0 7715,0 0,112% 0,022% 0,066% 0,0027 3,3% 

-4 1075 298,5 52,0 170,4 824,0 16684,0 0,117% 0,021% 0,068% 0,0033 6,8% 

-3 1075 292,4 56,0 173,6 785,0 14123,0 0,114% 0,023% 0,069% 0,0029 4,3% 

-2 1075 304,3 55,0 171,9 978,0 24240,0 0,117% 0,022% 0,069% 0,0033 7,5% 

-1 1075 301,4 57,0 173,8 777,0 12300,0 0,117% 0,024% 0,070% 0,0028 3,8% 

0 1071 313,3 60,0 183,0 793,0 9408,0 0,120% 0,025% 0,073% 0,0029 3,4% 

+1 1075 298,9 60,0 185,2 697,0 7725,0 0,116% 0,025% 0,073% 0,0026 2,7% 

+2 1075 287,9 62,0 177,6 636,0 6068,0 0,113% 0,024% 0,071% 0,0025 3,7% 

+3 1075 300,8 66,0 177,3 716,0 8090,0 0,118% 0,026% 0,071% 0,0029 4,9% 

+4 1075 291,7 64,0 173,9 715,0 8541,0 0,115% 0,025% 0,069% 0,0029 5,1% 

+5 1075 300,8 65,0 177,5 800,0 13088,0 0,116% 0,027% 0,070% 0,0028 3,4% 

+6 1075 288,8 66,0 182,3 609,0 5446,0 0,112% 0,027% 0,073% 0,0023 2,2% 

+7 1075 278,3 61,0 172,2 611,0 6016,0 0,108% 0,025% 0,069% 0,0023 2,5% 

+8 1075 274,8 62,0 173,9 585,0 4937,0 0,107% 0,025% 0,069% 0,0023 2,2% 

+9 1075 276,2 59,0 169,5 646,0 10548,0 0,107% 0,024% 0,067% 0,0024 3,2% 

+10 1075 279,1 58,0 165,7 678,0 8501,0 0,109% 0,023% 0,065% 0,0026 3,2% 

+11 1075 269,6 56,0 163,8 623,0 6571,0 0,106% 0,022% 0,065% 0,0024 2,2% 

+12 1075 272,0 56,0 164,8 632,0 6972,0 0,108% 0,023% 0,065% 0,0026 4,0% 

+13 1075 285,2 51,0 166,3 692,0 7160,0 0,111% 0,021% 0,066% 0,0027 2,8% 

+14 1075 282,2 52,0 170,4 640,0 5111,0 0,110% 0,021% 0,067% 0,0025 2,7% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: średnią, medianę, średnią przeciętą, odchylenie standardowe oraz maksymalną liczbę 

transakcji zarejestrowanych w kolejnych dniach od -14 dnia przed datą upubliczniania rekomendacji do +14 dnia po dacie 

upublicznienia wszystkich typów rekomendacji. 

Panel B zawiera statystyki opisowe: średnią, medianę, średnią przeciętą, odchylenie standardowe oraz maksymalną wartość 

współczynnika popularności (iloraz liczby transakcji zarejestrowanych dla spółki w danym dniu do liczby aktywnych 

rachunków maklerskich w danym półroczu, wyrażony w procentach) od -14 dnia przed datą upubliczniania rekomendacji do 

+14 dnia po upublicznieniu rekomendacji. 

 

Wyniki symulacji dla rekomendacji pozytywnych 

Jak widać w Tabeli 27, w przypadku rekomendacji pozytywnych średni (mediana) 

współczynnik popularności jest na poziomie około 0,2% (0,02%). Natomiast współczynnik 

popularności w odniesieniu do maksymalnej liczby transakcji mieści się w przedziale od 

1,3% do 4,2%. W dniu wydania wyniósł on 3,4% i w następnych dniach po wydaniu 

rekomendacji nie przekroczył tej wartości, ale w dniu +5 uzyskał taką samą wartość. 
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Tabela 27 Liczba transakcji oraz maksymalny współczynnik popularności dla rekomendacji pozytywnych 

Dzień  

przed/po 
publikacji 

N 

Liczba transakcji wsp_popular 

Średnia Mediana 

Śred. 

Przec. 

5% 

Odch.std Max Średnia Mediana 

Śred. 

Przec. 

5% 

Odch. std Max 

-14 645 218 44 127 544 6 307 0,202% 0,019% 0,051% 0,0226 2,3% 

-13 645 201 47 120 483 6 104 0,177% 0,019% 0,049% 0,0219 2,2% 

-12 645 210 45 131 463 5 531 0,174% 0,019% 0,053% 0,0198 2,0% 

-11 645 209 43 123 500 5 608 0,186% 0,018% 0,048% 0,0172 1,7% 

-10 645 234 42 127 731 13 767 0,248% 0,017% 0,050% 0,0423 4,2% 

-9 645 232 43 130 656 10 860 0,225% 0,018% 0,052% 0,0334 3,3% 

-8 645 223 44 130 596 9 504 0,207% 0,018% 0,052% 0,0292 2,9% 

-7 645 236 48 136 615 6 564 0,231% 0,019% 0,054% 0,0291 2,9% 

-6 645 234 46 134 609 6 168 0,250% 0,018% 0,053% 0,0351 3,5% 

-5 645 239 43 133 619 7 715 0,226% 0,018% 0,052% 0,0237 2,4% 

-4 645 247 47 140 617 7 921 0,217% 0,019% 0,056% 0,0244 2,4% 

-3 645 243 48 140 655 9 466 0,220% 0,020% 0,057% 0,0291 2,9% 

-2 645 254 48 142 669 7 500 0,232% 0,019% 0,057% 0,0231 2,3% 

-1 645 259 50 140 738 12 300 0,254% 0,021% 0,056% 0,0378 3,8% 

0 641 278 53 157 761 9 408 0,266% 0,023% 0,062% 0,0338 3,4% 

+1 645 260 51 156 638 7 511 0,225% 0,021% 0,062% 0,0231 2,3% 

+2 645 250 53 148 576 5 092 0,209% 0,021% 0,060% 0,0153 1,5% 

+3 645 265 60 151 656 7 162 0,239% 0,024% 0,060% 0,0220 2,2% 

+4 645 260 57 153 652 7 446 0,237% 0,022% 0,060% 0,0229 2,3% 

+5 645 276 61 159 809 13 088 0,262% 0,025% 0,063% 0,0344 3,4% 

+6 645 249 63 153 546 5 194 0,194% 0,025% 0,062% 0,0160 1,6% 

+7 645 242 59 148 557 6 016 0,193% 0,025% 0,059% 0,0185 1,9% 

+8 645 241 56 149 531 4 613 0,192% 0,023% 0,060% 0,0141 1,4% 

+9 645 225 53 146 470 4 375 0,172% 0,022% 0,057% 0,0125 1,3% 

+10 645 239 52 136 612 7 619 0,215% 0,021% 0,054% 0,0234 2,3% 

+11 645 239 46 135 620 6 571 0,230% 0,019% 0,053% 0,0220 2,2% 

+12 645 238 50 139 578 5 852 0,214% 0,022% 0,055% 0,0193 1,9% 

+13 645 247 46 141 634 7 160 0,224% 0,019% 0,056% 0,0257 2,6% 

+14 645 232 46 136 564 5 111 0,200% 0,020% 0,053% 0,0183 1,8% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: średnią, medianę, średnią przeciętą, odchylenie standardowe oraz maksymalną liczbę 

transakcji zarejestrowanych w kolejnych dniach od -14 dnia przed datą upubliczniania rekomendacji do +14 dnia po dacie 

upublicznienia rekomendacji pozytywnych. 

Panel B zawiera statystyki opisowe: średnią, medianę, średnią przeciętą, odchylenie standardowe oraz maksymalną wartość 

współczynnika popularności (iloraz liczba transakcji zarejestrowanych dla spółki w danym dniu do liczby aktywnych 

rachunków maklerskich w danym półroczu, wyrażony w procentach) od -14 dnia przed datą upubliczniania rekomendacji do 

+14 dnia po upublicznieniu rekomendacji pozytywnych. 

 

Wyniki symulacji dla rekomendacji negatywnych 

Rekomendacje negatywne cechują się najwyższymi zanotowanymi liczbami 

zawartych transakcji w analizowanym oknie badawczym, jak zaprezentowano w Tabeli 28. 

To bezpośrednio przekłada się na potencjalny współczynnik popularności. Średni (mediana) 

współczynnik popularności kształtował się na poziomie 0.13%-0.19% (0.02%-0.04%).  

W okresie od -14 do -1 dnia przed wydaniem rekomendacji maksymalny współczynnik był  

w przedziale od 2,4% do 6,8%, w dniu wydania raportów na poziome 3%, a w okresie +1 do 

+14 wahał się pomiędzy 2,2% a 4,9%. Współczynnik ten charakteryzował się większą 
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dynamiką niż w przypadku rekomendacji pozytywnych, zarówno przed, jak i po wydaniu 

raportów. Natomiast wartości średnie współczynników dla rekomendacji negatywnych były 

niższe niż dla rekomendacji pozytywnych. Z kolei wartości środkowe (mediany) były wyższe 

niż dla rekomendacji skłaniających do kupna. 

 
Tabela 28 Liczba transakcji oraz maksymalny współczynnik popularności dla rekomendacji negatywnych 

Dzień  

przed/po 
publikacji 

N 

Panel A: Liczba transakcji Panel B: wsp_popular 

Średnia Mediana 

Śred. 

Przec. 

5% 

Odch.std Max Średnia Mediana 

Śred. 

Przec. 

5% 

Odch.std Max 

-14 158 337 65 224 651 4 128 0,135% 0,025% 0,084% 0,0030 2,4% 

-13 158 413 74 268 865 6 972 0,164% 0,028% 0,101% 0,0041 4,0% 

-12 158 389 59 259 781 5 520 0,162% 0,024% 0,098% 0,0040 3,3% 

-11 158 377 74 244 763 5 933 0,157% 0,029% 0,092% 0,0038 3,3% 

-10 158 418 62 283 864 6 813 0,168% 0,025% 0,103% 0,0041 4,1% 

-9 158 386 93 253 781 5 918 0,156% 0,032% 0,091% 0,0039 3,6% 

-8 158 450 77 272 1 046 8 705 0,184% 0,027% 0,098% 0,0054 5,2% 

-7 158 342 71 227 684 4 673 0,136% 0,028% 0,082% 0,0033 2,7% 

-6 158 366 82 223 799 5 157 0,146% 0,029% 0,082% 0,0037 3,0% 

-5 158 373 74 245 756 5 474 0,155% 0,028% 0,090% 0,0039 3,3% 

-4 158 467 71 243 1 492 16 684 0,191% 0,025% 0,090% 0,0065 6,8% 

-3 158 401 65 261 822 5 353 0,164% 0,028% 0,094% 0,0041 3,2% 

-2 158 398 81 274 762 4 954 0,158% 0,030% 0,097% 0,0036 3,0% 

-1 158 401 87 248 816 4 958 0,161% 0,031% 0,093% 0,0037 3,0% 

0 158 456 86 287 940 6 728 0,185% 0,032% 0,109% 0,0042 3,0% 

+1 158 398 85 265 850 7 725 0,158% 0,037% 0,100% 0,0035 2,7% 

+2 158 402 86 267 811 6 068 0,163% 0,037% 0,100% 0,0039 3,7% 

+3 158 399 86 257 871 8 090 0,163% 0,035% 0,098% 0,0044 4,9% 

+4 158 398 95 237 917 8 541 0,163% 0,037% 0,091% 0,0047 5,1% 

+5 158 370 106 235 794 6 374 0,147% 0,040% 0,088% 0,0035 2,9% 

+6 158 386 88 268 695 3 982 0,153% 0,035% 0,099% 0,0032 2,2% 

+7 158 363 77 235 697 4 201 0,147% 0,034% 0,089% 0,0033 2,5% 

+8 158 360 73 230 714 4 455 0,142% 0,031% 0,087% 0,0031 2,2% 

+9 158 341 80 219 673 3 967 0,137% 0,031% 0,081% 0,0031 2,3% 

+10 158 339 82 221 697 5 573 0,138% 0,034% 0,084% 0,0034 3,2% 

+11 158 330 76 233 597 3 931 0,133% 0,029% 0,088% 0,0028 2,2% 

+12 158 359 74 230 795 6 972 0,149% 0,029% 0,085% 0,0041 4,0% 

+13 158 408 68 233 930 5 873 0,165% 0,026% 0,086% 0,0042 2,8% 

+14 158 380 74 248 749 4 815 0,151% 0,029% 0,094% 0,0035 2,7% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: średnią, medianę, średnią przeciętą, odchylenie standardowe oraz maksymalną liczbę 

transakcji zarejestrowanych w kolejnych dniach od -14 dnia przed datą upubliczniania rekomendacji do +14 dnia po dacie 

upublicznienia rekomendacji negatywnych. 

Panel B zawiera statystyki opisowe: średnią, medianę, średnią przeciętą, odchylenie standardowe oraz maksymalną wartość 

współczynnika popularności (iloraz liczby transakcji zarejestrowanych dla spółki w danym dniu do liczby aktywnych 

rachunków maklerskich w danym półroczu, wyrażony w procentach) od -14 dnia przed datą upubliczniania rekomendacji do 

+14 dnia po upublicznieniu rekomendacji negatywnych. 

 

Wyniki symulacji dla rekomendacji neutralnych 

Jak widać w Tabeli 29, średni współczynnik popularności mieścił się w przedziale od 

0,12% do 0,15% (mediana od 0,02% do 0,03%). Maksymalny współczynnik popularności 

mieści się w granicy 1.8% do 7.5% w okresie przed wydaniem rekomendacji, na poziome 3% 

był w dniu wydania rekomendacji, natomiast w okresie 14 dni po wydaniu rekomendacji 
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mieścił się w przedziale 1.4% a 3.2%. Zaskakująco wysoki poziom maksymalnego 

współczynnika popularności jest zarejestrowany na dwa dni przed wydaniem rekomendacji. 

Należy mieć na uwadze, że jego wysoka wartość nie musi być podyktowana faktem 

stworzenia rekomendacji i udostępnienia jej wcześniej inwestorom. Niemniej jednak na tle 

pozostałych dni jak i innych typów rekomendacji jest wartością odstającą. 

 
Tabela 29 Liczba transakcji oraz maksymalny współczynnik popularności dla rekomendacji neutralnych 

Dzień  
przed/po 

publikacji 
N 

Panel A: Liczba transakcji Panel B: wsp_popular 

Średnia Mediana 

Śred. 

Przec. 

5% 

Odch.std Max Średnia Mediana 

Śred. 

Przec. 

5% 

Odch. std Max 

-14 272 312 60 190 709 5 798 0,122% 0,025% 0,078% 0,0026 1,9% 

-13 272 302 66 197 618 4 819 0,119% 0,026% 0,082% 0,0023 1,8% 

-12 272 308 62 195 685 5 917 0,122% 0,026% 0,080% 0,0025 2,1% 

-11 272 310 60 195 685 6 603 0,124% 0,024% 0,080% 0,0028 2,7% 

-10 272 317 63 194 702 6 604 0,125% 0,026% 0,080% 0,0026 1,9% 

-9 272 323 65 188 778 6 737 0,127% 0,028% 0,079% 0,0028 2,1% 

-8 272 338 74 209 763 6 222 0,131% 0,032% 0,085% 0,0027 2,2% 

-7 272 342 72 205 796 6 772 0,132% 0,032% 0,086% 0,0029 2,8% 

-6 272 384 82 206 1 116 11 039 0,147% 0,030% 0,086% 0,0039 4,5% 

-5 272 340 67 213 748 5 865 0,135% 0,029% 0,087% 0,0028 2,2% 

-4 272 323 69 203 687 5 493 0,127% 0,028% 0,083% 0,0025 2,0% 

-3 272 346 77 206 1 008 14 123 0,134% 0,028% 0,086% 0,0034 4,3% 

-2 272 370 69 200 1 542 24 240 0,140% 0,029% 0,083% 0,0049 7,5% 

-1 272 344 71 211 837 9 867 0,135% 0,032% 0,089% 0,0029 3,0% 

0 272 313 65 189 765 8 592 0,118% 0,027% 0,079% 0,0025 2,6% 

+1 272 334 71 209 728 5 640 0,129% 0,028% 0,085% 0,0026 1,9% 

+2 272 312 67 202 648 4 744 0,123% 0,027% 0,082% 0,0024 1,9% 

+3 272 328 69 196 748 6 174 0,129% 0,028% 0,080% 0,0028 2,5% 

+4 272 306 65 189 720 7 960 0,121% 0,027% 0,077% 0,0028 3,3% 

+5 272 319 62 193 781 8 428 0,125% 0,024% 0,079% 0,0028 2,6% 

+6 272 328 62 209 685 5 446 0,127% 0,025% 0,088% 0,0024 1,4% 

+7 272 315 59 201 671 5 094 0,124% 0,025% 0,081% 0,0025 1,8% 

+8 272 305 66 203 618 4 937 0,121% 0,026% 0,082% 0,0024 2,0% 

+9 272 359 61 200 924 10 548 0,137% 0,024% 0,085% 0,0031 3,2% 

+10 272 341 62 208 800 8 501 0,132% 0,024% 0,085% 0,0028 2,6% 

+11 272 307 61 196 642 5 007 0,120% 0,026% 0,079% 0,0023 1,5% 

+12 272 301 56 190 642 4 890 0,120% 0,023% 0,079% 0,0025 1,8% 

+13 272 304 57 193 653 5 467 0,120% 0,023% 0,080% 0,0024 2,2% 

+14 272 344 55 216 726 5 052 0,138% 0,022% 0,087% 0,0029 2,3% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: średnią, medianę, średnią przeciętą, odchylenie standardowe oraz maksymalną liczbę 

transakcji zarejestrowanych w kolejnych dniach od -14 dnia przed datą upubliczniania rekomendacji do +14 dnia po dacie 

upublicznienia rekomendacji neutralnych. 

Panel B zawiera statystyki opisowe: średnią, medianę, średnią przeciętą, odchylenie standardowe oraz maksymalną wartość 

współczynnika popularności (iloraz liczby transakcji zarejestrowanych dla spółki w danym dniu do liczby aktywnych 

rachunków maklerskich w danym półroczu, wyrażony w procentach) od -14 dnia przed datą upubliczniania rekomendacji do 

+14 dnia po upublicznieniu rekomendacji neutralnych. 

 

Wnioski 

Zaprezentowany w tym podrozdziale pewien rodzaj symulacji zasadniczo ma wymiar 

czysto teoretyczny, ponieważ wskazuje wyłącznie graniczne, przeciętne i maksymalne 
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możliwe zainteresowanie inwestorów rekomendacjami i ich wpływem na decyzje 

inwestycyjne. Dużą wadą tego podejścia jest to, że choć symulacja została wykonana dla 

trzech typów rekomendacji, lecz nie uwzględniono w niej odrębnie transakcji kupna  

i sprzedaży. Jest to rezultatem braku odpowiednich danych do kalkulacji. 

Mając na uwadze pewne ułomności tego podejścia, można przyjąć, że średnio rekomendacje 

nie cieszą się powodzeniem wśród wielu inwestorów, ponieważ wartości wyliczonych 

współczynników popularności rekomendacji wskazują, iż średnio mniej niż 1% aktywnych 

inwestorów odpowiadało za liczbę zarejestrowanych transakcji w okresie wydania 

rekomendacji. Natomiast biorąc pod uwagę obserwacje skrajne, związane z maksymalną 

liczbą zarejestrowanych transakcji, można przyjąć, że tylko kilka procent aktywnych 

inwestorów mogłoby wdrożyć zawartość rekomendacji w swoje decyzje inwestycyjne. Mimo 

wykazanej niskiej popularności rekomendacji wśród inwestorów, nie powinno się umniejszać 

roli rekomendacji w dostarczaniu informacji inwestorom, gdyż nawet w niewielkim stopniu 

mogą minimalizować efekt asymetrii wśród inwestorów. 
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4.3.3 Aktywność inwestycyjna inwestorów na rynku przed i po wydaniu rekomendacji 

maklerskich 

Na podstawie przeprowadzonych powyżej teoretycznych symulacji dotyczących 

potencjalnej maksymalnej popularności rekomendacji wśród inwestorów nie można 

jednoznacznie określić, czy inwestorzy w jakimś stopniu wykorzystują rekomendacje  

w swoich decyzjach. Biorąc pod uwagę wiele dotychczasowych badań wskazujących na 

istnienie ponadprzeciętnych stóp zwrotu związanych z faktem upublicznienie rekomendacji, 

nie można wykluczyć, że nie wpływają one w ogólne na decyzje inwestycyjne inwestorów. 

Jeśli rekomendacje bezpośrednio przyczyniają się do podejmowania decyzji inwestycyjnych 

choćby przez część inwestorów, wówczas powinien być możliwy do zaobserwowania pewien 

wzrost aktywności inwestorów w okresie wydania rekomendacji w postaci zarejestrowanych 

transakcji na rynku. Wzrost liczby transakcji na rynku w odniesieniu do spółek, dla których 

upubliczniono rekomendacje, może stanowić przesłankę o tym, że rekomendacje maklerskie 

wpływają na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Brak istotnego 

wzrostu transakcji po opublikowaniu raportu wskazuje na fakt, że rekomendacje nie 

wspomagają w istotny sposób decyzji inwestycyjnych inwestorów. Natomiast jeśli rośnie 

liczba transakcji przed wydaniem rekomendacji, to może oznaczać, że albo rekomendacje 

zostały wcześniej ujawnione niż wskazuje na to data na raporcie, albo nowe informacje, które 

są w niej zawarte, zostały wcześniej rozpoznane przez innych uczestników rynku jako 

przejaw działania efektywności informacyjnej rynku. 

Ponadto jeśli zainteresowanie spółkami, dla których wydano rekomendacje, występuje i jest 

duże, to wzrost liczby transakcji dokonywanych przez inwestorów może przyczynić się 

również do wzrostu wolumenu obrotów oraz wartości obrotów na rynku dla 

rekomendowanych spółek. 

Metodyka badań i próba badawcza 

W celu zidentyfikowania, czy zwiększona aktywność inwestorów po wydaniu 

rekomendacji występowała na polskiej giełdzie, porównano liczbę transakcji dla spółek, które 

były rekomendowane przez biura maklerskie, przed i po wydaniu rekomendacji. Co więcej 

takiego porównania dokonano także dla wolumenu obrotów i wartości obrotów spółek, dla 

których wydano rekomendacje. Badanie to zostało przeprowadzone dla wszystkich trzech 

typów rekomendacji. 

Porównania te zostały przeprowadzone w dwóch wymiarach szczegółowości. 

Pierwszy wymiar dotyczył analizy czterech podokresów: dwóch przed upublicznieniem 

raportu – „przed_2” (od 14 do 8 dni roboczych przed wydaniem rekomendacji), „przed_1” 

(od 7 do 1 dnia roboczego przed wydaniem rekomendacji) oraz po upublicznieniu „po_1” (od 

1 do 7 dnia roboczego po wydani rekomendacji), „po_2” (od 8 do 14 dnia roboczego po 

wydaniu rekomendacji). Podokres „przed_2” można traktować jako okres kontrolny, 

ponieważ we wcześniejszych badaniach dotyczących polskiego rynku nie wykazywano 

istotnych stóp zwrotu w takim odległym czasie przed upublicznieniem rekomendacji. 

Natomiast podokres „po_2”, już nie stanowi okresu kontrolnego, lecz stanowi okres,  

w którym można spodziewać się zwiększonej aktywności inwestorów na rynku. 

Drugi wymiar badania dotyczył analizy poszczególnych dni, zarówno przed wydaniem 

rekomendacji (od -14 do -1), jak i po ich wydaniu (od 1 do 14) w odniesieniu do dnia 

wydania rekomendacji („dzień_0”). 

W pierwszej kolejności zostały wyliczone i przeanalizowane podstawowe statystyki 

opisowe dla trzech charakterystyk rynkowych: liczby transakcji, wolumenu obrotu i wartości 

obrotu w badanych oknach czasowych – przed i po wydaniu rekomendacji - dla wszystkich 

trzech typów rekomendacji osobno. Następnie sprawdzono statystyczną istotność różnic  
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w badanych charakterystykach rynkowych pomiędzy badanymi czterema podokresami,  

w celu zidentyfikowania, czy w którymś z badanych podokresów występuje zwiększona 

aktywność inwestorów na rynku. Wykorzystano do tego testy nieparametryczne ANOVA 

rang Kruskala–Wallisa oraz testy wzajemnych porównań (gdyż badanie dotyczyło czterech 

podokresów naraz), a także testy parametryczne - analizy wariancji ANOVA oraz test 

uszczegóławiający post hoc - Test RIR Tukeya
712

. Aby dokładnie określić zwiększoną 

aktywność inwestorów w poszczególnych dniach, dokonano badań uszczegóławiających. 

Data wydania (w tych badaniach jednoznaczna z datą upublicznienia) rekomendacji 

jest datą znaczącą, ponieważ od daty wydania można przyjąć, że wszelkie unikalne informacji 

z rekomendacji stają się informacjami publicznymi. Dlatego też, uszczegółowiając badanie, 

drugi wymiar badania miał na celu zidentyfikowanie, w które dni w odniesieniu do daty 

wydania rekomendacji można zaobserwować zwiększoną aktywności inwestorów co do 

liczby transakcji, wolumenu obrotu i wartości obrotów na rynku dla spółek, które były 

przedmiotem rekomendacji. W celu zbadania tego aspektu również przeanalizowano 

statystyki opisowe próby badawczej (w poszczególnych dniach a nie podokresach). Następnie 

wykonano testy statystyczne, wskazujące na istotność różnic (lub jej brak) pomiędzy 

wartościami z dnia wydania rekomendacji (dzień 0), a 14 dniami przed i 14 dniami po 

wydaniu rekomendacji, dla każdej z dla trzech charakterystyk oraz dla wszystkich typów 

rekomendacji osobno. Ze względu na dużą liczebność próby badawczej oraz niesymetryczny 

rozkład danych wykorzystano dwa typy testów. Test nieparametryczny U Manna-Whitneya 

(ze względu na porównywanie dwóch grup zmiennych) oraz test parametryczny analiza 

wariancji ANOVA bez testów post hoc, ponieważ porównania dotyczyły za każdym razem 

jednej pary danych. 

Podstawę próby badawczej dla analiz aktywności inwestorów w podokresach  

i w dniach stanowiła próba badawcza opisana w podrozdziale 4.3.2. Z próby tej zostały 

usunięte obserwacje odstające, dla każdej z trzech charakterystyk: liczby transakcji, 

wolumenu obrotu oraz wartości obrotów. Obserwacje odstające (odrębnie dla każdego dnia) 

zostały zidentyfikowane jako wielkości powyżej górnego kwartyla rozkładu z danego dnia 

powiększonego o trzykrotność rozstępu kwartylowego tego rozkładu. Dzięki odrzuceniu 

obserwacji odstających dysproporcje pomiędzy wartościami średnimi a medianami każdej  

z trzech analizowanych charakterystyk odrobinę zmniejszyły się, choć nadal różnice między 

tymi miarami są duże, co jest widoczne w tabelach poniżej. Ostatecznie w badaniu 

zakwalifikowało się, w zależności od dnia badania, od 546 do 589 rekomendacji 

pozytywnych, 129-143 rekomendacji negatywnych oraz 224-259 rekomendacji neutralnych, 

co zostało zaprezentowane w Tabeli 30. 

                                                 
712

 Ze względu na niesymetryczny rozkład danych wykonanie obu rodzajów testów statystycznych – 

parametrycznych i nieparametrycznych – wydaje się być zasadne, gdyż wartości median oraz średnie są na 

zupełnie innych poziomach. 
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Tabela 30 Liczba rekomendacji zakwalifikowanych do badania aktywności inwestorów na rynku przed i po 

wydaniu rekomendacji 

Dzień  

przed/po 

publikacji 

Liczba transakcji Wolumen obrotu Wartość obrotu 

pozytywne negatywne neutralne pozytywne negatywne neutralne pozytywne negatywne neutralne 

-14 586 143 254 566 136 230 572 136 243 

-13 586 143 254 569 140 238 563 142 243 

-12 587 143 251 568 137 241 570 139 236 

-11 578 143 250 572 135 231 572 141 240 

-10 577 143 250 558 137 234 567 138 242 

-9 574 143 259 553 140 229 568 138 246 

-8 580 143 249 563 131 230 570 137 238 

-7 581 143 251 558 139 230 566 136 240 

-6 569 143 257 556 142 234 568 142 240 

-5 576 143 244 558 135 228 576 139 244 

-4 582 143 257 561 138 238 563 143 239 

-3 583 143 254 558 138 231 562 140 234 

-2 588 139 253 552 135 232 563 139 235 

-1 579 143 254 557 138 232 570 139 239 

0 573 143 252 563 134 239 561 137 240 

1 575 143 245 563 139 226 579 138 241 

2 587 143 248 570 135 234 569 139 243 

3 584 143 248 566 134 238 574 139 242 

4 587 143 254 561 141 234 560 142 240 

5 589 143 249 548 136 224 570 138 240 

6 587 143 247 563 140 237 568 141 232 

7 587 143 253 571 135 234 569 138 240 

8 570 143 249 560 141 231 561 142 241 

9 581 143 247 558 134 234 569 139 237 

10 580 143 244 563 129 238 561 137 241 

11 580 143 242 562 137 232 546 138 243 

12 584 143 243 568 131 227 573 139 239 

13 575 143 248 572 133 228 562 138 236 

14 570 143 242 559 137 233 562 140 238 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela zawiera liczebność próby – obserwacje zakwalifikowane do badania (po odrzuceniu obserwacji odstających) dla 

poszczególnych badanych charakterystyk: liczby transakcji wolumenów obrotów i wartości obrotów oraz w podziale na typy 

rekomendacji, w oknie badawczym -14 dni przed wydaniem rekomendacji do +14 dnia po wydaniu rekomendacji. 
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Omówienie wyników i dyskusja 

Aktywność inwestycyjna inwestorów na rynku przed i po wydaniu pozytywnych 

rekomendacji maklerskich 

Liczba transakcji przed i po wydaniu rekomendacji pozytywnych 

Zawarte w Tabela 31 w panelu A statystyki opisowe dokonanych transakcji przed i po 

wydaniu rekomendacji pozytywnych wskazują, że w podokresie „przed_1” średnia liczba 

transakcji dokonanych przez inwestorów (wynosząca 89,2) była wyższa niż w podokresie 

wcześniejszym – „przed_2”– i wynosiła 83,4. Z kolei po wydaniu rekomendacji podokres 

„po_1”, średnia liczba dokonanych transakcji wyniosła 106,1. W porównaniu z poprzednimi 

okresami jest większa i wskazuje to na fakt, że zainteresowanie spółkami, dla których wydano 

rekomendacje, było wyższe niż przed jej publikacją. Natomiast trend zwiększonego 

zainteresowania rekomendowanymi spółkami nie występował w kolejnym badanym 

podokresie – „po_2” – wręcz zanotowano spadek średniej liczby transakcji, wówczas średnia 

wyniosła 88,8. 

Wyniki testów statystycznych wskazują, że liczba zawartych transakcji na rynku przez 

inwestorów w podokresie „po_1” jest większa i statystycznie bardziej istotna niż  

w pozostałych badanych podokresach (Tabela 31 panel B i panel C). Zaś spadek 

zainteresowania rekomendowanymi spółkami w podokresie po „po_2” jest statystycznie 

istotnie mniejszy niż w podokresie „po_1”. 

Charakterystyki próby badawczej oraz przeprowadzone testy mogą świadczyć o tym, 

że zainteresowanie rekomendowanymi spółkami zaczęło się jeszcze przed wydaniem 

rekomendacji pozytywnych (wzrost liczby transakcji w podokresie „przed_1”). Krótko po ich 

upublicznieniu nastąpił jej kulminacyjny moment aktywności inwestorów na rynku, który 

utrzymywał się do 7 dni roboczych od daty upublicznienia rekomendacji. W kolejnych 7 

dniach aktywność inwestorów w liczbie dokonywanych transakcji była zbliżona do poziomu 

aktywności z podokresu tuż sprzed wydania rekomendacji (przed_1). 

Powyższe spostrzeżenia potwierdzają wyniki badania w wymiarze uszczegółowionym 

– analizy liczby transakcji w poszczególnych dniach zawarty w Tabeli 32 panel A. Na 

podstawie tej analizy jest możliwa identyfikacja dni, w których zanotowano przeciętnie 

najwyższą lub najniższą liczbę transakcji. Graficzną prezentację średniej i mediany liczby 

zarejestrowanych transakcji w kolejnych dniach od -14 dnia do +14 dnia od daty wydania 

rekomendacji przedstawia Wykres 3. 
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Tabela 31 Statystyki opisowe oraz statystyczna istotność różnić pomiędzy liczbą transakcji, wolumenami obrotów i wartościami obrotów na rynku przed i po wydaniu 

pozytywnych rekomendacji maklerskich. 

Liczba transakcji 

Panel A: Statystyki opisowe dla liczby transakcji - rekomendacje pozytywne Panel B: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 

porównań wielokrotnych (dwustronnych); Test Kruskala-

Wallisa: H(3,N=16257)=76,783***; p=0,000 

Panel C: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oraz 

test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=25,706***; p=0,000 

Okres 
Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1  

(-7:-1) 

po_1  

(+1:+7) 

po_2  

(+8:+14) 

Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1 

(-7:-1) 

po_1 

(+1:+7) 

po_2 

(+8:+14) 

przed_2  

(-14:-8) 
4 068 83,4 36,0 67,6 112,9 0,0 589,0 

przed_2  

(-14:-8) 

 

0,395 0,000*** 0,003*** 
przed_2  

(-14:-8)  
0,156 0,000*** 0,205 

przed_1  
(-7:-1) 

4 058 89,2 37,0 71,6 123,0 0,0 723,0 
przed_1  
(-7:-1) 

0,395 
 

0,000*** 0,636 
przed_1  
(-7:-1) 

0,156 
 

0,000*** 0,999 

po_1  

(+1:+7) 
4091 106,1 48,0 86,6 140,8 0,0 756,0 

po_1  

(+1:+7) 
0,000*** 0,000*** 

 

0,000*** 
po_1  

(+1:+7) 
0,000*** 0,000*** 

 
0,000*** 

po_2  

(+8:+14) 
4040 88,8 40,0 72,1 118,3 0,0 636,0 

po_2  

(+8:+14) 
0,003*** 0,636 0,000*** 

 

po_2  

(+8:+14) 
0,205 0,999 0,000*** 

 

Razem 6257 91,9 40,0 74,3 124,5 0,0 756,0 Ranga R:7773,7 R:7965,2 R:8640,0 R:8133,8 

     Wolumen obrotów 

Panel D: Statystyki opisowe dla wolumenu obrotów - rekomendacje pozytywne Panel E: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 
porównań wielokrotnych (dwustronych); Test Kruskala-

Wallisa: H(3,N=16257)=76,783***; p=0,000 

Panel F: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oraz 

test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=19,564***; p=0,000 

Okres 
Okres vs. 

okres 
przed_2  
(-14:-8) 

przed_1  
(-7:-1) 

po_1  
(+1:+7) 

po_2  
(+8:+14) 

Okres vs. 
okres 

przed_2  
(-14:-8) 

przed_1 
(-7:-1) 

po_1 
(+1:+7) 

po_2 
(+8:+14) 

przed_2  

(-14:-8) 
3 949 38 631,3 8 900,0 28 158,8 66 130,9 0,0 420 813,0 

przed_2  

(-14:-8) 

 

1 0,000*** 0,105 
przed_2  

(-14:-8)  
0,757 0,000*** 0,208 

przed_1  

(-7:-1) 
3 900 37 072,1 10 205,5 27 606,1 61 191,7 0,0 416 933,0 

przed_1  

(-7:-1) 
1 

 
0,000*** 0,760 

przed_1  

(-7:-1) 
0,757 

 
0,000*** 0,018** 

po_1  
(+1:+7) 

3 942 48 232,8 11 892,0 35 473,8 81 400,0 0,0 499 072,0 
po_1  

(+1:+7) 
0,000*** 0,000*** 

 

0,026** 
po_1  

(+1:+7) 
0,000*** 0,000*** 

 
0,000*** 

po_2  

(+8:+14) 
3 942 41 701,9 10 517,0 30 799,8 69 665,4 0,0 388 578,0 

po_2  

(+8:+14) 
0,105 0,760 0,026** 

 

po_2  

(+8:+14) 
0,208 0,018** 0,000*** 

 

Razem 15733 41 419,9 10 441,0 30 370,9 70 138,7 0,0 499 072,0 Ranga R:7773,7 R:7965,2 R:8640,0 R:8133,8 
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Wartość obrotów(1) 

Panel G: Statystyki opisowe dla wartość obrotów - rekomendacje pozytywne Panel H: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 
porównań wielokrotnych (dwustronnych); Test Kruskala-

Wallisa: H(3,N=15873)=35,504***; p=0,000 

Panel I: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oraz 

test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=8,439***; p=0 

Okres 
Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1  

(-7:-1) 

po_1  

(+1:+7) 

po_2  

(+8:+14) 

Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1 

(-7:-1) 

po_1 

(+1:+7) 

po_2 

(+8:+14) 

przed_2  

(-14:-8) 
3 982 1 359,9 314,7 1 006,1 2 312,1 0,0 12 391,6 

przed_2  

(-14:-8) 

 

1,000 0,000*** 0,425 
przed_2  

(-14:-8)  
0,522 0,000*** 1,000 

przed_1  

(-7:-1) 
3 968 1 433,8 334,3 1 063,8 2 419,7 0,0 12 662,2 

przed_1  

(-7:-1) 
1,000 

 
0,000*** 1,000 

przed_1  

(-7:-1) 
0,522 

 
0,016** 0,501 

po_1  

(+1:+7) 
3 989 1 594,8 426,8 1 202,3 2 606,3 0,0 14 415,2 

po_1  

(+1:+7) 
0,000*** 0,000*** 

 

0,001*** 
po_1  

(+1:+7) 
0,000*** 0,016** 

 
0,000*** 

po_2  
(+8:+14) 

3 934 1 357,9 355,0 994,5 2 307,6 0,0 12 877,9 
po_2  

(+8:+14) 
0,425 1,000 0,001*** 

 
po_2  

(+8:+14) 
1,000 0,501 0,000*** 

 

Razem 15 873 1 436,9 358,1 1 065,1 2 416,5 0,0 14 415,2 Ranga R:7714,3 R:7839,2 R:8292,7 R:7900,4 

     Źródło: opracowanie własne. 

Okres przed_2 to okno badawcze od 14 dnia do 8 dnia przed wydaniem rekomendacji. Okres przed_1 to okno badawcze od 7 dnia do 1 dnia przed wydaniem rekomendacji. Okres po_1 to okno 

badawcze od 1 dnia do 7 dnia po wydaniu rekomendacji. Okres po_2 oznacza okno badawcze od 8 dnia do 14 dnia po wydaniu rekomendacji. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 
(1) Dane w tys. PLN. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne liczby zawartych transakcji 

w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji pozytywnych. Panel B zawiera wyniki testów nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu 

porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji pozytywnych. Panel C 

zawiera wyniki testów parametrycznych - Analiza wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w czterech podokresach: „przed_2”, 

„przed_1”, „po_1” i „po_2”2 dla rekomendacji pozytywnych. Panel D zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, 

wartości minimalne i maksymalne wolumenów obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji pozytywnych. Panel E zawiera wyniki testów 

nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność różnic pomiędzy wolumenami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, 

„przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji pozytywnych. Panel F zawiera wyniki testów parametrycznych - Analiza wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność 

różnic pomiędzy wolumenami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji pozytywnych. Panel G zawiera statystyki opisowe: wielkość próby 

badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne wartości obrotów giełdowych w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, 

„po_1” i „po_2” dla rekomendacji pozytywnych. Panel H zawiera wyniki testów nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność 

różnic pomiędzy wartościami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji pozytywnych. Panel i zawiera wyniki testów parametrycznych - 

Analiza wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność różnic pomiędzy wartościami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla 

rekomendacji pozytywnych. 
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Wykres 3 Liczba transakcji dla rekomendacji pozytywnych 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Trend wzrostowy w liczbie zarejestrowanych transakcji rozpoczął się -5 dnia przed wydaniem 

rekomendacji - według wartości średnich (80 transakcji), a od -4 dnia w przypadku median 

(37). W zaobserwowanym trendzie wzrostowym widać jednodniową korektę przypadającą na 

dzień -1 dla średniej liczby transakcji (89 transakcji), natomiast w przypadku mediany 

dwudniowy przypadający na dzień +1 (40 transakcji). W dniu wydania rekomendacji średnia 

(mediana) liczba transakcji wyniosła 98 (44). Trend wzrostowy trwał do +5 dnia po publikacji 

rekomendacji – na co wskazują zarówno mediana – 55 transakcji jak i średnia – 114 

transakcji. 

Wyniki testów statystycznych: parametrycznych i nieparametrycznych (Tabela 32 

panel B) wskazują, że średnia (mediana) liczba zawartych transakcji na rynku przed 

wydaniem rekomendacji niemal od początku okna badawczego do -5 dnia, za wyjątkiem dnia 

-7, były mniejsze i istotna statystycznie niż w dniu wydania rekomendacji („dzień_0”). 

Wspomniany już trendy wzrostowy rozpoczynający się -5 dnia przed wydaniem rekomendacji 

spowodował, że już od dnia -4 przed wydaniem raportów przeciętna liczba transakcji była 

wciąż mniejsza niż w dniu wydania raportów, kiedy wynosiła ona 98 transakcji (za wyjątkiem 

wartości średnich w dniu -2), ale różnice te nie były istotne statystycznie. Od dnia +1 średnie 

liczby zarejestrowanych transakcji przewyższały wartości z dnia wydania rekomendacji  

i wciąż rosły, ale do dnia +4 różnice te nie były istotne statystycznie. Statystycznie istotnie 

wyższe wartości liczby zarejestrowanych transakcji wystąpiły dopiero w +5 i +6 dniu po 

wydaniu rekomendacji – odpowiednio 114 i 111 transakcji dla wartości średnich oraz 55 i 54 

dla median. 

Wyniki te wskazują, że po wydaniu rekomendacji zwiększa się aktywność inwestorów na 

rynku, w postaci liczby zawieranych transakcji dla spółek, które uzyskały rekomendacje 

kupuj i akumuluj. Szczytowy moment w liczbie zawartych transakcji wystąpił kilka dni po ich 

wydaniu. Uprawniony wydaje się zatem wniosek, iż rekomendacje mogą być wartościowe dla 

inwestorów, choć inwestorzy potrzebują czasu, aby otrzymać rekomendacje, zapoznać się  

z danymi i dokonać zlecenia na rynku. Można to nazwać czasem dostosowania się rynku do 

informacji, która najprawdopodobniej stanowi informację nową. Dodatkowo należy pamiętać, 

że niektórzy inwestorzy rekomendacje otrzymują później niż inni – w badaniach Mielcarza, 

czy Buzały zostały wyodrębnione daty wydania rekomendacji oraz daty upubliczniania 

raportów, pomiędzy którymi może być nawet 7 dni różnicy, jak napisano wcześniej. 
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Tabela 32 Liczba transakcji od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji pozytywnych i do 14 dni po wydaniu 

 

Panel A: Statystyki opisowe Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 

5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F P Z p 

-14 586 88 36 72 121 0 588 1,619 0,203 1,952* 0,051 

-13 586 85 40 69 112 0 557 3,362* 0,067 1,97** 0,049 

-12 587 92 37 76 127 0 579 0,531 0,466 1,666* 0,096 

-11 578 78 35 63 104 0 541 7,789*** 0,005 2,563** 0,01 

-10 577 78 32 64 104 0 531 7,722*** 0,006 2,778*** 0,005 

-09 574 77 35 62 104 0 534 8,578*** 0,003 2,923*** 0,003 

-08 580 85 34 69 116 0 589 2,919* 0,088 2,229** 0,026 

-07 581 90 38 73 124 0 642 1,059 0,304 1,504 0,133 

-06 569 76 34 62 103 0 532 9,148*** 0,003 2,861*** 0,004 

-05 576 80 32 65 109 0 567 5,954** 0,015 2,72*** 0,007 

-04 582 93 37 74 130 0 652 0,463 0,497 1,457 0,145 

-03 583 93 39 76 124 0 616 0,452 0,501 0,92 0,357 

-02 588 103 39 83 146 0 723 0,46 0,498 0,665 0,506 

-01 579 89 40 72 118 0 591 1,566 0,211 1,089 0,276 

dzień_0 573 98 44 78 133 0 647 - - - - 

+01 575 97 40 79 131 0 644 0,006 0,938 0,375 0,707 

+02 584 100 42 82 135 0 683 0,089 0,765 0,233 0,816 

+03 583 104 48 84 137 0 667 0,539 0,463 -0,655 0,513 

+04 587 109 48 89 148 0 739 1,91 0,167 -0,735 0,462 

+05 588 114 55 94 149 0 756 3,915** 0,048 -1,935* 0,053 

+06 587 111 54 92 145 0 689 2,765* 0,097 -2,156** 0,031 

+07 587 107 48 88 139 0 697 1,297 0,255 -1,33 0,183 

+08 570 90 47 75 111 0 593 1,268 0,26 -0,073 0,942 

+09 581 93 42 76 122 0 605 0,406 0,524 0,259 0,796 

+10 580 90 40 73 121 0 600 1,009 0,315 0,898 0,369 

+11 580 90 39 73 121 0 599 1,123 0,29 1,097 0,273 

+12 584 96 43 77 130 0 636 0,056 0,813 0,619 0,536 

+13 575 86 36 68 118 0 585 2,504 0,114 1,65* 0,099 

+14 570 77 36 62 101 0 549 8,96*** 0,003 2,343** 0,019 

Razem 16 830 92 40 74 125 0 756 

    Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości liczby transakcji w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji pozytywnych. Panel B 

zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–Whitneya na 

statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w dniu wydania rekomendacji a liczbą transakcji w kolejnych dniach 

okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 
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Wolumen obrotu przed i po wydaniu rekomendacji pozytywnych 

Jak widać w Tabeli 31 w panelu D, w przeciwieństwie do zarejestrowanego wzrostu 

średniej liczby transakcji w podokresie „przed_1”, średni wolumen obrotu w tym czasie 

zmalał w odniesieniu do podokresu wcześniejszego, i wyniósł 37072,1 (nie jest to 

zaobserwowane w przypadku mediany wynoszącej 10205,5). Z kolei tuż po wydaniu 

rekomendacji (podokres „po_1”) wolumen obrotu osiągał najwyższe wartość spośród 

wszystkich podokresów – średnia: 48232,8, mediana: 11892,0. Można to tłumaczyć 

wzmożoną aktywnością inwestorów zawierających więcej transakcji w tym podokresie niż  

w innych podokresach. Wraz ze spadkiem liczby transakcji w późniejszym podokresie po 

wydaniu rekomendacji („po_2”) średni wolumen (wynoszący 41 701,9) był mimo wszystko 

wyższy niż w podokresie tuż przed wydaniem rekomendacji („przed_1”). 

Różnice pomiędzy średnimi oraz medianami wartości wolumenu obrotów w podokresie 

„po_1” są większe i istotne statystycznie niż w pozostałych okresach, co potwierdzają wyniki 

testów: parametrycznych i nieparametrycznych (panel E i panel F). Natomiast dla podokresu 

„po_2” zanotowano wyższe i istotne statystyczne średnie wartości wolumenów obrotów niż  

w podokresie „przed_2”, co potwierdzaj tylko wyniki testu parametrycznego (Panel E). 

Niejednoznaczność testów co do statystycznej istotności różnic podokresu „po_2” i okresów 

przed wydaniem rekomendacji wynika z niejednolitych wartości środkowych miar położenia 

– średniej i mediany (rozkład jest asymetryczny prawostronnie). 

Można przyjąć, że zwiększona liczba transakcji w podokresie „po_1” zdeterminowała 

zwiększony wolumen transakcji również w tym podokresie, co potwierdzają testy empiryczne 

- statystycznej istotności różnic dla podokresu „po_1” i pozostałymi podokresami zarówno 

dla liczby transakcji, jaki i wolumenu obrotu. 

Na podstawie analizy wolumenów obrotów w poszczególnych dniach, 

przedstawionych w Tabeli 33 w panelu A, można zaobserwować, że w dniu wydania 

rekomendacji („dzień_0”) występowała najwyższa wartość średniej (49446) i mediany 

(12813) wolumenu obrotów w odniesieniu do dni poprzedzających wydanie rekomendacji. 

Wyniki testów parametrycznych (panel B) wskazują , że niemal we wszystkich dniach, prócz 

dnia -12, -11 i -4, średnie wolumeny obrotów były mniejsze i statystycznie istotne,  

w porównaniu z średnią wartością wolumenu z dnia wydania rekomendacji. Natomiast testy 

nieparametryczne, potwierdziły statystyczną istotność różnic pomiędzy zwiększonym 

wolumenem obrotu z dnia wydania rekomendacji a wolumenami obrotów tylko dla dni od -10 

do -5 przed upublicznieniem. 

Natomiast po wydaniu rekomendacji średnie najwyższe wartości występowały do +4 dnia po 

wydaniu rekomendacji (dla median tylko dzień +4) – średnia w dniu +4 wyniosła 49375, 

mediana 13709. Jednakże zaobserwowany trend wzrostowy w średniej liczbie zawartych 

transakcji na rynku po wydaniu rekomendacji przyczynił się do wzrost średniego wolumenu 

obrotów na rynku tylko do +2 dnia po wydaniu rekomendacji (średnia 55598), a nie jak  

w przypadku liczby zawartych transakcji do dnia +5, kiedy zarejestrowano najwyższą średnią 

liczbę transakcji. Jest to wynikiem faktu dokonania w tym dniu znaczącej ilości małych 

transakcji. Mogło to być spowodowane ingerencją inwestorów indywidualnych, którzy  

w większości mają zdolności do nabywania raczej mniejszych pakietów akcji.  

Statystycznie istotny spadek średniego wolumenu obrotu nastąpił w dniu +5 (kiedy wyniósł 

38346) oraz w dniach: +8, +9, +11 i +14 po wydaniu rekomendacji, co potwierdziły wyniki 

testów parametrycznych zawarte w Tabeli 33 panel B. Świadczy to o tym, że wraz z upływem 

czasu od daty upublicznienia rekomendacji maleje wolumen obrotu, w konsekwencji spadku 

liczby zarejestrowanych transakcji na rynku. 
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Tabela 33 Wolumen obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji pozytywnych i do 14 dni po wydaniu 

 
Panel A: Statystyki opisowe Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 
5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F p Z P 

-14 566 40 077 9 375 30 249 65 139 0 332 396 4,314** 0,038 1,502 0,133 

-13 569 39 394 9 317 29 044 65 989 0 324 842 4,935** 0,027 1,534 0,125 

-12 568 43 799 9 015 31 938 76 603 0 420 813 1,375 0,241 1,333 0,182 

-11 572 43 802 11 158 31 945 74 706 0 366 624 1,41 0,235 1,164 0,244 

-10 558 34 426 8 361 25 033 58 529 0 303 322 11,829*** 0,001 2,542** 0,011 

-09 553 30 043 7 292 22 327 49 320 0 264 875 21,608*** 0 3,115*** 0,002 

-08 563 38 544 9 115 27 547 67 330 0 349 366 5,679** 0,017 1,986** 0,047 

-07 558 34 542 11 057 26 465 54 289 0 320 284 12,191*** 0 1,782* 0,075 

-06 556 31 769 9 250 23 291 52 720 0 266 057 17,39*** 0 2,549** 0,011 

-05 558 34 757 10 139 26 198 55 764 0 301 089 11,657*** 0,001 1,712* 0,087 

-04 561 43 362 11 378 31 746 73 727 0 416 933 1,639 0,201 0,993 0,321 

-03 558 37 763 9 364 28 045 61 780 0 308 110 6,905*** 0,009 1,36 0,174 

-02 552 37 290 9 952 28 003 61 113 0 363 862 7,477*** 0,006 1,606 0,108 

-01 557 39 977 10 459 29 933 65 784 0 398 118 4,331** 0,038 0,926 0,354 

dzień_0 562 49 446 12 813 35 555 85 094 0 428 519 - - - - 

+01 563 49 572 11 100 35 942 85 940 0 449 057 0,001 0,98 0,163 0,87 

+02 570 55 598 10 635 40 532 95 447 0 499 072 1,309 0,253 -0,061 0,951 

+03 566 49 549 12 344 36 783 82 906 0 436 452 0 0,984 -0,373 0,709 

+04 561 49 375 13 709 36 276 82 560 0 441 559 0 0,989 -0,228 0,82 

+05 548 38 346 10 914 28 488 62 667 0 336 599 6,099** 0,014 0,677 0,498 

+06 563 44 099 12 457 33 326 71 552 0 403 432 1,301 0,254 -0,006 0,995 

+07 571 50 697 12 829 37 879 83 269 0 405 630 0,063 0,803 -0,646 0,518 

+08 560 40 919 10 760 30 365 68 443 0 371 253 3,419* 0,065 0,652 0,514 

+09 558 41 504 10 980 30 156 70 267 0 385 581 2,898* 0,089 0,634 0,526 

+10 563 42 105 10 916 31 228 70 596 0 377 595 2,48 0,116 0,98 0,327 

+11 562 36 934 9 700 26 996 62 907 0 348 150 7,857*** 0,005 1,701* 0,089 

+12 568 44 827 9 869 33 546 73 871 0 383 591 0,95 0,33 0,765 0,444 

+13 572 45 735 11 503 34 874 72 656 0 388 578 0,625 0,43 0,69 0,49 

+14 559 39 769 9 620 8 626 68 242 0 350 859 4,408** 0,036 1,597 0,11 

Razem 16 295 41 697 10 506 30 538 70 719 0 499 072 
    

Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości wolumenu obrotów w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji pozytywnych. Panel B 

zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–Whitneya na 

statystyczną istotność różnic pomiędzy wolumenami obrotów w dniu wydania rekomendacji a wolumenami obrotów w 

kolejnych dniach okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 
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Wartość obrotu przed i po wydaniu rekomendacji pozytywnych 

Jak widać w Tabeli 31 w panelu G, dynamika wartości obrotu w badanych 

podokresach była symetryczna do zaobserwowanej dynamiki liczby transakcji w okresie 

około wydania raportów. W podokresach „przed_1” (średnia wynosząca 1433,8 tys. PLN)  

i „po_1” (średnia wynosząca 1594,8) następował trend wzrostowy w średniej wartości 

obrotów na rynku. W podokresie „po_2” średnia wartość obrotów zmalała (1357,9 tys. PLN) 

poniżej wartości z podokresu „przed_1”. W przypadku median wartości obrotów z podokresu 

po_2 (wynoszące 355 tys. PLN) przewyższały w niewielkim stopniu wartości obrotów  

z podokresów przed_1 (334,3 tys. PLN), ale w podokresie „po_1” występowała wyższa 

wartość mediany 426,8 tys. PLN.  

Wyniki testów statystycznych, zawarte w Tabeli 31 panel H i Panel I, potwierdzają, że 

najwyższa i statystycznie istotna wartość obrotów występowała w podokresie „po_1”  

a pozostałymi podokresami. 

Wynika to z faktu, że zwiększona liczba transakcji tuż po wydaniu rekomendacji 

(podokres „po_1”) oraz zwiększony wolumen obrotu w tym czasie, spowodowały również 

zwiększenie wartości obrotów w tym podokresie. Świadczy to niniejszym, że rekomendacje 

mogą przyczyniać się do znaczącej aktywności inwestorów na rynku giełdowym w krótkim 

okresie czasu od daty publikacji. 

Wartości obrotów dla poszczególnych dni w okresie badawczym zawarto w Tabeli 34 

panel A. W okresie przed wydaniem rekomendacji najwyższe średnie wartości obrotów 

wystąpiły tuż przed wydaniem rekomendacji dzień -1, średnia wyniosła 1604 tys. PLN, 

mediana 404 tys. PLN. Najwyższa średnia (mediana) wartość obrotów nie wystąpiła w dniu 

wydania rekomendacji (średnia – 1511 tys. PLN, mediana – 461 tys. PLN), lecz +1 dzień po 

upublicznieniem rekomendacji dla wartości średnich (1758 tys. PLN) i +7 dnia po wydaniu 

rekomendacji dla mediany (464 tys. PLN). Różnice pomiędzy średnimi wartościami obrotów 

w okresie około wydania rekomendacji a wartością obrotów z dnia wydania rekomendacji nie 

są istotne statystycznie (poza dniem -13 i +11), co potwierdzają wyniki testu 

parametrycznego (Tabela 34 panel B). Natomiast na podstawie wyników testu 

nieparametrycznego można wnioskować, że mediany wartości obrotu były istotnie mniejsze 

niż w dniu wydania rekomendacji przede wszystkim przed publikacją rekomendacji w dniach: 

-13, od -10 do -6 i w -3 dniu oraz w jednym dniu +11 po wydaniu rekomendacji. 

Krótko przed wydaniem rekomendacji i kilka dni po ich wydaniu, do +3 dnia występowała 

zwiększona wartość obrotów na rynku, dlatego w tych dniach nie występowały statystycznie 

istotnie różnice w wartościach obrotów w odniesieniu do dnia wydania rekomendacji. 
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Tabela 34 Wartości obrotów od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji pozytywnych i do 14 dni po wydaniu 

 
Panel A: Statystyki opisowe (w tys. PLN) Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 
5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F P Z P 

-14 572 1 376 315 1 045 2 263 0 11 688 0,918 0,338 1,623 0,105 

-13 563 1 190 357 897 1 932 0 9 625 5,853** 0,016 2,051** 0,040 

-12 570 1 429 308 1 039 2 459 0 12 392 0,311 0,577 1,63 0,103 

-11 572 1 486 377 1 101 2 532 0 12 301 0,029 0,866 1,32 0,187 

-10 567 1 301 299 968 2 225 0 12 071 2,232 0,135 2,362** 0,018 

-09 568 1 338 283 982 2 323 0 11 196 1,460 0,227 2,37** 0,018 

-08 570 1 398 310 1 029 2 395 0 12 292 0,610 0,435 1,852* 0,064 

-07 566 1 380 333 1 014 2 369 0 12 197 0,819 0,366 1,794* 0,073 

-06 568 1 316 286 977 2 244 0 11 366 1,904 0,168 2,305** 0,021 

-05 576 1 582 339 1 170 2 718 0 12 537 0,213 0,645 1,248 0,212 

-04 563 1 432 315 1 061 2 406 0 12 261 0,293 0,588 1,387 0,166 

-03 562 1 311 294 977 2 184 0 11 364 2,055 0,152 1,648* 0,099 

-02 563 1 406 348 1 058 2 298 0 12 116 0,537 0,464 1,245 0,213 

-01 570 1 604 404 1 211 2 653 0 12 662 0,374 0,541 0,334 0,738 

dzień_0 561 1 511 461 1 118 2 487 0 12 923 - - - - 

+01 579 1 758 436 1 351 2 835 0 13 596 2,433 0,119 -0,453 0,650 

+02 569 1 672 387 1 247 2 823 0 14 415 1,029 0,311 0,309 0,757 

+03 574 1 712 454 1 296 2 774 0 13 834 1,647 0,200 -0,596 0,551 

+04 560 1 529 406 1 161 2 497 0 13 468 0,015 0,902 0,115 0,909 

+05 570 1 570 425 1 161 2 590 0 13 664 0,153 0,695 -0,373 0,709 

+06 568 1 446 439 1 107 2 328 0 12 185 0,203 0,652 -0,182 0,856 

+07 569 1 472 464 1 118 2 328 0 12 062 0,074 0,786 -0,321 0,749 

+08 561 1 288 398 965 2 103 0 10 549 2,639 0,105 0,585 0,558 

+09 569 1 575 416 1 168 2 649 0 12 878 0,175 0,676 0,183 0,855 

+10 561 1 354 353 1 004 2 253 0 11 808 1,225 0,269 1,186 0,236 

+11 546 950 303 687 1 589 0 8 559 19,912*** 0,000 2,946*** 0,003 

+12 573 1 565 353 1 146 2 678 0 12 715 0,124 0,725 0,975 0,329 

+13 562 1 414 354 1 057 2 363 0 11 191 0,446 0,504 1,340 0,180 

+14 562 1 341 332 992 2 265 0 11 626 1,43 0,232 1,569 0,117 

Razem 16 434 1 439 360 1 067 2 419 0 14 415 
    

Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości obrotów rynkowych w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji pozytywnych. Panel B 

zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–Whitneya na 

statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w dniu wydania rekomendacji a wartością obrotów w kolejnych 

dniach okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 
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Aktywność inwestycyjna inwestorów na rynku przed i po wydaniu negatywnych 

rekomendacji maklerskich 

Liczba transakcji przed i po wydaniu negatywnych rekomendacji 

Jak wynika z Tabeli 35 panel A liczby zawartych transakcji przed i po wydaniu 

rekomendacji negatywnych nie różni się znacznie pomiędzy poszczególnymi podokresami. 

Średnio największa liczba transakcji występowała w podokresie „po_1”, na co wskazują 

wszystkie miary położenia: średnia – 217,2, mediana - 77, średnia przycięta – 176,7. W 

podokresie „po_2”, średnia wyniosła 188,9, mediana – 67,5, a w podokresie „przed_1” 

średnia – 209,1, mediana – 63. 

Różnice w liczbie zawartych transakcji w poszczególnych podokresach nie są istotne 

statystycznie, co wykazały wyniki testów zawarte w Tabeli 35 panel B oraz panel C. 

Analizując średnią liczbę transakcji w poszczególnych dniach, można zaobserwować, 

że największa aktywność inwestorów miała miejsce w dniu wydania rekomendacji oraz dzień 

po jej wydaniu (średnia 260 transakcji), co zaprezentowano w Tabeli 36 panelu A. Graficzna 

prezentacja liczby transakcji w poszczególnych dniach zobrazowana została na wykresie 

poniżej (Wykres 4). W dniu -5 przed upublicznieniem rekomendacji można było już 

obserwować średnio zwiększoną liczbę transakcji (239 transakcji), wysoki poziom 

utrzymywał się do dnia upublicznienia rekomendacji za wyjątkiem dnia -2 (155 transakcji).  

Na podstawie wyników testów parametrycznych zawartych w Tabeli 36 w panel B, można 

wnioskować, że od -5 do -3 i w -1 dniu przed publikacją raportów nie występowała 

statystyczna istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji przed wydaniem rekomendacji i w 

dniu jej wydania, ze względu na wysoki zarejestrowany ich średni poziom. 

Natomiast w dniach +2 do +7 dnia, za wyjątkiem +5 dnia, średnia liczba transakcji była na 

tyle wysoka, że nie istniały statystycznie istotne różnice pomiędzy średnią liczbą transakcji 

zawartą w tych dniach, a liczbą transakcji z „dnia_0”. Od dnia +8 do + 13 dnia (bez dnia +10) 

pojawiły się statystycznie istotnie mniejsze średnie liczby zawartych transakcji na rynku niż 

w dniu wydania rekomendacji. Można zatem uznać, że przeciętnie od +8 dnia od wydania 

rekomendacji występuje znaczące zmniejszenie zainteresowania spółkami, dla których 

wydano rekomendacje negatywne, choć średnio największe zainteresowanie tymi spółkami 

wystąpiło w dniu upublicznienia raportu i dzień po. 

 
Wykres 4 Liczba transakcji dla rekomendacji negatywnych 

Źródło: Opracowanie własne. 
Natomiast według wartości środkowych - median, najwięcej transakcji zawarto dopiero w 

dniu piątym po wydaniu rekomendacji (85 transakcji). W przypadku median nie występują 

żadne statystycznie istotne różnice w liczbie zawartych transakcji przez inwestorów w 

analizowanych dniach a liczbą transakcji zawartą w dniu wydania rekomendacji, na co 

wskazują wyniki testów nieparametrycznych zawarte w Tabeli 36 w panelu B. 
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Tabela 35 Statystyki opisowe oraz statystyczna istotność różnić pomiędzy liczbą transakcji, wolumenami obrotów i wartościami obrotów na rynku przed i po wydaniu 

negatywnych rekomendacji maklerskich. 

Liczba transakcji 

Panel A: Statystyki opisowe dla liczby transakcji - rekomendacje negatywne Panel B: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 
porównań wielokrotnych (dwustronnych); Test Kruskala-

Wallisa H(3,N=4114) =5,380; p=0,1459 

Panel C: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oraz 

test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=1,786; p=0,1476 

Okres 
Okres vs. 

okres 
przed_2  
(-14:-8) 

przed_1  
(-7:-1) 

po_1  
(+1:+7) 

po_2  
(+8:+14) 

Okres vs. 
okres 

przed_2  
(-14:-8) 

przed_1 
(-7:-1) 

po_1 
(+1:+7) 

po_2 
(+8:+14) 

przed_2  

(-14:-8) 
1 027 211,6 59,0 170,5 310,5 0,0 1 620,0 

przed_2  

(-14:-8) 

 

1,000 0,378 1,000 
przed_2  

(-14:-8)  
0,997 0,973 0,305 

przed_1  

(-7:-1) 
1 030 209,1 63,0 169,9 300,4 0,0 1 647,0 

przed_1  

(-7:-1) 
1,000 

 
0,438 1,000 

przed_1  

(-7:-1) 
0,997 

 
0,923 0,412 

po_1  
(+1:+7) 

1033 217,2 77,0 176,6 302,1 0,0 1 520,0 
po_1  

(+1:+7) 
0,378 0,438 

 

0,272 
po_1  

(+1:+7) 
0,973 0,923 

 
0,132 

po_2  

(+8:+14) 
1024 188,9 67,5 152,9 270,0 0,0 1 266,0 

po_2  

(+8:+14) 
1,000 1,000 0,272 

 

po_2  

(+8:+14) 
0,305 0,412 0,132 

 

Razem 4 114 206,7 67,0 167,3 296,2 0,0 1 647,0 Ranga R:2034,1 R:2037,6 R:2131,4 R:2026,5 

     Wolumen obrotów 

Panel D: Statystyki opisowe dla wolumenu obrotów - rekomendacje negatywne Panel E: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 
porównań wielokrotnych (dwustronnych); Test Kruskala-

Wallisa H(3, N=3823)=6,172; p=0,1035 

Panel F: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oraz 
test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=3,102**; p=0,026 

Okres 
Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1  

(-7:-1) 

po_1  

(+1:+7) 

po_2  

(+8:+14) 

Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1 

(-7:-1) 

po_1 

(+1:+7) 

po_2 

(+8:+14) 

przed_2  

(-14:-8) 
956 87 366,1 16 761,0 59 750,7 163 811,6 0,0 954 650,0 

przed_2  

(-14:-8) 

 

1,000 0,357 1,000 
przed_2  

(-14:-8)  
1 0,998 0,066* 

przed_1  
(-7:-1) 

965 86 588,3 18 067,0 62 492,1 155 961,9 0,0 885 702,0 
przed_1  
(-7:-1) 

1,000 
 

0,626 1,000 
przed_1  
(-7:-1) 

1 
 

0,992 0,086* 

po_1  

(+1:+7) 
960 88 579,0 20 455,5 62 804,5 158 635,6 0,0 987 094,0 

po_1  

(+1:+7) 
0,357 0,626 

 

0,121 
po_1  

(+1:+7) 
0,998 0,992 

 
0,042** 

po_2  

(+8:+14) 
942 70 067,8 16 959,5 47 506,2 131 279,8 0,0 846 885,0 

po_2  

(+8:+14) 
1,000 1,000 0,121 

 

po_2  

(+8:+14) 
0,066* 0,086* 0,042** 

 

Razem 3823 83 212,0 17 849,0 57 778,5 153 149,5 0,0 987 094,0 Ranga R:1890,3 R:1903,6 R:1985,3 R:1867,8 
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Wartość obrotów (1) 

Panel G: Statystyki opisowe dla wartość obrotów - rekomendacje negatywne Panel H: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 
porównań wielokrotnych (dwustronnych); Test Kruskala-

Wallisa H(3,N=3897)=4,133; p=0,247 

Panel I: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oray 

test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=1,893**; p= 0,128 

Okres 
Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1  

(-7:-1) 

po_1  

(+1:+7) 

po_2  

(+8:+14) 

Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1 

(-7:-1) 

po_1 

(+1:+7) 

po_2 

(+8:+14) 

przed_2  

(-14:-8) 
971 3 714,0 1 012,4 2 776,2 6 101,2 0,0 35 108,8 

przed_2  

(-14:-8) 

 

1,000 1,000 1,000 
przed_2  

(-14:-8)  
0,610 0,956 0,721 

przed_1  

(-7:-1) 
978 4 059,3 996,2 3 029,6 6 760,9 0,0 41 822,9 

przed_1  

(-7:-1) 
1,000 

 
1,000 1,000 

przed_1  

(-7:-1) 
0,610 

 
0,891 0,103 

po_1  

(+1:+7) 
975 3 858,0 1 089,0 2 859,6 6 331,3 0,0 35 680,5 

po_1  

(+1:+7) 
1,000 1,000 

 

0,263 
po_1  

(+1:+7) 
0,956 0,891 

 
0,401 

po_2  
(+8:+14) 

973 3 418,6 884,5 2 565,2 5 594,8 0,0 35 668,4 
po_2  

(+8:+14) 
1,000 1,000 0,263 

 
po_2  

(+8:+14) 
0,721 0,103 0,401 

 

Razem 3 897 3 762,9 986,6 2 802,0 6 214,2 0,0 41 822,9 Ranga R:1890,3 R:1903,6 R:1985,3 R:1867,8 

     Źródło: opracowanie własne. 

Okres przed_2 to okno badawcze od 14 dnia do 8 dnia przed wydaniem rekomendacji. Okres przed_1 to okno badawcze od 7 dnia do 1 dnia przed wydaniem rekomendacji. Okres po_1 to okno 

badawcze od 1 dnia do 7 dnia po wydaniu rekomendacji. Okres po_2 oznacza okno badawcze od 8 dnia do 14 dnia po wydaniu rekomendacji. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 
(1) Dane w tys. PLN. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne liczby zawartych transakcji 

w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji negatywnych. Panel B zawiera wyniki testów nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu 

porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji negatywnych. Panel C 

zawiera wyniki testów parametrycznych - Analiza wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w czterech podokresach: „przed_2”, 

„przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji negatywnych. Panel D zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, 

wartości minimalne i maksymalne wolumenów obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji negatywnych. Panel E zawiera wyniki testów 

nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność różnic pomiędzy wolumenami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, 

„przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji negatywnych. Panel F zawiera wyniki testów parametrycznych - Analiza wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność 

różnic pomiędzy wolumenami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji negatywnych. Panel G zawiera statystyki opisowe: wielkość próby 

badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne wartości obrotów giełdowych w czterech podokresach: przed_2, przed_1, po_1 i 

po_2 dla rekomendacji negatywnych. Panel H zawiera wyniki testów nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność różnic 

pomiędzy wartościami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji negatywnych. Panel i zawiera wyniki testów parametrycznych - Analiza 

wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność różnic pomiędzy wartościami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji 

negatywnych. 
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Tabela 36 Liczba transakcji od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji negatywnych i do 14 dni po wydaniu 

 
Panel A: Statystyki opisowe Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 

5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F p Z P 

-14 150 212 58 171 305 0 1 394 1,484 0,224 0,944 0,345 

-13 149 244 66 198 362 0 1 620 0,143 0,706 0,487 0,626 

-12 148 227 55 187 338 0 1 413 0,637 0,425 0,896 0,370 

-11 148 210 64 176 300 0 1 289 1,617 0,205 1,087 0,277 

-10 144 200 53 155 305 0 1 447 2,295 0,131 1,097 0,273 

-09 145 197 67 160 279 0 1 227 2,738* 0,099 0,845 0,398 

-08 143 189 61 153 276 0 1 169 3,425* 0,065 0,89 0,373 

-07 146 183 57 149 262 0 1 208 4,198** 0,041 1,368 0,171 

-06 145 178 63 146 253 2 1 001 4,85** 0,028 1,096 0,273 

-05 151 239 63 200 335 0 1 283 0,281 0,597 0,471 0,637 

-04 149 221 60 187 311 0 1 373 0,994 0,320 0,924 0,355 

-03 150 247 57 197 370 1 1 647 0,095 0,758 0,79 0,430 

-02 139 155 67 125 209 1 1 056 8,531*** 0,004 1,255 0,21 

-01 150 235 72 196 317 0 1 343 0,406 0,525 0,362 0,717 

dzień_0 149 260 73 215 374 0 1 592 - - - - 

+01 151 260 78 210 367 1 1 506 0,000 0,984 -0,167 0,867 

+02 144 198 72 157 291 0 1 348 2,517 0,114 1,005 0,315 

+03 149 234 77 194 328 0 1 381 0,408 0,524 0,145 0,885 

+04 149 215 83 183 286 0 1 170 1,376 0,242 0,093 0,926 

+05 144 174 85 150 213 2 908 5,86** 0,016 0,308 0,758 

+06 148 235 81 192 332 0 1 520 0,391 0,532 -0,299 0,765 

+07 148 202 70 172 267 0 1 131 2,379 0,124 0,501 0,616 

+08 147 192 68 162 262 1 1 072 3,282* 0,071 0,667 0,505 

+09 147 186 69 157 251 3 1 122 4,014** 0,046 0,617 0,537 

+10 149 201 73 167 283 0 1 241 2,359 0,126 0,676 0,499 

+11 146 191 68 157 275 1 1 224 3,252* 0,072 1,036 0,300 

+12 144 172 68 138 253 1 1 174 5,534** 0,019 1,297 0,195 

+13 144 167 51 133 245 0 1 191 6,347** 0,012 1,601 0,109 

+14 147 211 65 170 316 1 1 266 1,498 0,222 0,834 0,404 

Razem 4 263 209 67 169 299 0 1 647 
    

Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości liczby transakcji w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji negatywnych. Panel B 

zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–Whitneya na 

statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w dniu wydania rekomendacji a liczbą transakcji w kolejnych dniach 

okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 

Wolumen obrotu przed i po wydaniu rekomendacji negatywnych 

Wolumen obrotu osiągał najwyższą wartość w podokresie „po_1” (średnia - 88 579, mediana 

- 20 455,5). W podokresie „przed_”1 wartości wolumenu obrotów wyniosły: średnia - 86 

588,3, mediana - 18 067 i były wyższy niż podokresie „po_2” średnia - 70 067,8, mediana - 

16 959,5), na co wskazują zarówno średnia, jak i mediana próby zawarte w Tabeli 35 panel D. 
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Wyniki testu bazującego na średnich potwierdziły występowanie statystycznie niższej 

wartości wolumenów obrotów pomiędzy podokresem „po_2” a pozostałymi podokresami 

(panel F). Niemniej jednak nie ma statystycznie istotnych różnic w medianach wolumenów 

obrotów pomiędzy podokresami, na co wskazują wyniki testów nieparametrycznych zawarte 

w panelu E. 

Jak prezentuje Tabela 37 panel A, wolumen obrotu w dniu wydania rekomendacji 

wyniósł średnio 84870, mediana 20326, lecz nie były to najwyższe zarejestrowane wartości 

wolumenu obrotu. W odniesieniu do średnich najwyższa wartość wolumenu obrotu wystąpiła 

w dniu +6 - średni wolumen 118726. A najwyższa mediana w dniu +1 i wyniosła: 26147. 

Kilka dni przed wydaniem rekomendacji może trudno zaobserwować jakikolwiek trend w 

wolumenie obrotu, lecz dzień po ich wydaniu nastąpił jednodniowy wzrost wartości 

wolumenów. W kolejnych dniach po wydaniu rekomendacji wolumen obrotów również 

charakteryzował się znaczną dynamiką. Uzyskane obserwacje wskazują, że w okolicy 

wydania rekomendacji (od 7 dni i po 7 dniach), występują wzrosty w pojedynczych dniach, 

lecz w odniesieniu do wolumenów obrotów z dnia wydania rekomendacji nie były istotne 

statystycznie. Z kolei statystycznie istotnie mniejsze wartości średnich wolumenów obrotu 

wystąpiły w dniach +10 i +12 niż w dniu wydania rekomendacji, co potwierdzają wyniki 

testów parametrycznych zawarte w Tabeli panelu B. 
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Tabela 37 Wolumen obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji negatywnych i do 14 dni po wydaniu 

 
Panel A: Statystyki opisowe Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 
5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F P Z p 

-14 136 70 140 12 530 45 437 136 604 0 671 010 0,657 (0,418) 0,928 (0,353) 

-13 140 97 045 14 948 69 424 174 285 0 767 238 0,360 (0,549) 0,100 (0,92) 

-12 137 90 566 20 796 62 646 172 499 0 821 845 0,079 (0,779) 0,285 (0,775) 

-11 135 77 449 17 245 55 755 135 160 0 756 195 0,168 (0,683) 0,151 (0,88) 

-10 137 103 827 13 799 70 907 197 529 0 871 013 0,748 (0,388) 0,102 (0,919) 

-09 140 107 253 21 702 78 189 189 157 0 954 650 1,107 (0,294) -0,397 (0,692) 

-08 131 63 311 15 542 41 808 120 073 0 641 342 1,520 (0,219) 0,729 (0,466) 

-07 139 84 631 21 022 60 544 154 286 0 658 337 0,000 (0,990) 0,351 (0,725) 

-06 142 102 070 24 541 76 608 173 613 16 829 262 0,726 (0,395) -0,955 (0,340) 

-05 135 79 124 14 254 56 517 140 681 0 885 702 0,097 (0,756) 0,213 (0,831) 

-04 138 94 852 12 831 66 851 177 505 0 853 440 0,235 (0,628) 0,508 (0,611) 

-03 138 89 385 16 037 63 907 165 507 37 678 186 0,052 (0,820) 0,587 (0,557) 

-02 135 73 202 18 526 52 538 129 660 1 561 782 0,429 (0,513) 0,103 (0,918) 

-01 138 81 965 14 627 59 399 144 476 0 613 278 0,025 (0,876) 0,331 (0,741) 

dzień_0 134 84 870 20 326 55 564 161 104 0 774 465 - - - - 

+01 139 105 387 26 147 80 212 180 652 40 824 932 0,978 (0,324) -0,623 (0,534) 

+02 135 69 113 18 334 48 148 121 624 0 577 578 0,820 (0,366) -0,055 (0,956) 

+03 134 75 487 20 192 53 334 130 709 0 648 197 0,274 (0,601) -0,373 (0,709) 

+04 141 99 299 21 346 73 776 171 179 0 723 330 0,517 (0,473) -0,760 (0,447) 

+05 136 83 996 24 554 59 534 143 589 8 682 155 0,002 (0,962) -0,775 (0,438) 

+06 140 118 726 20 066 86 179 211 940 0 987 094 2,202 (0,139) -0,933 (0,351) 

+07 135 65 891 17 154 45 714 119 599 0 701 528 1,205 (0,273) 0,312 (0,755) 

+08 141 106 576 20 407 77 617 188 282 2 846 885 1,050 (0,306) -0,703 (0,482) 

+09 134 67 815 19 268 49 171 116 490 51 663 027 0,986 (0,322) 0,028 (0,978) 

+10 129 43 072 14 029 32 387 72 227 0 483 257 7,275*** (0,007) 1,247 (0,212) 

+11 137 72 479 15 865 51 259 128 358 14 586 066 0,492 (0,484) 0,289 (0,772) 

+12 131 47 556 17 384 35 059 77 132 1 440 657 5,741** (0,017) 1,086 (0,277) 

+13 133 62 801 16 948 41 659 118 341 0 618 343 1,625 (0,203) 0,780 (0,435) 

+14 137 86 287 16 889 59 499 161 026 10 697 598 0,005 (0,942) 0,515 (0,607) 

Razem 3 957 83 268 17 879 57 699 153 405 0 987 094 
    

Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości wolumenu obrotów w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji negatywnych. Panel B 

zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–Whitneya na 

statystyczną istotność różnic pomiędzy wolumenami obrotów w dniu wydania rekomendacji a wolumenami obrotów w 

kolejnych dniach okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 
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Wartość obrotu przed i po wydaniu rekomendacji negatywnych 

Jak widać w Tabeli 35 w panel G, w podokresie „przed_1” występuje największa 

średnia wartość obrotu - 4059,3 tys. PLN, w każdym kolejnym podokresie średnia wartość 

obrotu jest niższa od poprzedniego. W podokresie „po_1” – 3858 tys. PLN, w podokresie 

„po_2” – 3418,6 tys. PLN. W przypadku mediany najwyższa wartość obrotu jest tuż po 

wydaniu rekomendacji („po_1”), wynosi 1089,0 tys. PLN.  

Zarówno wyniki testów nieparametrycznych, jak i parametrycznych zawarte w Tabeli 35 

panelu H i panelu I) nie potwierdzają statystycznej istotności różnic w wartościach obrotów 

pomiędzy poszczególnymi podokresami. 

Mimo że po wydaniu rekomendacji negatywnych (podokres „po_1”) liczba transakcji 

oraz wolumen obrotów wzrosły (wzrosty nie były statystycznie istotne w porównaniu do 

pozostałych podokresów), to wzrosty te nie spowodowały w tym samym czasie istotnych 

spadków średniej wartości obrotu na rynkach. Obroty na rynku spadły, lecz różnice nie są 

statystycznie istotne. Wyniki te pozwalają na wnioskowanie o wykluczeniu znacznego 

wpływu rekomendacji negatywnych na rynek. 

Na postawie wartości obrotów w poszczególnych dniach przed i po wydaniu rekomendacji, 

zawartych w Tabeli 38 w panelu A, można zaobserwować, że średnio wysokie wartości 

obrotów utrzymywały się od -6 do -2 dnia przed wydaniem rekomendacji (od 4443 tys. PLN 

do 4098 tys. PLN), a maksymalna wartość średniej obrotów wystąpiła w dniu -4 – 4946 tys. 

PLN. Tylko w tym dniu różnice pomiędzy średnią wartością obrotów na rynku a wartością 

średnią z „dnia_0” (średnia - 3487 tys. PLN) są istotne statystycznie, na co wskazują wyniki 

testu parametrycznego zawarte w Tabeli 38 w panel B. W pozostałych dniach wartości 

obrotów były na podobnym poziomie co w dniu wydania rekomendacji, dlatego nie istnieją 

statystycznie istotne różnice w średnich wartościach obrotów w badanych dniach. W 

przypadku median również nie występują statystycznie istotne różnice w wartościach 

obrotów. Wnioski te wspierają wcześniejsze wyjaśnienie, że nie można mówić o wpływie 

rekomendacji negatywnych na wartość obrotów na rynku, w tym przypadku nawet na 

poszczególne dni. 
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Tabela 38 Wartość obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji negatywnych i do 14 dni po wydaniu 

 
Panel A: Statystyki opisowe (w tys. PLN) Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 
5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F P Z P 

-14 136 2 744 671 2 029 4 453 0 21 567 1,523 0,218 1,134 0,257 

-13 142 3 593 1 062 2 778 5 651 0 26 984 0,025 0,873 0,01 0,992 

-12 139 4 296 1 037 3 306 6 901 0 30 646 1,167 0,281 -0,008 0,994 

-11 141 4 137 642 3 158 6 510 0 33 967 0,813 0,368 -0,447 0,655 

-10 138 3 714 937 2 748 6 225 0 35 109 0,104 0,748 0,005 0,996 

-09 138 3 706 1 026 2 871 5 852 0 31 321 0,104 0,748 0,05 0,96 

-08 137 3 784 1 086 2 653 6 763 0 34 067 0,16 0,689 0,222 0,824 

-07 136 3 053 936 2 273 4 881 0 25 455 0,481 0,489 0,518 0,604 

-06 142 4 443 1 523 3 575 6 679 0 31 365 1,71 0,192 -1,01 0,312 

-05 139 4 069 1 145 3 232 6 103 0 29 997 0,699 0,404 -0,312 0,755 

-04 143 4 946 906 3 680 8 689 0 39 800 2,807* 0,095 0,077 0,939 

-03 140 4 535 722 3 316 7 953 1 41 823 1,632 0,203 0,629 0,529 

-02 139 4 098 1 251 3 048 6 830 0 34 216 0,674 0,412 -0,264 0,792 

-01 139 3 213 876 2 402 5 151 0 25 166 0,186 0,667 0,615 0,539 

dzień_0 137 3 487 1 147 2 671 5 438 0 31 991 - - - - 

+01 138 4 232 1 262 2 927 7 373 1 35 681 0,908 0,342 -0,36 0,719 

+02 139 3 394 1 032 2 515 5 586 0 28 646 0,02 0,889 -0,02 0,984 

+03 139 3 725 1 379 2 942 5 605 0 29 694 0,128 0,721 -0,443 0,658 

+04 142 4 287 1 261 3 323 6 831 0 31 650 1,165 0,281 -0,586 0,558 

+05 138 3 684 1 078 2 773 5 836 7 28 288 0,084 0,773 -0,647 0,518 

+06 141 4 595 948 3 470 7 612 0 33 568 1,94 0,165 -0,55 0,582 

+07 138 3 065 947 2 350 4 946 0 24 935 0,454 0,501 0,491 0,623 

+08 142 4 183 1 253 3 112 6 878 0 31 845 0,874 0,351 -0,256 0,798 

+09 139 3 128 871 2 558 4 588 2 21 196 0,352 0,553 0,146 0,884 

+10 137 3 002 690 2 262 4 918 0 23 690 0,599 0,439 0,874 0,382 

+11 138 3 692 858 2 824 6 161 0 24 700 0,086 0,77 0,554 0,58 

+12 139 3 111 703 2 449 4 796 0 24 427 0,373 0,542 0,588 0,556 

+13 138 2 836 1 084 2 168 4 364 0 23 250 1,199 0,274 0,837 0,403 

+14 140 3 950 847 2 886 6 758 0 35 668 0,393 0,531 0,402 0,688 

Razem 4 034 3 754 991 2 796 6 189 0 41 823 
    

Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości obrotów rynkowych w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji negatywnych. 

Panel B zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–

Whitneya na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w dniu wydania rekomendacji a wartością obrotów w 

kolejnych dniach okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 
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Aktywność inwestycyjna inwestorów na rynku przed i po wydaniu neutralnych 

rekomendacji maklerskich 

Liczba transakcji przed i po wydaniu rekomendacji neutralnych 

Jak widać w Tabeli 39 panelu A, najwyższe wartości zawartych transakcji dla 

rekomendacji neutralnych występowały w podokresie „przed_1”, na co wskazują średnia -

173,6 oraz mediana - 61. Co więcej w każdym kolejnym podokresie dokonywano na rynku 

coraz mniej transakcji dla rekomendowanych spółek. W podokresie „po_1” średnia 153,1, 

mediana 54, a w podokresie „po_2” średnia 136,6, mediana 46. Jednak statystycznie istotne 

różnice średniej liczby zawartych transakcji są pomiędzy podokresem „przed_1”  

a następnymi podokresami „po_1” i „po_2”, na co wskazują wyniki testów zawarte w Tabeli 

39 panel C. Natomiast statystycznie istotne różnice median liczby zawartych transakcji są 

tylko pomiędzy podokresem „przed_1” a podokresem „po_2” (panel B). 

Analizując liczbę transakcji w kolejnych dniach przed i po wydaniu rekomendacji 

neutralnych, można zaobserwować, że niemal w całym okresie przed publikacją raportów 

średnia i mediana dla zarejestrowanych transakcji były wyższe niż w okresie po publikacji, co 

przedstawia Tabela 40 panel A. Graficzne zobrazowanie liczby transakcji dla rekomendacji 

neutralnych zostało zaprezentowane na Wykresie 5Wykres 5. Można powiedzieć, że 

publikacja raportów w pewien sposób zmniejszyła aktywność inwestorów na rynku dla 

rekomendowanych spółek w kategoriach neutralnych – trzymaj i neutralnie. 

 

 
Wykres 5 Liczba transakcji dla rekomendacji negatywnych 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Najwyższa średnia wartość zarejestrowanej liczby transakcji miała miejsce w dniu -6 – 

średnia - 192 transakcje, mediana - 66 transakcje. W tym dniu wystąpiła wyższa i istotna 

statystycznie różnica w porównaniu do średniej liczby transakcji z dnia wydania 

rekomendacji (średnia 154 transakcje), co potwierdza wynik testu parametrycznego zawarty 

w Tabeli 40 panel A. 

Najniższa średnia wartość zarejestrowanej liczby transakcji miała miejsce w +12 dniu po 

publikacji rekomendacji – zanotowano 123 transakcje. Różnica pomiędzy liczbą transakcji  

z tego dnia a liczbą transakcji z „dnia_0” jest istotna statystycznie, co potwierdzają wyniki 

testu parametrycznego (Tabela 40 panel B). W przypadku median istnieje jedna istotnie 

mniejsza różnica w liczbie zarejestrowanych transakcji pomiędzy liczbą transakcji zawartych 

w dniu wydania raportów (mediana 58 transakcji) a liczbą transakcji zawartych w dniu +14 

(mediana wyniosła 43 transakcje), na co wskazuje wynik testu nieparametrycznego (panel B). 
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Poza wskazanymi powyżej dniami z najwyższymi i najniższymi liczbami zawartych 

transakcji na rynku przed i po wydaniu rekomendacji neutralnych nie ma żadnych wyraźnych 

tendencji w aktywności rynkowej inwestorów. 
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Tabela 39 Statystyki opisowe oraz statystyczna istotność różnić pomiędzy liczbą transakcji, wolumenami obrotów i wartościami obrotów na rynku przed i po wydaniu 

neutralnych rekomendacji maklerskich. 

Liczba transakcji 

Panel A: Statystyki opisowe dla liczby transakcji - rekomendacje neutralne Panel B: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 
porównań wielokrotnych (dwustronnych); Test Kruskala-

Wallisa: H(3,N=6995)=13,77119***; p=0,003 

Panel C: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oraz 

test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=8,206***; p=0,000 

Okres 
Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1  

(-7:-1) 

po_1  

(+1:+7) 

po_2  

(+8:+14) 

Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1 

(-7:-1) 

po_1 

(+1:+7) 

po_2 

(+8:+14) 

przed_2  
(-14:-8) 

1767 162,4 53,0 130,1 236,7 0,0 1 112,0 
przed_2  
(-14:-8) 

 

0,472 1,000 0,299 
przed_2  
(-14:-8)  

0,461 0,623 0,005*** 

przed_1  

(-7:-1) 
1770 173,6 61,0 140,3 246,9 0,0 1 192,0 

przed_1  

(-7:-1) 
0,472 

 
0,336 0,001*** 

przed_1  

(-7:-1) 
0,461 

 
0,039** 0,000*** 

po_1  

(+1:+7) 
1743 153,1 54,0 121,7 223,9 0,0 1 115,0 

po_1  

(+1:+7) 
1,000 0,336 

 

0,434 
po_1  

(+1:+7) 
0,623 0,039** 

 
0,143 

po_2  
(+8:+14) 

1715 136,6 46,0 107,4 202,4 0,0 1 086,0 
po_2  

(+8:+14) 
0,299 0,001*** 0,434 

 
po_2  

(+8:+14) 
0,005*** 0,000*** 0,143 

 

Razem 6995 156,6 53,0 124,7 228,6 0,0 1 192,0 Ranga R:3503,4 R:3622,8 R:3492,6 R:3369,1 

     Wolumen obrotów 

Panel D: Statystyki opisowe dla wolumenu obrotów - rekomendacje neutralne Panel E: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 

porównań wielokrotnych (dwustronnych); Test Kruskala-
Wallisa: H(3,N=6508)=2,930; p=0,4025 

Panel F: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oraz 

test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=0,701; p=0,552 

Okres 
Okres vs. 

okres 
przed_2  
(-14:-8) 

przed_1  
(-7:-1) 

po_1  
(+1:+7) 

po_2  
(+8:+14) 

Okres vs. 
okres 

przed_2  
(-14:-8) 

przed_1 
(-7:-1) 

po_1 
(+1:+7) 

po_2 
(+8:+14) 

przed_2  

(-14:-8) 
1633 66 216,3 13 425,0 45 858,1 123 009,1 0,0 841 190,0 

przed_2  

(-14:-8) 

 

0,962 1,000 1,000 
przed_2  

(-14:-8)  
0,941 0,993 0,828 

przed_1  

(-7:-1) 
1625 68 695,2 15 147,0 47 830,5 126 533,3 0,0 834 580,0 

przed_1  

(-7:-1) 
0,962 

 
1,000 0,883 

przed_1  

(-7:-1) 
0,941 

 
0,834 0,484 

po_1  
(+1:+7) 

1627 65 034,5 13 079,0 43 730,6 125 468,8 0,0 759 833,0 
po_1  

(+1:+7) 
1,000 1,000 

 

1,000 
po_1  

(+1:+7) 
0,993 0,834 

 
0,938 

po_2  

(+8:+14) 
1623 62 512,7 13 428,0 41 991,9 119 789,1 0,0 845 374,0 

po_2  

(+8:+14) 
1,000 0,883 1,000 

 

po_2  

(+8:+14) 
0,828 0,484 0,938 

 

Razem 6508 65 616,2 13 635,0 44 854,4 123 719,6 0,0 845 374,0 Ranga R:3231,0 R:3323,4 R:3235,8 R:3227,9 
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Wartość obrotów(1) 

Panel G: Statystyki opisowe dla wartość obrotów - rekomendacje neutralne Panel H: Testy nieparametryczne. Wartość p dla 
porównań wielokrotnych (dwustronych); Test Kruskala-

Wallisa: H(3,N=6712)=2,520; p=0,4717 

Panel I: Testy parametryczne. Analiza wariancji ANOVA oraz 

test RIR Tukeya pomiędzy podokresami 

Parametr 

N Średnia Mediana 
Średnia 

Przycięta 5% 
Odch.std Min Max 

Analiza wariancji: F=0,566; p=0,638 

Okres 
Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1  

(-7:-1) 

po_1  

(+1:+7) 

po_2  

(+8:+14) 

Okres vs. 

okres 

przed_2  

(-14:-8) 

przed_1 

(-7:-1) 

po_1 

(+1:+7) 

po_2 

(+8:+14) 

przed_2  

(-14:-8) 
1 688 2 886,7 696,2 2 185,8 4 739,3 0,0 25 297,3 

przed_2  

(-14:-8) 

 

1,000 1,000 1,000 
przed_2  

(-14:-8)  
1,000 0,703 0,906 

przed_1  

(-7:-1) 
1 671 2 886,6 845,7 2 192,3 4 624,3 0,0 28 100,0 

przed_1  

(-7:-1) 
1,000 

 
1,000 1,000 

przed_1  

(-7:-1) 
1,000 

 
0,705 0,907 

po_1  

(+1:+7) 
1 678 2 715,5 694,9 2 031,2 4 470,7 0,0 25 864,2 

po_1  

(+1:+7) 
1,000 1,000 

 

1,000 
po_1  

(+1:+7) 
0,703 0,705 

 
0,978 

po_2  
(+8:+14) 

1 675 2 779,2 699,5 2 081,0 4 577,8 0,0 25 674,6 
po_2  

(+8:+14) 
1,000 1,000 1,000 

 
po_2  

(+8:+14) 
0,906 0,907 0,978 

 

Razem 6 712 2 817,0 732,2 2 121,7 4 603,8 0,0 28 100,0 Ranga R:3330,1 R:3421,5 R:3335,5 R:3339,4 

     Źródło: opracowanie własne. 

Okres przed_2 to okno badawcze od 14 dnia do 8 dnia przed wydaniem rekomendacji. Okres przed_1 to okno badawcze od 7 dnia do 1 dnia przed wydaniem rekomendacji. Okres po_1 to okno 

badawcze od 1 dnia do 7 dnia po wydaniu rekomendacji. Okres po_2 oznacza okno badawcze od 8 dnia do 14 dnia po wydaniu rekomendacji. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

(1) Dane w tys. PLN. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne liczby zawartych transakcji 

w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji neutralnych. Panel B zawiera wyniki testów nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu 

porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji neutralnych. Panel C 

zawiera wyniki testów parametrycznych - Analiza wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w czterech podokresach: „przed_2”, 

„przed_1”, „po_1” i „po_2”dla rekomendacji neutralnych. Panel D zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, 

wartości minimalne i maksymalne wolumenów obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji neutralnych. Panel E zawiera wyniki testów 

nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność różnic pomiędzy wolumenami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, 

„przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji neutralnych. Panel F zawiera wyniki testów parametrycznych - Analiza wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność różnic 

pomiędzy wolumenami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji neutralnych. Panel G zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, 

średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne wartości obrotów giełdowych w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i 

„po_2” dla rekomendacji neutralnych. Panel H zawiera wyniki testów nieparametrycznych - Testu Kruskala-Wallisa oraz testu porównań wielokrotnych - na statystyczną istotność różnic 

pomiędzy wartościami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2”dla rekomendacji neutralnych. Panel i zawiera wyniki testów parametrycznych - Analiza 

wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya - na statystyczną istotność różnic pomiędzy wartościami obrotów w czterech podokresach: „przed_2”, „przed_1”, „po_1” i „po_2” dla rekomendacji 

neutralnych. 
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Tabela 40 Liczba transakcji od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji neutralnych i do 14 dni po wydaniu 

 
Panel A: Statystyki opisowe Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 
5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F p Z P 

-14 254 163 55 128 240 0 1 024 0,187 0,666 0,255 0,798 

-13 254 171 50 137 253 0 1 065 0,648 0,421 0,366 0,714 

-12 251 157 53 126 224 0 990 0,015 0,903 0,511 0,609 

-11 250 152 46 116 233 1 1 083 0,017 0,898 1,006 0,314 

-10 250 152 50 123 218 0 991 0,011 0,915 0,37 0,711 

-09 259 182 60 148 261 0 1 112 1,708 0,192 -0,356 0,722 

-08 249 160 58 130 225 0 1 059 0,083 0,773 -0,181 0,856 

-07 251 164 61 131 229 0 1 046 0,225 0,635 -0,245 0,807 

-06 257 192 66 156 269 0 1 153 2,993* 0,084 -1,011 0,312 

-05 244 141 58 116 191 0 845 0,561 0,454 0,295 0,768 

-04 257 188 60 151 279 0 1 192 2,372 0,124 -0,219 0,827 

-03 254 179 65 145 251 0 1 099 1,427 0,233 -0,796 0,426 

-02 253 169 58 137 239 0 1 025 0,57 0,451 -0,032 0,974 

-01 254 181 64 147 256 1 1 171 1,661 0,198 -0,601 0,548 

dzień_0 252 154 58 126 214 0 965 - - - - 

+01 245 146 58 117 208 0 967 0,185 0,667 0,206 0,837 

+02 247 147 56 117 212 0 970 0,149 0,7 0,532 0,595 

+03 248 146 57 118 207 0 898 0,196 0,658 0,273 0,785 

+04 254 164 56 129 238 0 1 054 0,214 0,644 -0,137 0,891 

+05 247 152 49 123 227 0 1 039 0,128 0,721 0,501 0,616 

+06 249 147 50 120 212 1 929 0,008 0,93 0,693 0,488 

+07 253 169 48 131 258 0 1 115 0,485 0,487 0,472 0,637 

+08 249 156 54 124 229 1 1 086 0,008 0,928 0,343 0,732 

+09 247 145 52 117 212 0 938 0,25 0,617 0,888 0,375 

+10 244 136 46 105 204 0 960 0,994 0,319 1,12 0,263 

+11 242 126 44 100 178 2 845 2,619 0,106 0,739 0,46 

+12 243 123 44 98 177 0 891 3,176* 0,075 1,329 0,184 

+13 248 143 46 112 215 0 975 0,362 0,548 1,128 0,259 

+14 242 128 43 101 194 0 865 2,02 0,156 1,867* 0,062 

Razem 7 247 157 53 125 228 0 1 192 
    

Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości liczby transakcji w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji neutralnych. 

Panel B zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–

Whitneya na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w dniu wydania rekomendacji a liczbą transakcji w 

kolejnych dniach okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 

Wolumen obrotu przed i po wydaniu rekomendacji neutralnych 

Liczba zawartych przez inwestorów transakcji przełożyła się na wolumen obrotów dla 

tych spółek. Mianowicie zwiększona liczba transakcji w podokresie „przed_1” generowała 

zwiększony wolumen obrotów w tym podokresie (średnia 68695, mediana 15147). Natomiast 

spadek liczby transakcji w kolejnych podokresach obniżył w tych podokresach również 
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wolumen obrotu, co zostało przedstawione w Tabeli 39 w panelu D. Dla podokresu „po_1” 

średnia – 65034,5, mediana – 13079, dla podokresu „po_2” średnia – 62512,7, mediana – 

13428. Niemiej jednak nie istnieją statystycznie istotne różnice w wolumenach obrotu  

w poszczególnych podokresach, co potwierdziły wszystkie przeprowadzone testy, zawarte  

w panelu E i panelu F. 

Jak widać w Tabeli 41 w panelu A, w dniu wydania rekomendacji występował średni niemal 

najwyższy wolumen obrotów w porównaniu do pozostałych dni (który wynosił 90802). Był 

on statystycznie istotnie większy w porównaniu do większości zbadanych okien badawczych, 

co potwierdzają wyniki testu parametrycznego (Tabela 41 panel B). Liczba zawartych 

transakcji w dniu wydania rekomendacji nie była najwyższa w tym dniu w porównaniu do 

wszystkich dni w badanym okresie, dlatego można mówić w tym przypadku o mniejszej 

liczbie transakcji zawartych na rynku, lecz dla dużych pakietów akcji. 

Z kolei w dniu wydania rekomendacji mediana wartości wolumenu w tym dniu nie osiągnęła 

wartości najwyższej (wyniosła zaledwie 14399), jak w przypadku średniej. Natomiast, tylko 

w kilku dniach zaobserwowano mniejsze i istotnie statystycznie wartości mediany niż  

w „dniu_0”: -14, -11, +1, +7, +12-+13, co potwierdzają wyniki testu nieparametrycznego 

(Tabela 41 panel B). Warto nadmienić, że w dniu +1 wolumen obrotu znacząco spadł  

w porównaniu do „dnia_0”, co jest widoczne zarówno w przypadku średniej, jak i mediany. 

Niemniej jednak, nie został zaobserwowany znaczący spadek w dniu +1 w przypadku liczby 

zawartych transakcji. 
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Tabela 41 Wolumen obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji neutralnych i do 14 dni po wydaniu 

 
Panel A: Statystyki opisowe Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 
5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F p Z P 

-14 230 54 909 9 779 36 776 102 162 0 514 232 7,733*** 0,006 2,209** 0,027 

-13 238 80 181 12 546 56 901 148 181 0 672 021 0,536 0,465 0,999 0,318 

-12 241 90 798 13 740 63 413 172 917 0 841 190 0,000 1,00 1,122 0,262 

-11 231 50 818 11 236 36 447 88 761 1 529 828 10,29*** 0,001 2,188** 0,029 

-10 234 67 871 17 494 49 605 114 190 0 575 690 2,998* 0,084 0,451 0,652 

-09 229 56 129 13 402 39 563 100 513 0 543 591 7,254*** 0,007 1,166 0,244 

-08 230 61 141 17 165 44 335 103 737 0 554 274 5,238** 0,023 0,51 0,61 

-07 230 65 324 16 687 45 845 117 956 0 612 942 3,584* 0,059 0,622 0,534 

-06 234 72 571 16 250 50 223 133 020 0 711 459 1,706 0,192 0,394 0,694 

-05 228 53 131 15 696 38 686 90 099 0 494 272 8,983*** 0,003 1,147 0,252 

-04 238 89 939 13 506 62 192 166 578 0 834 580 0,003 0,955 0,502 0,616 

-03 231 66 801 15 573 47 149 120 090 0 599 601 3,152* 0,076 0,823 0,411 

-02 232 61 669 14 638 43 765 107 394 0 551 829 4,989** 0,026 0,478 0,633 

-01 232 70 544 12 596 46 907 133 390 1 638 345 2,091 0,149 0,908 0,364 

dzień_0 239 90 802 14 399 64 548 168 144 0 776 594 - - - - 

+01 226 48 751 10 442 34 609 88 688 0 525 111 11,19*** 0,001 1,752* 0,08 

+02 234 70 584 13 470 49 028 129 028 0 689 495 2,146 0,144 0,958 0,338 

+03 238 83 042 17 760 56 489 157 683 0 759 833 0,270 0,603 0,091 0,928 

+04 234 59 637 12 557 42 133 107 560 0 584 426 5,739** 0,017 1,165 0,244 

+05 224 45 257 13 530 30 810 82 780 10 471 468 13,392*** 0,000 1,500 0,134 

+06 237 78 516 12 412 54 382 151 461 0 678 330 0,701 0,403 1,187 0,235 

+07 234 67 573 9 956 43 843 133 212 0 640 680 2,766* 0,097 1,792* 0,073 

+08 231 63 783 16 371 44 884 113 054 8 581 076 4,151** 0,042 0,584 0,560 

+09 234 63 033 12 088 42 755 118 037 0 644 825 4,305** 0,039 1,507 0,132 

+10 238 90 309 14 149 62 527 173 048 0 845 374 0,001 0,975 0,523 0,601 

+11 232 60 363 15 061 40 159 113 490 12 555 883 5,272** 0,022 0,689 0,491 

+12 227 44 482 11 252 31 304 80 533 0 464 777 14,144*** 0,000 1,903* 0,057 

+13 228 53 075 12 622 37 277 97 729 0 542 925 8,68*** 0,003 1,931* 0,053 

+14 233 61 280 12 656 41 402 115 646 0 562 063 4,915** 0,027 1,454 0,146 

Razem 6 747 66 508 13 651 45 427 125 632 0 845 374 
    

Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości wolumenu obrotów w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji neutralnych. 

Panel B zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–

Whitneya na statystyczną istotność różnic pomiędzy wolumenami obrotów w dniu wydania rekomendacji a wolumenami 

obrotów w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 
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Wartość obrotu przed i po wydaniu rekomendacji 

Średnia wartość obrotu w podokresie „przed_1” (2886,6 tys. PLN) była niemal równa 

najwyższej średniej wartości obrotu, która występowała w podokresie „przed_2” (2886,7 tys. 

PLN).W kolejnym podokresie, „po_1”, średnia wyniosła 2715,5 tys. PLN i mediana wyniosła 

694,9 tys. PLN. Te wartości obrotów osiągnęły najniższe wartości spośród wszystkich 

podokresów, co prezentuje Tabela 39 panel G. W kolejnym podokresie ”po_2” zanotowano 

nieco wyższe średnie i mediany niż we wcześniejszym podokresie – średnia 2779,2, mediana 

699,5. Niemniej różnice w wolumenach obrotu pomiędzy wszystkimi podokresami nie są 

istotne statystycznie, co potwierdziły wszystkie przeprowadzone testy, których wyniki 

znajdują się w Tabeli 39 w panelu H oraz panelu I. 

Jak widać w Tabeli 42 w panelu A, najwyższa średnia wartość występowała w dniu -9 (3 363 

tys. PLN), w przypadku mediany w dniu -2 (973 tys. PLN). Najniższe wartości obrotów 

zanotowano w dniu +6 dla wartości średniej (2292 tys. PLN), a dla mediany w dniu +6 (474 

tys. PLN). Natomiast w samym dniu wydania rekomendacji, w „dniu_0”, średnia wartość 

wolumenu była na wysokim poziome wynoszącym 3150 tys. PLN, mediana 898 tys. PLN. 

Zarówno wyniki testów parametrycznych, jak i nieparametrycznych zawarte w Tabeli 41  

w panelu B wskazują, że istniały dni, w których wartości obrotów były statystycznie wyższe 

lub niższe niż w dniu wydania rekomendacji, lecz trudno powiązać te wyniki z danymi 

dotyczącymi liczby transakcji i wolumenów obrotu. Zdaniem autora fakt wydania 

rekomendacji neutralnych nie wpływa w widoczny sposób na wartość obrotów na rynku. 



Rozdział IV 
 

218 

 

Tabela 42 Wartość obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji neutralnych i do 14 dni po wydaniu 

 
Panel A: Statystyki opisowe (w tys. PLN) Panel B: Testy statystyczne 

Parametr 
N Średnia Mediana 

Śred. 

Przycię. 
5% 

Odch.std Min Max 
ANOVA1 U M-W2 

Okres F p Z P 

-14 243 2 786 606 2 088 4 709 0 25 297 0,675 0,412 1,209 0,227 

-13 243 3 154 663 2 345 5 339 0 24 776 0,00 0,993 0,872 0,383 

-12 236 2 361 625 1 713 3 983 0 22 148 3,601* 0,058 1,735* 0,083 

-11 240 2 378 577 1 809 3 852 0 20 624 3,572* 0,059 1,773* 0,076 

-10 242 3 263 655 2 543 5 256 0 25 075 0,058 0,81 0,344 0,731 

-09 246 3 363 791 2 596 5 296 0 24 046 0,208 0,649 0,059 0,953 

-08 238 2 877 917 2 278 4 398 0 21 454 0,399 0,528 0,066 0,947 

-07 240 2 976 931 2 283 4 593 0 21 930 0,156 0,693 -0,052 0,958 

-06 240 2 913 811 2 251 4 487 0 20 505 0,297 0,586 0,135 0,892 

-05 244 3 148 971 2 467 4 955 0 24 669 0,00 0,997 0,106 0,915 

-04 239 3 090 823 2 367 5 116 0 28 100 0,017 0,897 0,732 0,464 

-03 234 2 480 742 1 873 3 912 0 21 532 2,611 0,107 0,72 0,472 

-02 235 2 615 973 1 884 4 352 0 22 679 1,535 0,216 0,431 0,666 

-01 239 2 965 812 2 253 4 841 0 25 667 0,169 0,681 0,422 0,673 

dzień_0 240 3 150 898 2 421 5 022 0 25 246 - - - - 

+01 241 2 796 780 2 087 4 690 0 22 179 0,639 0,425 0,422 0,673 

+02 243 3 091 793 2 330 5 092 0 25 864 0,016 0,898 0,475 0,635 

+03 242 2 949 923 2 228 4 662 0 23 807 0,208 0,649 0,013 0,99 

+04 240 2 343 634 1 832 3 504 0 18 995 4,17** 0,042 0,815 0,415 

+05 240 2 831 822 2 174 4 495 2 24 676 0,536 0,465 0,348 0,728 

+06 232 2 292 476 1 670 3 931 0 20 170 4,246** 0,04 1,921* 0,055 

+07 240 2 686 614 1 962 4 694 0 21 130 1,091 0,297 1,681* 0,093 

+08 241 3 029 806 2 368 4 592 0 24 282 0,076 0,783 -0,064 0,949 

+09 237 2 651 640 2 011 4 331 0 21 410 1,348 0,246 1,253 0,21 

+10 241 3 055 826 2 309 5 019 0 25 675 0,043 0,836 0,361 0,718 

+11 243 3 107 814 2 367 5 014 2 24 604 0,009 0,926 -0,015 0,988 

+12 239 2 564 650 1 892 4 382 0 21 420 1,852 0,174 1,341 0,18 

+13 236 2 507 546 1 800 4 343 0 20 879 2,227 0,136 1,609 0,108 

+14 238 2 526 708 1 846 4 287 0 19 215 2,131 0,145 1,241 0,214 

Razem 6 952 2 829 735 2 132 4 619 0 28 100 
    

Źródło: opracowanie własne. 

***, **, * wskazują na istotność statystyczną odpowiednio na poziomie: 1%, 5%, 10%. 

Panel A zawiera statystyki opisowe: wielkość próby badawczej, średnią, medianę, średnią przyciętą 5%, odchylenie 

standardowe, minimalne i maksymalne wartości obrotów rynkowych w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 dni przed 

wydaniem rekomendacji, w dniu wydania rekomendacji (dzień 0) i +14 dni po wydaniu rekomendacji neutralnych. 

Panel B zawiera wyniki testów - parametrycznych (1) Analiza wariancji ANOVA oraz nieparametrycznych (2) U Manna–

Whitneya na statystyczną istotność różnic pomiędzy liczbą transakcji w dniu wydania rekomendacji a wartością obrotów  

w kolejnych dniach okna badawczego: od -14 do +14 dnia. 
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Wnioski 

Fakt wydania rekomendacji pozytywnych i negatywnych powodował wzrost 

dokonywanych transakcji na rynku, lecz wzrosty te były istotne statystycznie wyłącznie dla 

rekomendacji pozytywnych, choć dla rekomendacji negatywnych w dniu wydania 

rekomendacji i dzień po zanotowano średnio najwyższą liczbę transakcji. Zwiększona 

aktywność na rynku po wydaniu rekomendacji pozytywnych przyczyniła się również do 

znacznego wzrostu wolumenu obrotów, jak i wartości obrotów. Co można interpretować jako 

argument wspierający hipotezę, że publikacja rekomendacji ma wpływ na decyzje 

inwestycyjne inwestorów, a te przekładają się na wzrost aktywności inwestycyjnej na rynku. 

W przypadku rekomendacji negatywnych nie widać tak ścisłych zależności, niemniej jednak 

jest zauważalny znaczący spadek liczby transakcji w okresie późniejszym od daty wydana 

rekomendacji (od 8 do 14 dnia), który przełożył się na spadek wolumenu obrotów, a przede 

wszystkim spadek wartości obrotów. Wyniki nie były jednak istotne statystycznie  

w przypadku liczby transakcji i wartości obrotów na rynku. Po wydaniu rekomendacji 

neutralnych zaobserwowano, że liczba rekomendacji znacząco spadła, również w okresie 

późniejszym po wydaniu rekomendacji, lecz bez większego wpływu na wolumeny obrotów i 

wartość obrotów. Trudno doszukiwać się argumentów przemawiających za wypływem 

rekomendacji neutralnych na rynek.  

Na podstawie zaprezentowanych w tym podrozdziale danych można zauważyć, że 

średnie (jak i wartości środkowe): liczby transakcji, wolumen obrotu jak i wartość obrotu 

przed wydaniem i po wydaniu rekomendacji pozytywnych, których w próbie jest najwięcej, 

są znacznie niższe niż dla pozostałych typów rekomendacji. Natomiast najwyższe średnie jak 

również mediany liczby transakcji przed i po wydaniu rekomendacji oraz przeciętne wartości 

zrealizowanych obrotów i wolumenu obrotów związane są ze spółkami, dla których wydano 

rekomendacje negatywne, a tych rekomendacji w próbie badawczej jest najmniej. Jest to 

zjawisko dość wyjątkowe, ponieważ możliwość wykorzystania zalecenia – sprzedaj lub 

redukuj jest ograniczone dla inwestorów, którzy posiadają te walory. Z kolei zakupić 

dodatkowe lub nowe walory zasadniczo może każdy inwestor. 

Biorąc pod uwagę uzyskane dane dotyczące dziennej aktywności inwestorów na rynku 

oraz dane dotyczące poszczególnych podokresów można uznać, że dane zagregowane, 

dotyczące podokresów, dają lepszy obraz zmian w aktywnościach inwestorów niż dane 

dzienne. W tym aspekcie zasadne wydaje się stwierdzenie Buczka, że „najpełniejszą definicją 

efektywności informacyjnej jest dążenie przez rynek akcji do niezwłocznego, poprawnego  

i pełnego uwzględniania wszystkich istotnych informacji w procesie kształtowania cen 

walorów”
 713

. Dlatego rynek potraktowano jako zbiór inwestorów, którzy muszą najpierw 

zaznajomić się z nową informacją, w tym przypadku z zawartością rekomendacji, aby móc 

podjąć decyzje inwestycyjną. Z tego też powodu reakcja inwestorów, którzy wspomagają się 

rekomendacjami w swoich decyzjach inwestycyjnych, jest rozłożona w czasie. Zatem dane 

zagregowane dają lepszy obraz zmian na rynku niż pojedyncze dane dzienne. 

Warto mieć na uwadze, że wzrosty czy też spadki aktywności inwestycyjnej na rynku 

są dostrzegalne kilka dni przed oficjalną datą wydania rekomendacji, co wydaje się być 

zasadne z wcześniejszym wynikami badań, iż jeszcze przed wydaniem rekomendacji 

występowały istotne statystycznie ponadprzeciętne stopy zwrotu na polskim rynku 

giełdowym
714

. Ponadto warto nadmienić, że zwiększona aktywność na rynku przed wydaniem 

rekomendacji może być przejawem działania efektywności informacyjnej rynków. Wraz  

                                                 
713

 S. Buczek, 2005, Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Wydawnictwo 

SGH, Warszawa, s. 14. 
714

 P. Mielcarz, 2016, Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa, s. 48-72. 
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z pojawieniem się na rynku nowej istotnej informacji inwestorzy dostosowują swoje decyzje 

do nowych warunków.  

 Przedstawione powyżej wyniki można traktować jako argument potwierdzający 

hipotezę cząstkową (H03), że tylko niewielka część inwestorów wdraża w swoje decyzje 

inwestycyjne informacje z rekomendacji. 
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4.3.4 Analiza wpływu dynamiki cenowej i typu rekomendacji na liczbą transakcji 

rynkowych 

Jak napisano we wcześniejszych podrozdziałach, wskazuje się, że istnieje wyłącznie 

ograniczona liczba odbiorców rekomendacji na rynku, którzy mogą bezpośrednio 

wykorzystywać treść rekomendacji w swoich decyzjach inwestycyjnych, głównie w krótkim 

okresie czasu po ich wydaniu. Jak wskazują zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki badań 

związane z aktywnością inwestycyjną inwestorów przed i po wydaniu rekomendacji, wydanie 

rekomendacji ma wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie liczby transakcji rynkowych. Nie 

są znane czynniki, które powodują wzrost lub spadek aktywności inwestorów na rynku, lecz 

wiadomo, że aktywność inwestorów na rynku po wydaniu rekomendacji różni się dla 

poszczególnych typów rekomendacji, pozwalając wnioskować o tym, że typ rekomendacji nie 

jest bez znaczenia dla inwestorów. Natomiast, wniosek z innych badań prezentowany  

w niniejszej pracy stanowiący o tym, że różne typy rekomendacji charakteryzują się różnym 

poziomem trafności prognoz cen docelowych, wspiera tezę o tym, że użyteczność 

rekomendacji dla inwestorów uzależniona jest od typu rekomendacji, czyli pochodną 

prezentowanej w nich wycen w odniesieniu do wartości rynkowych. Dlatego podjęto się 

próby uzupełnienia wcześniejszych badań o zidentyfikowanie czynników mogących 

determinować liczbę zawartych transakcji na rynku przez inwestorów. Wykorzystano w tym 

celu podejście do badania trafności prognoz cen z rekomendacji (prezentowane podrozdziale 

4.2, wzór: 4.1), lecz tylko w odniesieniu do ceny docelowej oraz zarejestrowanej liczby 

transakcji na rynku, wykorzystanej w badaniach omówionych w podrozdziale 4.3.3. Etap 

omówiony w tym podrozdziale jest ostatnią, czwartą częścią badań przedstawianych w tej 

dysertacji, będącą zwieńczeniem i uszczegółowieniem wcześniej przeprowadzonych etapów 

badań. 

Próba badawcza i metodyka badań 

W celu zidentyfikowania determinantów, które mogłyby wpływać na dokonywane 

transakcje na rynku przez inwestorów na spółkach, dla których zostały wydane rekomendacje, 

posłużono się modelami regresji. 

 

Podstawowy model regresji: 

                                                               

 
4.3 

gdzie: 

licz_transi,t – liczba transakcji dla spółki i w dniu t, 

T - rok wydania rekomendacji, 

t – dzień badania – przed, po lub w dniu wydania rekomendacji (od -13 do +14) , 

i – spółka dla której wydano rekomendację w dniu t, 

ROIT-1 – iloraz zysku netto do kapitałów 

lnKapiti,t-1 – logarytm naturalny kapitalizacji rynkowej liczonej jako iloczyn liczby akcji 

spółki i oraz ceny rynkowej z dnia t-1, 

Dynamikai,t-1 – wartość bezwzględna ilorazu pomiędzy różnicą ceny rynkowej w dniu t-1 dla 

spółki i oraz ceny docelowej spółki i a ceną docelową dla spółki i; wyrażone poniższym 

wzorem: 

Dynamikai,t-1=|
                                 

              
| 4.4 
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Następnie uwzględniając typ rekomendacji (wyłącznie rekomendacje pozytywne  

i negatywne) zastosowano model regresji z interakcją: 

 

Rozszerzony model regresji: 

                                                                    

 
4.5 

gdzie: 

licz_transi,t, T, t, i,ROIT-1, lnKapiti,t-1, Dynamikai,t-1 – j.w. 

TypR – zmienna binarna, przyporządkowująca rekomendację do grupy rekomendacji: 

pozytywnych (1) lub negatywnych (0) i odwrotnie. 

 

W modelach tych zmiennymi objaśnianymi są liczby transakcji w dniach: od -13 do +14 od 

daty wydania rekomendacji. Zmiennymi objaśniającymi są charakterystyki spółki (jako 

zmienne kontrolne, powszechnie wykorzystywane): ROI (na koniec roku obrotowego przed 

rokiem wydania rekomendacji), logarytm naturalny kapitalizacji rynkowej na dzień 

poprzedzający wyjaśnianą liczbę transakcji
715

 oraz charakterystyki rekomendacji wartość 

bezwzględna dynamiki ceny rynkowej w odniesieniu do ceny docelowej z rekomendacji
716

,  

a także w przypadku modeli z interakcją zmienna binarna, określająca typ rekomendacji. 

Parametry obu modeli zostały oszacowanie metodą najmniejszych kwadratów, a wartości 

współczynników beta dla predykatorów są wartościami standaryzowanymi. 

Dane wykorzystane w modelach są tymi samymi danymi wykorzystanymi w badaniu 

opisanym w podrozdziale: 4.3.2. Z próby natomiast wykluczono rekomendacje neutralne, 

ponieważ tego typu raporty nie są jednoznaczne w zalecanej aktywności na rynku, na co 

wskazywano w podrozdziale 4.4.4. Próba badawcza składa się z 803 rekomendacji, w tym 

645 rekomendacji jest pozytywnych (Tabela 27) oraz 158 rekomendacji negatywnych (Tabela 

28). 

Omówienie wyników i dyskusja 

Jak wynika z Tabeli 43, we wszystkich modelach parametr statystyczny F wskazuje, 

że modele są statystycznie istotne na poziome 1% - wartości mieszczą się w przedziale od 

65,42 (model „-2_P”) do 167,52 (model „-12_P”), zaś dla modeli rozszerzonych wartości 

mieściły się w przedziale 49,85 do 125,4. Zarówno dla modeli podstawowych, jak  

i rozszerzonych można zaobserwować, że wartość parametru F zmniejsza się od modeli -11 

do modelu -2, zaś w kolejnych modelach wartości parametru F rosną aż do ostatniego modelu 

(wyjątek stanowi model +5). 

Warty zauważenia jest również fakt, że statystyka F dla modeli uwzgledniających typ 

rekomendacji (modeli rozszerzonych) jest niższa niż dla modeli podstawowych. Podobna 

charakterystyka była opisana w badaniu Mielcarza, wykorzystującego w modelu regresji 

parametr SIŁA oraz typy rekomendacji. Mielcarz wyjaśniał zjawisko tym, że dla inwestorów 

mniejsze znaczenie ma siła rekomendacji niż typ rekomendacji
717

. Wydaje się zasadne 

przyjęcie takiego wytłumaczenia również i w przypadku tych wyników. Świadczą o tym 

przede wszystkim różnice w wynikach estymacji z podziałem na rekomendacje pozytywne  

i negatywne. 

                                                 
715

 Logarytm naturalny został wprowadzony do charakterystyki kapitalizacji rynkowej w celu 

zmniejszenia dyspersji obserwacji. 
716

 Podobną charakterystykę w badaniu ponadprzeciętnych stóp dla zwrotu rekomendowanych spółek 

wcześniej stosował Mielcarz, określając ją jako siłę. Ceną odniesienia zawsze była cena z dnia wydania 

rekomendacji; P. Mielcarz, op.cit., s. 77. 
717

 P. Mielcarz, op.cit., s. 78, 80. 
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Współczynnik determinacji R
2
 określający stopień dopasowania modelu do danych nie 

jest na wysokim poziomie i różnił się w poszczególnych modelach. Od -14 do -11 dnia był 

nieco powyżej 30%, w kolejnych modelach -10 do -3 dnia osiągał wartości powyżej 20%. W 

dniu -2 osiągnął najniższą wartość, wynosząca niespełna 16%. W następnych modelach od -1 

do +5 był powyżej 20%. W kolejnych modelach, do +8, wzrósł do wartości 30% i powyżej. 

Od modelu +9 spadł poniżej 30%, lecz w ostatnim modelu – dniu 14 ponownie osiągnął 

wartość powyżej 30%. Opisana powyżej tendencja dotyczy zarówno modeli podstawowych, 

jak i rozszerzonych. 

Współczynnik regresji dla zmiennej pomocniczej ROI mieścił się w przedziale od -

0,037 do 0,017 dla modeli podstawowych, natomiast dla modeli rozszerzonych w przedziale 

od -0,04 do 0,015. W każdym równaniu regresji współczynnik jest nieistotny statystycznie. 

Uzyskane parametry regresji wskazują, że wraz ze wzrostem logarytmu naturalnego 

kapitalizacji rynkowej z dnia poprzedzającego okno badawcze wzrasta liczba transakcji na 

rynku. Współczynnik beta logarytmu naturalnego kapitalizacji rynkowej dla modeli 

podstawowych mieści się w przedziale od 0,405 do 0,588, natomiast dla modeli 

rozszerzonych wynosi od 0,415 do 0,591. Najniższe wartości współczynnika beta uzyskały 

modele „-02”, a najwyższe „-12”. W każdym modelu parametr ten jest istotny statystycznie 

na poziomie 1%.  

W modelach podstawowych regresji są zarówno rekomendacje pozytywne, które 

dominują w próbie, jak i negatywne, które są w mniejszości. Dlatego też wyniki 

podstawowych modeli regresji są przeważone charakterystykami rekomendacji pozytywnych. 

Z punktu widzenia efektywności inwestycji bardziej miarodajne są wnioski rozszerzonych 

modeli regresji. 

Wszystkie współczynniki regresji dotyczące zmiennej objaśniającej dynamikę  

w modelach podstawowych mieściły się w przedziale od 0,04 (model „-08”) do 0,14 (model 

„00”), co zostało zobrazowane na Wykresie 6. Niemal wszystkie współczynniki bety są 

istotne statystycznie (zwykle na poziomie 1%), oprócz ósmego dnia przed wydaniem 

rekomendacji. Każdy z tych współczynników regresji jest dodatni, co oznacza, że wraz ze 

wzrostem bezwzględnej różnicy pomiędzy ceną rynkową z dnia poprzedzającego okno 

badawcze a ceną z rekomendacji, zwiększa się liczba transakcji na rynku zarówno przed, po, 

jaki i w dniu wydania rekomendacji – kiedy jego wartość była najwyższa. 

Przed wydaniem rekomendacji wartości współczynników dynamiki były średnio niższe niż po 

wydaniu rekomendacji. Choć w poszczególnych dniach wystąpiły pojedyncze wzrosty 

współczynnika dynamiki, zwłaszcza tuż przed wydaniem rekomendacji, jak miało to miejsce 

w modelu „-04” współczynnik wyniósł 0,137, a w modelu „-01”, wartość dynamiki wyniosła 

0,121. Po wydaniu rekomendacji, do dnia 10, wartość współczynnika dynamiki była niższa 

niż w dniu wydania rekomendacji oraz niższa od największych współczynników dynamiki 

zanotowanych jeszcze prze wydaniem rekomendacji. Ponadto w tym okresie współczynniki 

charakteryzowały się niską zmiennością. W krańcowych oknach badawczych zarówno przed 

wydaniem rekomendacji (od -13 dnia do -10 dnia), jak i po wydaniu (od 11 dnia do 14 dnia), 

wartości współczynników dynamiki charakteryzowały się dużą zmiennością, głównie 

wzrostową. 

W modelach uwzględniających typ rekomendacji, widać różnice pomiędzy 

estymowanymi parametrami regresji dla rekomendacji pozytywnych i negatywnych. Dla 

rekomendacji negatywnych współczynniki bety dla dynamik cen mieszczą się w przedziale od 

-0,36 do 0,098 i charakteryzują się największą zmiennością spośród pozostałych 

współczynników dynamiki, zwłaszcza w okresie przed wydaniem rekomendacji. Najwyższa 

wartość współczynnika dynamiki dla rekomendacji negatywnych nie wystąpiła w dniu 

wydania raportów, lecz w modelu „”-04” – jednodniowy wzrost. Po wydaniu rekomendacji aż 

do dnia 3, można zaabsorbować spadek uzyskanych współczynników beta dla dynamiki, które 
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osiągnęły wartość negatywną w dniu 3 (-0,16). Wartości negatywne utrzymały się jeszcze  

w dniach: 4, 5 i 7, a w kolejnych występowały wyłącznie wartości dodatnie, lecz nie można 

mówić o jednorodnym trendzie wzrostowym. We większości modeli współczynniki bety nie 

są istotne statystycznie, są istotne statystycznie wyłącznie w dniach, w których bety są 

najwyższe: model „-12” (0,44), model „-11” (0,51), model „-04” (0,098) i model „+12” 

(0,05). Co świadczy o istnieniu zależności wyłącznie w tych czterech dniach (trzech dość 

odległych od daty wydania rekomendacji) pomiędzy dynamiką rekomendacji a wzrostem 

liczby transakcji na rynku. Niemniej jednak trudno doszukać się w tych czterech wybiórczych 

dniach istniejącej tendencji na rynku. 

Rekomendacje negatywne zasadniczo nie wyjaśniają zależności pomiędzy liczbą transakcji na 

rynku, a dynamiką rynkową w badanym okresie.  

Natomiast dla rekomendacji pozytywnych wzorzec zmienności współczynników 

dynamiki jest bardzo zbliżony do zaobserwowanego wzorca wartości współczynników 

dynamiki w modelu podstawowym. Współczynniki dynamiki mieściły się w przedziale od 

0,056 do 0,151, są one istotne statystycznie dla każdego okna badawczego, niemal zawsze na 

poziomie 1%. Najwyższa wartość bety występowała w dniu wydania rekomendacji – model 

„0”, najniższa w modelu „-8”. Po wydaniu rekomendacji przeciętna wartość współczynników 

dynamika była wyższa niż w okresie przed wydaniem rekomendacji. Dzień przed wydaniem 

rekomendacji można już zaobserwować wysoką wartość współczynnika, która wyniosła 

0,126. Natomiast po wydaniu rekomendacji, do dnia 4, występował spadek współczynnika 

bety do wysokości 0,0856, lecz w kolejnych kilku dniach, do dnia 8, nastąpił wzrost 

współczynnika, wartość współczynnika dynamiki mieścił się w przedziale 0,122-0,104.  

W kolejnych dniach współczynnik ten charakteryzował się dużą zmiennością, jego wartości 

wynosiły od 0,851 do 0,128. 

Wyniki te bezpośrednio wskazują, że wraz ze wzrostem dynamiki dla rekomendacji 

pozytywnych rośnie liczba transakcji na rynku dla spółek, dla których wydano rekomendację 

kupuj i akumuluj. Tendencja ta się utrzymuje w całym okresie badawczym. 

 

 

 
Wykres 6 Wartość standaryzowanego współczynnika beta dla predykatora dynamiki w kolejnych modelach regresji 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dynamika – wartość współczynnika beta dla zmiennej objaśniającej dynamika w podstawowym modelu regresji. Dynamika 

P – wartość współczynnika beta dla zmiennej objaśniającej dynamikę, gdzie wartość binarna jest równa 1 dla rekomendacji 

pozytywnych. Dynamika N – wartość współczynnika beta dla zmiennej objaśniającej dynamikę, gdzie wartość binarna jest 

równa 1 dla rekomendacji negatywnych.  
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Tabela 43 Charakterystyki rekomendacji jako determinanty aktywności inwestorów na rynku 

Dzień przed/po 

publikacji 

Model P/R 
-13_P -13_R -12_P -12_R -11_P -11_R -10_P -10_R 

ROI -0,003 (0,902) -0,004 (0,864) 0,017 (0,518) 0,015 (0,559) 0,002 (0,947) -0,001 (0,976) 0,014 (0,618) 0,01 (0,7) 

ln_kapit. 0,578*** (0,000) 0,581*** (0,000) 0,588*** (0,000) 0,591*** (0,000) 0,578*** (0,000) 0,573*** (0,000) 0,516*** (0,000) 0,52*** (0,000) 

|dynamika| 0,095*** (0,000) 
  

0,115*** (0,000) 
  

0,123*** (0,000) 
  

0,106*** (0,000) 
  

|dynam|*Poz 
  

0,101*** (0,000) 
  

0,119*** (0,000) 
  

0,104*** (0,000) 
  

0,109*** (0,000) 

|dynam|*Negat 
  

0,035 (0,186) 
  

0,044* (0,098) 
  

0,051* (0,059) 
  

0,029 (0,292) 

Popraw, R2 0,304 0,307 0,319 0,319 0,306 0,301 0,247 0,246 

F 157,62*** 118,31*** 167,52*** 125,40*** 157,24*** 115,34*** 116,82*** 87,24*** 

 

Dzień przed/po 

publikacji 
Model P/R 

-09_P -09_R -08_P -08_R -07_P -07_R -06_P -06_R 

ROI 0,011 (0,685) 0,007 (0,802) 0,011 (0,696) 0,008 (0,774) -0,01 (0,72) -0,012 (0,646) 0,01 (0,719) 0,006 (0,83) 

ln_kapit. 0,508*** (0,000) 0,518*** (0,000) 0,498*** (0,000) 0,509*** (0,000) 0,539*** (0,000) 0,555*** (0,000) 0,485*** (0,000) 0,495*** (0,000) 

|dynamika| 0,062** (0,026) 
  

0,04 (0,152) 
  

0,079*** (0,004) 
  

0,056** (0,048) 
  

|dynam|*Poz 
  

0,074** (0,013) 
  

0,056* (0,058) 
  

0,098*** (0,001) 
  

0,063** (0,037) 

|dynam|*Negat 
  

-0,025 (0,362) 
  

-0,037 (0,189) 
  

-0,03 (0,269) 
  

-0,043 (0,132) 

Popraw, R2 0,245 0,248 0,24 0,243 0,271 0,276 0,224 0,228 

F 116,06*** 88,32*** 112,58*** 86,01*** 132,56*** 102,04*** 103,27*** 79,10*** 

 

Dzień przed/po 

publikacji 
Model P/R 

-05_P -05_R -04_P -04_R -03_P -03_R -02_P -02_R 

ROI -0,016 (0,556) -0,019 (0,465) 0,001 (0,958) 0 (0,991) 0,003 (0,9) 0 (0,995) 0,003 (0,915) 0,002 (0,952) 

ln_kapit. 0,545*** (0,000) 0,559*** (0,000) 0,498*** (0,000) 0,49*** (0,000) 0,491*** (0,000) 0,496*** (0,000) 0,405*** (0,000) 0,415*** (0,000) 

|dynamika| 0,061** (0,027) 
  

0,137*** (0,000) 
  

0,072** (0,011) 
  

0,049* (0,099) 
  

|dynam|*Poz 
  

0,078*** (0,007) 
  

0,114*** (0,000) 
  

0,07** (0,020) 
  

0,069** (0,031) 

|dynam|*Negat 
  

-0,36 (0,187) 
  

0,098*** (0,001) 
  

-0,007 (0,796) 
  

-0,006 (0,833) 

Popraw, R2 0,279 0,283 0,228 0,225 0,226 0,226 0,155 0,157 

F 137,88*** 105,78*** 105,33*** 77,79*** 104,27*** 78,10*** 65,42*** 49,85*** 
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Tabela 43 cd. Charakterystyki rekomendacji jako determinanty aktywności inwestorów na rynku 
Dzień przed/po 

publikacji 

Model P/R 
-01_P -01_R 00_P 00_R 01_P 01_R 02_P 02_R 

ROI -0,005 (0,856) -0,009 (0,743) -0,001 (0,968) -0,004 (0,87) -0,006 (0,814) -0,01 (0,723) -0,015 (0,559) -0,018 (0,484) 

ln_kapit. 0,526*** (0,000) 0,533*** (0,000) 0,516*** (0,000) 0,523*** (0,000) 0,537*** (0,000) 0,546*** (0,000) 0,57*** (0,000) 0,577*** 0,000 

|dynamika| 0,121*** (0,000) 
  

0,14*** (0,000) 
  

0,106*** (0,000) 
  

0,11*** (0,000) 
  

|dynam|*Poz 
  

0,126*** (0,000) 
  

0,151*** (0,000) 
  

0,118*** (0,000) 
  

0,116*** (0,000) 

|dynam|*Negat 
  

0,018 (0,51) 
  

0,042 (0,138) 
  

0,01 (0,715) 
  

0,015 (0,576) 

Popraw, R2 0,251 0,251 0,241 0,241 0,265 0,266 0,299 0,299 

F 119,70*** 89,60*** 112,91*** 84,72*** 128,53*** 96,97*** 151,98*** 113,93*** 

 

Dzień przed/po 

publikacji 
Model P/R 

03_P 03_R 04_P 04_R 05_P 05_R 06_P 06_R 

ROI 0,005 (0,839) 0,002 (0,933) 0,003 (0,906) 0,001 (0,969) 0,000 (0,993) -0,003 (0,907) -0,037 (0,15) -0,04 (0,128) 

ln_kapit. 0,534*** (0,000) 0,547*** (0,000) 0,488*** (0,000) 0,498*** (0,000) 0,467*** (0,000) 0,482*** (0,000) 0,578*** (0,000) 0,589*** (0,000) 

|dynamika| 0,075*** (0,006) 
  

0,071** (0,011) 
  

0,099*** (0,000) 
  

0,106*** (0,000) 
  

|dynam|*Poz 
  

0,094*** (0,001) 
  

0,085*** (0,004) 
  

0,119*** (0,000) 
  

0,122*** (0,000) 

|dynam|*Negat 
  

-0,016 (0,548) 
  

-0,003 (0,91) 
  

-0,012 (0,672) 
  

0,011 (0,675) 

Popraw, R2 0,27 0,274 0,226 0,228 0,205 0,209 0,31 0,312 

F 132,31*** 101,09*** 104,28*** 79,04*** 91,81*** 70,76*** 160,08*** 121,27*** 

 

Dzień przed/po 
publikacji 

Model P/R 
07_P 07_R 08_P 08_R 09_P 09_R 10_P 10_R 

ROI -0,018 (0,493) -0,019 (0,459) -0,035 (0,182) -0,036 (0,163) -0,027 (0,308) -0,029 (0,276) -0,003 (0,913) -0,005 (0,844) 

ln_kapit. 0,563*** (0,000) 0,576*** (0,000) 0,573*** (0,000) 0,584*** 0,000 0,542*** (0,000) 0,549*** (0,000) 0,522*** (0,000) 0,528*** 0,000 

|dynamika| 0,08*** (0,003) 
  

0,102*** (0,000) 
  

0,081*** (0,002) 
  

0,108*** (0,000) 
  

|dynam|*Poz 
  

0,104*** (0,000) 
  

0,12*** (0,000) 
  

0,085*** (0,003) 
  

0,106*** (0,000) 

|dynam|*Negat 
  

-0,005 (0,849) 
  

0,01 (0,703) 
  

0,007 (0,806) 
  

0,019 (0,494) 

Popraw, R2 0,299 0,303 0,307 0,31 0,277 0,277 0,26 0,259 

F 152,34*** 116,42*** 158,45*** 120,31*** 136,62*** 102,46*** 125,45*** 93,31*** 
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Tabela 43 cd. Charakterystyki rekomendacji jako determinanty aktywności inwestorów na rynku 

Dzień przed/po 

publikacji 
Model P/R 

11_P 11_R 12_P 12_R 13_P 13_R 14_P 14_R 

ROI -0,016 (0,545) -0,019 (0,477) -0,005 (0,843) -0,007 (0,8) -0,006 (0,827) -0,006 (0,819) -0,011 (0,66) -0,013 (0,618) 

ln_kapit. 0,548*** (0,000) 0,555*** (0,000) 0,549*** (0,000) 0,55*** (0,000) 0,511*** (0,000) 0,518*** (0,000) 0,568*** (0,000) 0,571*** (0,000) 

|dynamika| 0,128*** (0,000) 
  

0,123*** (0,000) 
  

0,078*** (0,004) 
  

0,095*** (0,000) 
  

|dynam|*Poz 
  

0,128*** (0,000) 
  

0,114*** (0,000) 
  

0,093*** (0,001) 
  

0,09*** (0,001) 

|dynam|*Negat 
  

0,025 (0,351) 
  

0,05* (0,065) 
  

0,025 (0,355) 
  

0,02 (0,442) 

Popraw, R2 0,284 0,282 0,287 0,284 0,248 0,25 0,306 0,304 

F 141,54*** 105,32*** 143,85*** 106,35*** 117,99*** 89,18*** 157,22*** 116,91*** 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela zawiera kolejne modele regresji – podstawowe (P) i rozszerzone (R) - z interakcją, gdzie zmienną binarną jest typ rekomendacji. Zmienną objaśnianą jest liczba 

transakcji w okresie od -13 dnia przed wydaniem rekomendacji do 14 dnia po wydaniu rekomendacji. Zmiennymi objaśniającymi są: ROI (liczony na koniec roku 

obrotowego poprzedzającego rok wydania rekomendacji), logarytm naturalny kapitalizacji rynkowej liczonej jako iloczyn liczby akcji spółki i oraz ceny rynkowej z dnia 

poprzedzającego okno badawcze oraz dynamika w modelu podstawowym - wartość bezwzględna ilorazu pomiędzy różnicą ceny rynkowej w dniu t-1 dla spółki i oraz ceny 

docelowej spółki i, a ceny docelowej dla spółki i; dla modelu rozszerzonego – iloczynu parametru dynamiki i zmiennej binarnej, przyporządkowującej rekomendację do 

grupy rekomendacji: pozytywnych (1) lub negatywnych (0) i odwrotnie. 
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4.3.5 Wnioski 

Dotychczasowe badania empiryczne wykazały, że zmiany w strukturze inwestorów są 

rezultatem przemian w koniunkturze rynkowej. Znaczącym bodźcem do podejmowania 

decyzji inwestycyjnych na giełdzie są zmiany makroekonomiczne, lecz wyłącznie dla 

inwestorów indywidualnych
718

. Jak wynika z analizy struktury inwestorów na GPW, udział 

inwestorów indywidualnych na rynku giełdowym spadł w okresie 2005-2012, choć ich roli na 

rynku papierów wartościowych nie można pominąć. Na podstawie metody eliminacji można 

przyjąć, że to inwestorzy indywidualni są głównie potencjalnymi odbiorcami rekomendacji 

maklerskich, przede wszystkim dlatego, że generują wyższe obroty rynkowe niż pozostali 

inwestorzy instytucjonalni, którzy mogliby korzystać z rekomendacji. 

Na podstawie dokonanych studiów literaturowych wnioskuje się, że liczba odbiorców 

rekomendacji jest mocno ograniczona. Ten wniosek wspierają wyniki przeprowadzonych 

teoretycznych symulacji. Na podstawie tych symulacji dowiedziono, że przeciętnie 

rekomendacje nie cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, lecz dla pewnych osób 

mogą być bodźcem do podejmowania decyzji inwestycyjnych, o czym w głównej mierze 

świadczą wyniki związane ze wzrostem aktywności inwestorów na rynku po wydaniu 

rekomendacji. Dla rekomendacji pozytywnych, których w próbie badawczej jest najwięcej, 

odnotowano znaczące wzrosty, w liczbie transakcji rynkowych, wolumenie i wartościach 

obrotu po publikacji rekomendacji. Jest to także sygnałem, że nowi inwestorzy w pewnym 

stopniu mogą korzystać z rekomendacji w procesie decyzyjnym, ponieważ skłaniają do kupna 

walorów giełdowych (niezależnie czy już posiadają czy nie). W przeciwieństwie do 

rekomendacji negatywnych, które trzeba wcześniej posiadać, aby móc je ograniczyć. Dlatego 

też reakcja rynku na fakt wydania rekomendacji negatywnych nie jest tak widoczna jak  

w przypadku rekomendacji pozytywnych. Co prawda jest widoczny wzrost w liczbie 

zanotowanych transakcji na rynku, lecz wzrost ten jest krótkotrwały i nieistotny statystycznie 

w porównaniu do okresu tuż przed wydaniem. Również spadek zainteresowania negatywnie 

rekomendowanymi spółkami w kolejnym podokresie nie był istotny statystycznie  

w odniesieniu do liczby transakcji i wartości obrotów, lecz wyłącznie w odniesieniu do 

wolumenu obrotów. 

Ponadto, wyłącznie dla rekomendacji pozytywnych można rozpatrywać wzrost liczby 

transakcji na rynku wraz ze wzrostem dynamiki cenowej, jako bezwzględnej różnicy 

pomiędzy ceną rynkową z nią poprzedniego a ceną docelową z rekomendacji, skalowaną ceną 

docelową. Czego nie można zaobserwować w przypadku rekomendacji negatywnych. 

Uzyskane wyniki wskazują również, że liczba transakcji w okolicy wydania 

rekomendacji negatywnych i neutralnych, najmniej licznych w próbie, średnio jest wyższa niż 

w przypadku rekomendacji pozytywnych, których publikuje się najwięcej. A to jest inspiracją 

do kolejnych badań w tym obszarze. 

                                                 
718

 R. Karkowska, I. Kravchuk, 2016, Struktura inwestorów na GPW w Warszawie w kontekście zmian 

makroekonomicznych i rynkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 449, 

Wrocław, s. 253. 
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Zakończenie 
Głównym celem niniejszej rozprawy była analiza wpływu rekomendacji maklerskich 

na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Realizacja celu pracy została 

dokonana w oparciu o weryfikację głównej hipotezy badawczej stanowiącej o tym, że (H0) 

tworzone i publikowane rekomendacje maklerskie nie wywierają wpływu na decyzje 

inwestycyjne inwestorów giełdowych oraz trzech hipotez cząstkowych: (H01) jakość 

merytoryczna rekomendacji maklerskich jest niska; (H02) trafność prognoz cen zawartych  

w rekomendacjach jest niska, niezależnie od przyjętej metody wyceny; (H03) niewielka część 

inwestorów podejmuje swoje decyzje inwestycyjne w oparciu o rekomendacje maklerskie. 

Osiągnięcie celu pracy można rozpatrywać przez stopień realizacji niniejszych hipotez 

cząstkowych. 

Dokonane prace badawcze zostały wykonane na podstawie źródeł literaturowych oraz 

badań empirycznych. Uzyskane wyniki nie zawsze pozwoliły na bezpośrednie odrzucenie lub 

przyjęcie hipotez badawczych, lecz niewątpliwie stanowią przybliżony obraz zjawisk 

zachodzących na rynku giełdowym w latach 2005-2012. 

Na podstawie rozważań teoretycznych wykazano, że publikowane rekomendacje 

maklerskie są raportami powszechnie dostępnymi dla inwestorów. Można zatem traktować 

rekomendacje jako źródło informacji, głównie fundamentalnych, przyczyniające się do 

zmniejszania asymetrii informacji na rynku, pod warunkiem, że inwestorzy uzyskają je 

szybko i odnajdą w nich wartościowe informacje, dotąd im nieznane. Wyniki wielu badań 

dotyczących rynków już rozwiniętych i krajowego rynku wskazują, że istnieje 

krótkoterminowa reakcja rynków na fakt wydania rekomendacji, choć efekt inwestycji na 

podstawie rekomendacji nie zawsze jest określany jako ponadprzeciętny. Niemniej jednak 

stopień prędkości w jakim rynek odzwierciedla nowe informacje w cenach akcji wynika  

z jego efektywności. Efektywność ta nie jest jednak cechą raz nadaną rynkowi, jest raczej 

ciągłym rezultatem bezpośrednich zachowań inwestorów, determinujących stopień 

efektywności tego rynku. 

W świetle finansów behawioralnych działania inwestorów na rynku nie zawsze są 

jednak racjonalne. Niezależnie jakimi narzędziami inwestorzy będą wspierać się  

w podejmowaniu swoich decyzji, zawsze będą towarzyszyć im w tym procesie również 

emocje, perspektywa patrzenia na inwestycję i ułomności ludzkiego umysłu przejawiające się 

w dokonywanych błędach behawioralnych. Popełniane na rynku cykliczne błędy pewnych 

inwestorów pozwalają na zastosowanie przez innych inwestorów niektórych strategii 

inwestycyjnych, dzięki którym mogą uzyskać ponadprzeciętne stopy zwrotu. To jednak 

stanowi argument przeczący efektywności informacyjnej rynków. Jednakże wyniki otrzymane 

przez kolejnych badaczy wskazują, że przejawy nieracjonalności inwestorów rynek  

w perspektywie czasu skoryguje, przez co niektóre dochodowe strategie inwestycyjne w raz  

z rozwojem rynku zanikają. To z kolei wskazuje na argument przemawiający za powrotem 

rynku do jego efektywności informacyjnej. Niemniej pojawią się na rynkach również 

niecykliczne błędy inwestorów. A te w długich perspektywach czasu ktoś może wykorzystać, 

znając wartości wewnętrzne spółek.  

Podstawową metodą szacowania wartości wewnętrznej jest model zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych – DCF. Model ten jest jedną z najbardziej popularnych metod 

szacowania wartości przedsiębiorstwa, zdobył uznanie w wielu środowiskach ze względu na 

swój uniwersalny charakter, a także stał się obiektem licznych opracowań naukowych. 

Ponadto jest elementem systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), miernikiem 

określającym wartość spółki. Niemniej jednak na podstawie krytycznej analizy modelu DCF 

można znaleźć wiele jego wad i ograniczeń, co głównie przejawia się w dużej uznaniowości 
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szacowania jego parametrów. Mimo to powyższa obserwacja nie stanowi o zupełnym 

wykluczeniu modelu DCF z procesu wspomagania decyzji inwestycyjnych. Rolę tę przypisuje 

się rekomendacjom maklerskim, w których model ten jest powszechnie wykorzystywany.  

 Wyniki uzyskane przy empirycznej weryfikacji hipotezy cząstkowej (H01) pozwalają 

wnioskować o tym, że zawartość informacyjna związana z wyceną przedsiębiorstwa modelem 

DCF jest skąpa – średnia ocena tego kryterium wyniosła niespełna 30% . W mniejszym 

stopniu dotyczy to: informacji o otoczeniu makroekonomicznym, planów spółki, założeń 

przyjętych do szacowania wolnych przepływów pieniężnych czy publikacji sprawozdań 

finansowych wycenianej spółki. W większym stopniu dotyczy to: założeń samej wyceny 

(zastosowanych parametrów modelu DCF), wykorzystania wartości parametrów modelu 

nieznanego pochodzenia, zwykle bez wyjaśnień. Wszelkie zastosowane w praktyce 

tendencyjności analityków powodują, że wycena przedsiębiorstwa modelem DCF  

w rekomendacjach nie jest dopasowana do przedsiębiorstwa, które jest wyceniane, lecz 

stanowi w dużym uproszczeniu uniwersalny szablon wyceny z niektórymi standardowymi 

parametrami. Zawartość informacyjna rekomendacji na przestrzeni badanych lat wzrastała 

(średnia ocena wyniosła 25% w 2005 roku, średnia ocena w roku 2012 - 41%), lecz mimo to 

nawet w końcowych latach próby poziom zawartości informacyjnej wciąż nie był wysoki.  

Z kolei wyniki związane ze zgodnością zastosowanej praktyki i zasad teoretycznych 

dotyczących wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF, pozwalają na wnioskowanie o tym, że 

dla większości rekomendacji były na dobrym poziomie, w całym okresie badawczym (średnia 

ocena tego kryterium wyniosła 84%). Do najczęstszych uchybień w procesie wyceny 

należało: wykorzystanie ostatniego, a nie znormalizowanego przepływu pieniężnego do 

szacowania wartości rezydualnej, nielogicznie dobrane parametry w stopie dyskontującej oraz 

błędy kalkulacyjne w modelu DCF. Dodatkowo wykazano, że instytucje, które publikowały 

najwięcej rekomendacji w całej próbie badawczej, publikowały rekomendacje o gorszej 

jakości niż instytucje, które publikowały mniej rekomendacji. Jednakże nie można 

potwierdzić odwrotnej tendencji. Ponadto uzyskane wyniki nie wskazują na zasadnicze 

jakościowe różnice w poszczególnych typach rekomendacji. Mając na uwadze funkcję 

informacyjną rekomendacji, na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować o tym, 

że część zbadanych rekomendacji jest dla inwestorów nośnikami wartościowych informacji  

o spółce, jej otoczeniu oraz przyszłych planach i tym samym, mogą wpływać na zmniejszenie 

asymetrii informacji na rynku. 

Wyniki badań dotyczące weryfikacje drugiej hipotezy cząstkowej (H02) wskazują, że 

hipotezy tej nie można jednoznacznie odrzucić. Powodem tej sytuacji jest zróżnicowanie  

w wynikach: w horyzontach czasowych badania oraz wśród typów rekomendacji. Krótko po 

wydaniu rekomendacji trafność prognoz wycen jest najwyższa spośród wszystkich badanych 

okresów – około 14% do 27% w przypadku rekomendacji pozytywnych i negatywnych, dla 

rekomendacji neutralnych zanotowano najwyższą średnią trafność wynosząca – 5% do 16%. 

Spośród badanych prognoz wycen najbardziej dokładna jest prognoza ceny docelowej,  

w zależności od typu rekomendacji średnie wartości mieściły się w przedziale 5%-17%. Dla 

rekomendacji pozytywnych wyniosły między 15% a 17%, neutralnych między 5-10%, dla 

rekomendacji negatywnych 14%-16%. Choć dla rekomendacji negatywnych wysoką średnią 

trafność również uzyskała prognoza wyceny modelem DCF - 16%-18%. W raz z upływem 

kolejnych miesięcy od daty wydania rekomendacji poziom trafności prognoz każdej z wycen 

malał – trafność prognozy docelowej mieściła się w przedziale od 10% do 34%, trafność 

prognozy wyceny modelem DCF – 13%-34%, trafność prognozy wyceny metodą 

porównawczą – 16%-45%. W okresie średnioterminowym dalej najbardziej dokładna była 

prognoza ceny docelowej we wszystkich typach rekomendacji, a najmniej dokładna stała się 

prognoza wyceny metodą porównawczą. Po roku i dwóch latach od daty wydania 

rekomendacji przeciętne odchylenie wynosiło 40% i więcej dla każdej z wycen. Po roku od 
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daty wydania rekomendacji istnieją statystycznie istotne różnice w trafnościach prognoz 

(pomiędzy trafnością ceny docelowej i trafnością wyceny metodą porównawczą) wyłącznie 

dla rekomendacji pozytywnych i negatywnych. Dopiero po dwóch latach od wydania 

rekomendacji nie ma żadnych statystycznie istotnych różnic w trafnościach prognoz wycen. 

Powyższe wyniki dają podstawy do tego, aby uznać hipotezę cząstkową H02 za w pełni 

potwierdzoną w horyzoncie długoterminowym. Zatem rekomendacje można rozpatrywać jako 

narzędzie pełniące funkcję doradczą, wyłącznie w okresie krótkoterminowym, ponieważ tylko 

w najbliższych dniach po wydaniu rekomendacji trafność prognoz zawartych cen jest 

najwyższa. Z kolei w okresie długoterminowym funkcja doradcza rekomendacji wydaje się 

być bezwartościowa. Zważywszy na ograniczoną czasowo użyteczność rekomendacji, można 

przyjąć, że jeśli inwestorzy posługują się rekomendacjami, to wyłącznie w krótkim okresie po 

publikacji raportów. Wniosek ten pozwolił na ukierunkowanie weryfikacji hipotezy H03. 

Weryfikacja trzeciej hipotezy cząstkowej (H03) została podzielona na kilka etapów. 

Na podstawie analizy dostępnych źródeł literaturowych i aktów prawnych, uzasadnione jest 

wnioskowanie, że odbiorcami rekomendacji mogą być inwestorzy indywidualni oraz część 

inwestorów instytucjonalnych, co stanowi o tym, że ci inwestorzy odpowiadali za około 25% 

obrotu na rynku giełdowym w latach 2005-2012. Wnioski te wspierają również wyniki 

dokonanej symulacji, której rezultatem jest bardzo niski współczynnik potencjalnej liczby 

odbiorców rekomendacji każdego typu w okresie około rekomendacyjnym (od -14 dni do +14 

dni od daty wydania). Współczynniki wskazują, że przeciętnie potencjalnym odbiorcą jest 

grupa inwestorów, która stanowi mniej niż 1% inwestorów posiadających aktywne rachunki 

maklerskie. W przypadku skrajnie wysokich zarejestrowanych liczb transakcji  

w poszczególnych dniach współczynnik ten zwiększa się do kilku procent. Mimo że 

współczynnik popularności ma charakter czysto teoretyczny, to również potwierdza wniosek 

o tym, że tylko część inwestorów, może sugerować się rekomendacjami w swoich decyzjach 

inwestycyjnych. Wnioski te wzmacniają również zaobserwowane na rynku zwiększone liczby 

transakcji. Krótko po wydaniu rekomendacji pozytywnych (do 7 dni) średnia liczba transakcji 

w tym okresie wynosiła 106, w okresie przed wydaniem (do 7 dni) wynosiła 89. To z kolei 

wpłynęło na zwiększony wolumen obrotów na rynku (48 233 po vs. 37 072 przed) oraz 

przyczynia się do wzrostu wielkości obrotów na rynku (1 595 tys. PLN po vs. 1 434 tys. PLN 

przed) po wydaniu rekomendacji pozytywnych. W przypadku rekomendacji negatywnych nie 

zanotowano statystycznie istotnych wzrostów w liczbie zarejestrowanych transakcji na rynku 

w okresie 7 dni po wydaniu rekomendacji (średnia wynosiła 217) w porównaniu do okresu 

przed wydaniem rekomendacji (wysokość średniej 209). Najwyższe średnie wartości  

w zarejestrowanej liczbie transakcji wystąpiły w dniu wydania rekomendacji i dzień po nim 

(średnia 260). Ponadto nie zanotowano statystycznie istotnych wzrostów w wolumenach 

obrotu po wydaniu rekomendacji, a spadek wartości obrotów po wydaniu rekomendacji 

również nie był istotny statystycznie. Natomiast w przypadku rekomendacji neutralnych, nie 

będących bezpośrednim zaleceniem inwestycyjnym, po publikacji rekomendacji na rynku 

występował statystycznie istotny spadek w średniej liczbie zarejestrowanych transakcji. 

Spadek ten nie przyczynił się istotnie do spadków w wolumenie i wartości obrotu na rynku.  

Co więcej na podstawie dokonanych modeli regresji wykazano, że wraz ze wzrostem 

bezwzględnej różnicy pomiędzy ceną rynkową z dnia poprzedzającego okno badawcze a ceną 

docelową z rekomendacji, skalowaną ceną docelową (parametr ten został nazwany 

dynamiką), rośnie liczba zarejestrowanych transakcji dla spółek, dla których wydano 

wyłącznie rekomendacje pozytywne. Tendencja ta się utrzymywała się w całym okresie 

badawczym od -13 dnia przed wydaniem rekomendacji do +14 dni po ich wydaniu.  

Na podstawie powyższych wyników analizy wpływu rekomendacji na podejmowanie 

decyzji inwestycyjnych uprawniony wydaje się wniosek o ograniczonej roli rekomendacji na 
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aktywność inwestorów na rynku. Przejawami tego zjawiska są statystycznie istotne wzrosty 

aktywności inwestycyjnej na rynku wyłącznie w odniesieniu do rekomendacji pozytywnych. 

Cel niniejszej pracy można uznać za zrealizowany. Na podstawie uzyskanych 

wyników badań nie jest możliwe, aby całkowicie przyjąć główną hipotezę badawczą. 

Dowodzi tego w głównej mierze zwiększona aktywność inwestorów po publikacji 

rekomendacji maklerskich. Dlatego można wnioskować o tym, że rekomendacje maklerskie 

mogą stanowić narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych dla pewnej 

grupy inwestorów. W związku z czym można mówić, że rola analityków na polskim rynku 

giełdowym nie jest bez znaczenia, ponieważ dostarczają istotne informacje części 

inwestorom, głównie nieprofesjonalnym. Tym samym wspierają oni wartości fundamentalne 

przedsiębiorstw, publikując własne analizy, prognozy i komentarze związane z identyfikacją 

determinantów przedsiębiorstw, a przede wszystkim określając mierniki wartości 

przedsiębiorstw. Co przekłada się na wspieranie koncepcji zarządzania wartością 

przedsiębiorstwa VBM. 

Z perspektywy inwestorów, praca ta pomaga w zrozumieniu ograniczeń jakie wynikają  

z użytkowania publikowanych rekomendacji, zwłaszcza dotyczących jakości wycen modelem 

DCF, jak i dokładności prognoz cen analityków. Z drugiej strony praca ta dostarcza 

informacje o tym, że czas uzyskania rekomendacji jest jednym z ważniejszych wydarzeń w 

procesie inwestycyjnym. A uzyskanie informacji oraz jej wdrożenie w proces decyzyjny jest 

częścią dyskusji akademickiej o efektywności informacyjnej rynku kapitałowego w Polsce. 

Przeprowadzone badania zostały wykonane na licznej próbie badawczej, w okresie 

obejmującym zarówno hossę, jak i bessę na rynku. To stanowi zaletę tych badań. Ze względu 

na stosunkowo młody rynek kapitałowy Polsce jest to zjawisko jeszcze nieczęste. Badanie 

bezpośredniego wpływu rekomendacji maklerskich na aktywność inwestorów na rynku 

giełdowym w latach 2005-2012 ma wysoką wiarygodność i wartość poznawczą, zwłaszcza 

dzięki temu, że wykorzystano mało popularne, jak dotąd, dane o liczbie transakcji, wolumenie 

i wartości obrotów na rynku.  

Wykorzystana próba badawcza, choć duża, nie jest spójna przy weryfikacji wszystkich 

hipotez (brak homogeniczności). Przez co nie można wyciągnąć dodatkowych wniosków, 

mianowicie czy rekomendacje o lepszej/gorszej jakości charakteryzują się wyższą/niższą 

trafnością, czy inwestorzy dokonują więcej/mniej transakcji pod wpływem pewnych 

charakterystyk rekomendacji. Weryfikacja pierwszej hipotezy cząstkowej może zostać 

zbadana również w inny sposób, zakres możliwych kryteriów do zbadania jest w pracy nie  

w pełni wykorzystany. Ponadto do pełni obiektywizmu można by było włączyć również 

innego oceniającego lub oceniających, aby uzyskać bardziej bezstronny obraz jakości. 

Co więcej wykonane badania nie pozwalają jednak wyjaśnić, czy zwiększona aktywność 

inwestorów na rynku po wydaniu rekomendacji jest skutkiem uzyskania przez inwestorów 

wyceny modelem DCF, czy też skutkiem uzyskania całościowej rekomendacji – jako nowej 

informacji. 

Niemniej jednak wszystkie wykazane tutaj krytyczne refleksje stanowią pewnego 

rodzaju perspektywę kontynuacji badań, gdyż praca ta nie wyczerpuje tematu dotyczącego 

wpływu rekomendacji na reakcję inwestorów na rynku. Jak również z uzyskanych rezultatów 

badań wyłaniają się nowe kierunki badań, dotyczące tego, jak inwestorzy pojmują wartość. 

Które informacje z rekomendacji są dla inwestorów najważniejsze? Czy wartość 

fundamentalna jest rzeczywiście ważna w długiem horyzoncie czasowym? 

Uzyskane wyniki badań, dotyczące rekomendacji wydanych w latach 2005-2012 na 

przestrzeni lat mogły ulec zmianie. Dlatego też powtórzenie wykonanych badań na bardziej 

aktualnej bazie rekomendacji pozwoliłoby na uzyskanie odpowiedzi, czy wykazane  

w niniejszej pracy charakterystyki wciąż są aktualne. 



 

233 

 

Bibliografia 
1. Abarbanell J., Bushee B., 1998, Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy, 

Accounting Review, 73(1), s. 19-45. 

2. Abarbanell J., Busheena B., 1997, Fundamental Analysis, Future Earnings and Stock Prices, 

Journal of Accounting Research, 35(1), s. 1-24. 

3. Achelis S., 2000, Technical Analysis from A to Z, Vision Books, 

http://freetradingdownloads.com/Technical%20Analysis%20from%20A%20to%20Z.pdf, 

[dostęp: 21.07.2018]. 

4. Agustin I., 2019, The Integration of Fundamental and Technical Analysis in Predicting the 

Stock Price, Jurnal Manajemen Maranatha, 18(2), s. 93-102. 

5. Amini A., Rahnama G., Alinezhad A., 2015, Ranking and Managing Stock in the Stock 

Market Using Fundamental and Technical Analyses, Journal of Modern Processes in 

Manufacturing and Production, 4(3), s. 45-57. 

6. Anderson A., Martinez J., 2011, Broker trading Ahead of stock recommendation, A research 

report from Institute for Financial Research, 78, luty, Szwecja, s. 1-42. 

7. Asquith P., Mikhail M., Au A., 2005, Information content of equity analyst reports, Journal of 

financial economics, 75(2), s. 245-282. 

8. Aussenegg W., 2000, Privatization versus Private Sector Initial Public Offerings in Poland, 

Multinational Finance Journal, 4 (1&2), s. 69-99. 

9. Bajgrowicz P., Scaillet O., 2012, Technical trading revisited: false discoveries, persistence 

tests, and transaction costs, Journal of Financial Economics, 106(3), s. 473-491. 

10. Baker M., Wurgler J., 2006, Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns, 

Journal of Finance, 61(4), s. 1645-1680. 

11. Banz R., 1981, The relationship between return and market value of common stocks, Journal 

of Financial Economics, 9(1), s. 3–18. 

12. Barber B., Lehavy R., McNichols M., Trueman B., 2001, Can Investors Profit from the 

Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns, Journal of Finance, 56(2), s. 

531–563. 

13. Barber B., Lehavy R., Trueman B., 2007, Comparing the stock recommendation performance 

of investment banks and independent research firms, Journal of Financial Economics, 85(2), s. 

490–517. 

14. Barber B., Lehavy R., Trueman B., 2010, Ratings Changes, Ratings Levels, and the Predictive 

Value of Analysts’ Recommendations, Financial Management, 39(2), s. 533 – 553. 

15. Barber B., Loeffer D., 1993, The “Dartboard” Column: Second-Hand Information and Price 

Pressure, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28(2), s. 273-284. 

16. Barber B., Odean T., 2001, Boys Will be Boys: gender, overconfidence, and common stock 

investment, Quarterly Journal of Economics, 116 (1), s. 261–292. 

17. Barber B., Odean T., Zhu N., 2009, Do Retail Trades Move Markets?, Review of Financial 

Studies, 22(1), s. 151-186. 

18. Barth M., Cram D., Nelson K., 2001, Accruals and the Prediction of Future Cash Flows, 

Accounting Review, 76(1), s. 27-58. 

19. Bartholdy J., Peare P., 2005, Estimation of expected return: CAPM vs. Fama and French, 

International Review of Financial Analysis 14, s. 407–427. 

20. Baryłko B, J. Mikos, 1994, Giełda. Krok po kroku, Poltext, Warszawa. 

21. Bell D., 1982, Regret in decision making under uncertainty, Operation Research, 30(5), s. 

961–981. 

22. Belletante B., 1996, Giełda. Jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa – Poznań. 

23. Bettman J., Sault S., Schultz E., 2009, Fundamental and technical analysis: substitutes or 

complements?, Accounting and Finance, 49(1), s. 21–36. 

24. Beyaz E., Tekiner F., Zeng X., Keane J., 2018, Comparing Technical and Fundamental 

indicators in stock price forecasting, IEEE 20th International Conference on High 

Performance Computing and Communications; IEEE 16th International Conference on Smart 



 

234 

 

City; IEEE 4th International Conference on Data Science and Systems 

(HPCC/SmartCity/DSS), s. 1609-1615. 

25. Beyer S., 1990, Gender Differences in the Accuracy of Self-Evaluations of Performance, 

Journal of Personality and Social Psychology, 59(5), s. 960–970. 

26. Bhandari S., Adams M., 2017, On the Definition, Measurement, and Use of the Free Cash 

Flow Concept in Financial Reporting and Analysis: A Review and Recommendations, Journal 

of Accounting and Finance, 17(1), s. 11-19. 

27. Bilinski P., Lyssimachou D., Walker M., 2013, Target Price Accuracy: International 

Evidence, Accounting Review, 88(3), s. 825-851. 

28. Bjerring J., Lakonishok J., Vermaelen T., 1983, Stock prices and financial analysts’ 

recommendations, Journal of Finance, 38(1), s. 187–204. 

29. Bloom W., 1995, Pieniądz, serce i umysł, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa. 

30. Bogdański M., 2017, Występowanie efektów kalendarzowych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2(6), s. 35–

46. 

31. Bolibok P., 2008, Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006, Annales H – Oeconomia, XLII(3), 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowska, Lublin s. 41-53. 

32. Bonini S., Zanetti L., Bianchini R., Salvi A., 2010, Target Price Accuracy in Equity Research, 

Journal of Business Finance and Accounting, 37(9), s. 1177–1217. 

33. Boulie Krzyśko M., 2010, Handel Międzynarodowy na przykładzie handlu miedzią katodową, 

Working Paper, Poznań. 

34. Bradshaw M., Brown L., Huang K., 2013, Do sell-side analysts exhibit differential target 

price forecasting ability? Review of Accounting Studies, 18(4), s. 930-955. 

35. Bradshaw M., 2004, How do analysts use their earnings forecasts in generating stock 

recommendations?, Accounting Review, 79(1), s. 25–50. 

36. Bradshaw M., Huang A., Tan H., 2014, Analyst Target Price Optimism Around the World, 

2013 Annual Meeting Paper, Chestnut Hill, Midwest Finance Association. 

37. Bradshaw M., 2002, The use of target prices to justify sell-side analysts' stock 

recommendations, Accounting Horizons, 16(1), s. 27–41. 

38. Braham Z., Galanti S., 2013, Recommendation Value on an Emerging Market: the Impact of 

Analyst’ Recommendations on Stock Prices and Trading Volumes in Tunisia, Laboratoire 

d'Economie d'Orléans, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01015380 [dostęp: 

14.09.2017]. 

39. Brav A., Lehavy R., 2003, An Empirical Analysis of Analysts' Target Prices: Short-term 

Informativeness and Long-term Dynamics, Journal of Finance, 58(5), s. 1933–1967. 

40. Brigham E., Houston J., 2016, Fundamentals of Financial Management, 14
th
 Ed. MA: 

Cengage Learning, Boston. 

41. Brösel G., Toll M., Zimmermann M., 2011, What the financial crisis reveals about business 

valuation, Ekonomia Menadżerska 10, s. 27-39. 

42. Brycz B., Dudycz T., Włodarczyk K., 2019, Are Analysts Really Optimistic in Their Stock 

Recommendations? The Case of the Polish Capital Market, Emerging Markets Finance and 

Trade, s. 1-28. 

43. Buckley A., 2003, Why is Fundamental Value so Fundamental to Directors? European 

Management Journal, 21(5), s. 635–646. 

44. Buczek S., 2005, Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, 

Wydawnictwo SGH, Warszawa. 

45. Budka K., Kosiński D., Sobczak A., 2017, Występowanie anomalii kalendarzowych na 

przykładzie wybranego sektora GPW w Warszawie, Journal of Capital Market and Behavioral 

Finance, 3(7), s. 7–16. 

46. Buła R., 2014, Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20, 

w: K. Marcinek (red.), Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 177, s. 152-167. 

47. Busse J., Green C., 2002, Market efficiency in real time, Journal of Financial Economics, 

65(3), s. 415–437. 



 

235 

 

48. Buzała P., 2012, Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe. Implikacje dla efektywności 

rynku akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Zarządzanie Finansami - Upowszechnianie i transfer 

wyników badań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 11-20. 

49. Buzała P., 2015, Silna a półsilna forma efektywności informacyjnej rynku kapitałowego – 

doświadczenia z GPW w Warszawie na podstawie zaleceń analityków, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Rynki 

kapitałowe. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin, s. 97–109. 

50. Byrka-Kita K., 2008, Arbitrażowy model wyceny – konkurent czy następca modelu wyceny 

aktywów kapitałowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 1, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin s. 115-122. 

51. Callaghan J., Murphy A., Parkash M., Qian H., 2009, The Empirical Relationship Between 

Stock Prices and Long-term Earnings, Journal of Investing, 18(3), s. 49–52. 

52. Campbell J., Vuolteenaho Y., 2004, Bad Beta, Good Beta, American Economic Review, 

94(5), s. 1249-1275. 

53. Capaul C., Rowley I., Sharpe W., 1993, International Value and Growth Stock Returns, 

Financial Analysts Journal, 49(1), s. 27-36. 

54. Caporale G., Zakirova V., 2017, Calendar anomalies in the Russian stock market, Russian 

Journal of Economics, 3(1), s. 101–108. 

55. Carleton W., Chen C., Steiner T., 1998, Optimism Biases Among Brokerage and Non-

Brokerage Firms' Equity Recommendation Agency Cost in the Investment Industry, Financial 

Management Association International, 27(1), s. 17-30. 

56. Cassidy D., 2000, Kiedy sprzedawać akcje, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. 

57. Chen H.Y., Lee C.F, Shih W., 2016, Technical, fundamental, and combined information for 

separating winners from losers, Pacific-Basin Finance Journal, 39(C), s. 224–242. 

58. Chen P., Zhang G., 2007, How Do Accounting Variables Explain Stock Price Movements? 

Theory and Evidence, Journal of Accounting and Economics, 43(2-3), s. 219–244. 

59. Chiu C., Park C., 1994, Fuzzy cash flow analysis using present worth criterion, Engineering 

Economist, 39(2), s. 113-138. 

60. Cieślak A., 2003, Behawioralna ekonomia finansowa: Modyfikacja paradygmatów 

funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Materiały i Studia NBP nr 165, Warszawa. 

61. Cliff M., 2004, Do independent analysts provide superior stock recommendations? Working 

Paper, lipiec 28, Virginia Tech. 

62. Clubb C., Naffi M., 2007, The Usefulness of Book-to-Market and ROE Expectations for 

Explaining UK Stock Returns, Journal of Business Finance and Accounting, 34(1-2), s. 1–32. 

63. Cohen G., Kudryavtsev A., Hon-Snir S., 2011, Stock Market Analysis in Practice: Is It 

Technical or Fundamental?, Journal of Applied Finance & Banking, 1(3), s. 125-138. 

64. Copeland T., Koller T., Murrin J., 1997, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, 

WIG-Press, Warszawa. 

65. Cornanic A., Novak J., 2015, Signaling by Underpricing the Initial Public Offerings of 

Primary Listings in an Emerging Market, Finance a uver-Czech Journal of Economics and 

Finance, 65(5), s. 307-335. 

66. Cornell B., 1999, Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Liber, Warszawa. 

67. Cowles 3
rd

 A., 1933, Can stock market forecasters forecast?, Econometrica, 1(3), s. 309-324. 

68. Cross F., 1973, The Behavior of Stock Prices on Fridays and Mondays, Financial Analysts 

Journal, 29(6), s. 67-69. 

69. Cwynar A., 2010, VBM jako system kontroli menadżerskiej – geneza, istota, kondycja, w: A. 

Cwynar, P. Dżuraka (red.), Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, 

stosowanie, Poltext, Warszawa, s. 37-72. 

70. Czapiewski L., 2013, Anomalie w modelu CAPM wynikające z cech fundamentalnych spółek, 

w: W. Gos (red.), Rynki kapitałowe. Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczycieńskiego nr 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 245-253. 



 

236 

 

71. Czapiewski L., 2015, Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na 

rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Rynki kapitałowe. 

Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 

111-122. 

72. Czapiewski L., Jewartowski T., Kałdoński M., Mizerka J., 2014, Determinanty 

natychmiastowych stóp zwrotu za akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych 

ofert publicznych, Ekonomista, 4, s. 571-590. 

73. Czapiewski L., 2011, Wybrane cechy fundamentalne spółek a kształtowanie się 

ponadprzeciętnych stóp zwrotu na przykładzie GPW w Warszawie, Finanse – nowe wyzwania 

teorii i praktyki. Rynek finansowy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu nr 174, s. 439-449. 

74. Czapiewski P., 2009, Ocena skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na wskaźnikach 

fundamentalnych na polskim rynku kapitałowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i 

Finansów Szkoły Głównej Handlowej nr 92, s. 54-72. 

75. Czarnecki M., 2002, Wrażliwość wyceny przedsiębiorstwa na zmianę założeń, w: D. Zarzecki 

(red.), Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia T. 1, Uniwersytet 

Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, s. 559-568. 

76. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., 2001, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z 

perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

77. Czerwonka M., Gorlewski B., 2008, Finanse Behawioralne. Zachowanie inwestorów i rynku, 

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa. 

78. Czerwonka M., Rzeszutek M., 2012, Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w 

zrachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych, Studia i Prace 

Kolegium Zarządzania i Finansów 122, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s.116-129. 

79. Czyżycki R., 2013, Marka instytucji finansowych a jakość udzielanych rekomendacji 

giełdowych, Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, instrumenty - Problemy Zarządzania, 

Finansów i Marketingu 31, s. 155-166. 

80. Czyżycki, R., Kłóska, R., 2010, Rekomendacje giełdowe jako źródło wiedzy dla inwestora 

indywidualnego, MEK Company Processes and Market Requirements, Hradec Kralove, 

Czechy, s. 2371–2378. 

81. Damodaran A., 2010, Applied Corporate Finance, Wiley&Sons, Nowy Jork. 

82. Damodaran A., 2007, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice. 

83. Damodaran A., 2002, Investemnt valuation, tools and techniques for determining the value of 

any asset, John Wiley&Sons, Nowy Jork. 

84. Damodaran A., 2012, Wycena. Mini podręcznik dla inwestorów giełdowych, HELION, 

Gliwice. 

85. Daniluk M., 1998, Rynek kapitałowy. Papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie 

inwestowania. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa. 

86. Das S., Saudagaran S., Accuracy, 1998, Bias, and Dispersion in Analysts’ Earnings Forecasts: 

The case of Cross-Listed Foreign Firms, Journal of International Financial Management and 

Accounting, 9(1), s. 16-33. 

87. Datea P., Mamona R., Wanga I., 2007, Valuation of cash flows under random rates of 

interest: A linear algebraic approach, Insurance: Mathematics and Economics, 41(1), s. 84–

95. 

88. Dąbrowska-Gruszczyńska K., 2011, Efektywność informacyjna polskiego rynku kapitałowego, 

w: T. Sporka, S. Talar (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, s. 267-275. 

89. Dąbrowski P., 2013, Huraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej 

dekoniunktury, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia 

Ekonomiczne nr 174, Innowacje w bankowości i finansach, T. 2, s. 88-104. 

90. De Bondt W., Thaler R., 1987, Further evidence on investor overreaction and stock market 

seasonality, Journal of Finance, 42(3), s. 557-581. 

91. Deaux K., Farris E., 1977, Attributing Causes for One’s Own Performance: The Effects of Sex, 

Norms, and Outcome, Journal of Research in Personality, 11(1), s. 59–72. 



 

237 

 

92. Dechow P., Hutton A., Sloan R., 2000, The Relation between Analysts' Forecasts of Long-

Term Earnings Growth and Stock Price Performance Following Equity Offerings, 

Contemporary Accounting Research, 17(1), s.1-32. 

93. Dechow P., You H., 2015, Understanding and Predicting Target Price Valuation Errors, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2412813 [dostep: 20.05.2017], s. 1-49. 

94. Demirakos E., Strong N., 2010, Walker M., Does valuation model choice affect target price 

accuracy?, European Accounting Review, 19(1), s. 35–72. 

95. Demirakos E., Strong N., Walker M., 2004, What valuation models do analysts use?, 

Accounting Horizon, 18(4), s. 221–240. 

96. Devika P., Poornima S., 2015, Fundamental Analysis as a Method of Share Valuation in 

Comparison with Technical Analysis, Journal of Exclusive Management Science, 4(12), s. 1-8. 

97. Dębski W., 2007, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa. 

98. Drakopoulou V., 2015, A Review of Fundamental and Technical Stock Analysis Techniques, 

Journal of Stock and Forex Trading, 5(1), s. 1-8. 

99. Drenda L., 2016, Teoria wartości, wartość teorii, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 259, Katowice, s. 39 -48. 

100. Drewniak Z., 2017, An analysis of brokerage recommendations for the biggest companies of 

WIG20, Copernican Journal of Finance and Accounting, 6(1), s. 9-32. 

101. Dudycz T., Brycz B., 2009, Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys?, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62, Wycena 

przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 315-325. 

102. Dudycz T., Brycz B., 2017, What drives the amount of capital raised at IPO? Evidence from 

The Warsaw Stock Exchange, Argumenta Oeconomica 2(39), s. 61-89. 

103. Dudycz T., 2013, Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 

104. Dudycz T., 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa. 

105. Duliniec A., 2011, Finansowanie przedsiębiorstwa - Strategie i instrumenty, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

106. Dziawgo D., 2004, Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku 

papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. 

107. Elder A., 1993, Trading For a Living. Psychology. Trading Tactics. Money Management, 

John Wiley&Sons. 

108. Erdogan O., Palmon D., Yezegel A., 2010, Performance of analysts recommendation in the 

Istanbul stock exchange, International Review of Applied Financial Issues and Economics, 

3(3), s. 491-503. 

109. Ertimur Y., Sunder J., Sunder S., 2007, Measure for measure: the relation between forecast 

accuracy and recommendation profitability of analysts, Journal of Accounting Research, 

45(3), s. 567–606. 

110. Fama E., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal 

of Finance, 25(2), s. 383–417. 

111. Fama E., 1991, Efficient Capital Markets: II, Journal of Finance, 46(5), s. 1575–1617. 

112. Fama E., French K., 1992, The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 

47(2), s. 427-465. 

113. Fama E., 1998, Market Efficiency, Long Term Returns and Behavioral Finance, Journal of 

Financial Economics, 49(3), s. 283-306. 

114. Fama E., 1965, The Behavior of Stock Market Prices, Journal of Business, 38(1), s. 34-105. 

115. Fatuła D., 2011, Rynek jako społeczny mechanizm wymiany dóbr i usług, Państwo i 

Społeczeństwo, 2(11), s. 83-104. 

116. Fernández P., Bilan A., 2007, 110 common errors n company valuation, Working Paper nr 

714, IESE Business School, University of Navarra, Hiszpania, s. 1-39. 

117. Fernández P., 2006, The Equity Premium in Finance and Valuation Textbooks, Working 

Paper nr. 657, IESE Business School, University of Navarra, Hiszpania, s. 1-19. 



 

238 

 

118. Fich E., Harford J., Tran A., 2015, Motivated Monitors: The Importance of Institutional 

Investors’ Portfolio Weights, Journal of Financial Economics, 118(1), s. 21-48. 

119. Fierla A., 2008, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa. 

120. Fischhoff B., Slovic P., Lichtenstein S., 1977, Knowing with Certainty: The Appropriateness 

of Extreme Confidence, Journal of Experimental Psychology, III, s. 552–564. 

121. Fisher I., 1930, The Theory of Interest as determined by Impatience to Spend Income and 

Opportunity to Invest it, Macmillan, Nowy Jork. 

122. Francis J., Soffer J., 1997, The Relative Informativeness of Analysts’ Stock Recommendations 

and Earnings Forecast Revisions, Journal of Accounting Research, 35(2), s. 193–211. 

123. Franco A., Malhotra N., Simonovits, G., 2014, Publication bias in the social sciences: 

Unlocking the file drawer, Science, 345(6203), s. 1502–1505. 

124. Frankfurter G., McGoun E., 2001, Anomalies in finance What are they and what are they 

good for?, International Review of Financial Analysis, 10(4), s. 407–429. 

125. Frazzini A., Lamont O., 2008, Dumb Money: Mutual fund flows and the cross-section of stock 

returns, w: Journal of Financial Economics, 88(2), s. 299-322. 

126. Frączek B., 2013, Metody pomiaru skutków decyzji inwestycyjnych oraz sposoby weryfikacji 

skłonności behawioralnych inwestorów, Zeszyty Naukowe Wydziału Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach nr 146, Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody 

matematyczne i informatyczne, Katowice, s. 38-48. 

127. French K., 1980, Stock returns and the weekend effect, Journal of Financial Economics, 8 (1), 

s. 55-69. 

128. García-Sánchez J., Preve L., Sarria-Allende V., 2010, Valuation in Emerging Markets: A 

Simulation Approach, Journal of Applied Corporate Finance, 22(2), s. 100–108. 

129. Gervai S., Odean T., 2001, Learning to Be Overconfident, Review of Financial Studies, 14(1), 

s. 1–27. 

130. Gibbons M., Hess P., 1981, Day of the Week Effects and Asset Returns, Journal of Business, 

54(4), s. 579-596. 

131. Ziarko-Siwek U., 2007, Giełda papierów wartościowych w Polsce, w: U. Ziarko-Siwek (red.), 

Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu.Pl, Warszawa, s. 347-401. 

132. Głębocki M., Grudziński M., Kundera M., Sylwestrzak M., 2011, Studium metodyki wyceny 

przedsiębiorstw stosowanej w rekomendacjach giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Zarządzanie 

finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 575-587. 

133. Goczek Ł., Kurowska K., Zduniuk K., 2014, Rozwój rynków kapitałowych i wzrost 

gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Roczniki Kolegium Analiz 

Ekonomicznych, 34, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 137-151. 

134. Goszczyński M., 2009, Efekty sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów nr 92, Szkoła Główna Handlowa, 

Warszawa, s. 145-161. 

135. Graham B., Dodd D., 2009, Security Analysis, sixth edition, McGrawHill. 

136. Green J., Hand J., Zhang X. F., 2016, Errors and Questionable Judgments in Analysts' DCF 

Models, Review of Accounting Studies, 21(2), s. 596-632. 

137. Green T. C., 2006, The Value of Client Access to Analyst Recommendations, Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, 41(1), s. 1-24. 

138. Griffin D., Tversky A., 1992, The Weighing of Evidence and the Determinants of Confidence, 

Cognitive Psychology, 24(3), s. 411–435. 

139. Grossman S., Stiglitz J., 1980, On the impossibility of informationally efficient markets, 

American Economic Review, 70(3), s. 393-408. 

140. Groth J., Lewellen G., Schlarbaum G., Lease R., 1979, An analysis of brokerage house 

securities recommendations, Financial Analysts Journal, 35(1), s. 32–40. 

141. Gu A., 2003, The Declining January Effect: Evidences from the U. S. Equity Markets, 

Quarterly Review of Economics and Finance, 43(2), s. 395-404. 

142. Gultkein M., 1983, Stock Market Seasonality: International Evidence, Journal Of Finance and 



 

239 

 

Economics, 12(4), s. 469–481. 

143. Gurgul H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach akacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 

144. Habegger W., Pace R. D., 2008, The Investment Value of the Wall Street Journal’s Smart 

Money Stock Screen, International Journal of Business, 13(2), s. 165–175. 

145. Hall J., Tacon P., 2010, Forecast accuracy and stock recommendations, Journal of 

Contemporary Accounting and Economics, 6(1), s. 18–33. 

146. Hamrol M., 2008, Analiza fundamentalna, Oczekiwania i możliwości, w: J. Duraj (red.), 

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

147. Hamrol M., Mikołajewicz G., 2003, Analiza fundamentalna i jej wykorzystanie w 

rekomendacjach biur maklerskich, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie 

wyników i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin, s. 47-53. 

148. Haugen R., Lakonishok J., 1988, The Incredible January Effect: The Stock Market's Unsolved 

Mystery, Dow Jones–Irwin, Illinois. 

149. Haugen R., 1996, Teoria Nowoczesnego Inwestowania, WIG-Press, Warszawa. 

150. Hoffmann A., Shefrin H., 2014, Technical analysis and individual investors, Journal of 

Economic Behavior and Organization, 107(PB), s. 487–511. 

151. Hugon, A., Musulu, V., 2010, Market demand for conservative analysts, Journal of 

Accounting and Economics, 50(1), s. 42–57. 

152. Hutira, S., 2016, Determinants of Analyst Forecasting Accuracy, Joseph Wharton Research 

Scholars, http://repository.upenn.edu/joseph_wharton_scholars/15, [dostęp: 26.04.2018]. 

153. Imam S., Chan J., Shah S., 2013, Equity valuation models and target price accuracy in 

Europe: Evidence from equity reports, International Review of Financial Analysis, 28(C), s. 

9-19. 

154. Ingarden R., 1966, Przeżycie – dzieło – wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków. 

155. Ivanovska N., Ivanovski Z., Narasanov Z., 2014, Fundamental Analysis and Discounted Free 

Cash Flow Valuation of Stocks at Macedonian Stock Exchange, UTMS Journal of 

Economics, 5(1), s. 11–24. 

156. Ivković Z., Jegadeesh N., 2004, The timing and value of forecast and recommendation 

revisions, Journal of Financial Economics, 73(3), s. 433–463. 

157. Jafarizadeh B., 2010, Financial factor models for correlated inputs in the simulation of 

project cash flows, Journal of Petroleum Science and Engineering, 75(1–2), s. 54–57. 

158. Jajuga K., 2015, Osiemdziesiąt lat analizy fundamentalnej, w: W. Tarczyński, S. Majewski 

(red.), Rynki Kapitałowe. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczycieńskiego nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 185–192. 

159. Jajuga K., 2013, Równowaga rynku kapitałowego – pół wieku historii rodziny CAPM, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia nr 63, Rynki kapitałowe. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 181-192.  

160. Jaki A., 2011, System zarządzania wartością przedsiębiorstwem, w: D. Zarzecki (red.), 

Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczycieńskiego nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 

nr 37, Szczecin, s. 821-830. 

161. Jaki A., 2004, Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków. 

162. Janiec M., 2000, Efficiency analysis of technical analysis tools, Working Papier. 

163. Jaworski T., 1999, Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, 

Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań. 

164. Jegadeesh N., Kim J., Krische S., Lee C., 2004, Analyzing the Analysts: When Do 

Recommendations Add Value? Journal of Finance, 59(3), s. 1083-1124. 

165. Jegadeesh N., Kim W., 2006, Value of analyst recommendations: International evidence, 

Journal of Financial Markets, 9(3), s. 274–309. 

166. Jelic R., Briston R., 2003, Privatisation Initial Public Offerings: The Polish Experience, 

European Financial Management, 9(4), s. 457-484. 



 

240 

 

167. Jung J., Shiller R., 2002, One simple test of a Samuelson’s dictum for the stock market, 

Working Paper, National Bureau of Economic Research Series, Cambridge 

http://www.nber.org/papers/w9348.pdf [dostęp: 30.08.2017]. 

168. Kahneman D., Tversky A., 1979, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 

Econometrica, 47(2), s. 263-292. 

169. Kaniel R., Saar G., Titman S., 2008, Individual Investor Trading and Stock Returns, Journal 

of Finance, 63(1), s. 273-310. 

170. Kant I., 1957, Krytyka czystego rozumu, T. I, PWN, Warszawa. 

171. Karkowska R., Kravchuk I., 2016, Struktura inwestorów na GPW w Warszawie w kontekście 

zmian makroekonomicznych i rynkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu nr 449, Wrocław, s. 246-256. 

172. Karsak E., Tolga E., 2001, Fuzzy multi-criteria decision-making procedure for evaluating 

advanced manufacturing system investments, International Journal of Production Economics, 

69(1), s. 49-64. 

173. Kato K., Schallheim J., 1985, Seasonal and Size Anomalies In The Japanese Stock Market, 

Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(2), s. 243–260. 

174. Keller J., 2015, Efekt dni tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 

74, Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje, T.1, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 69-79. 

175. Kerl A., 2011, Target Price Accuracy, BuR Business Research Journal, 4(1), s. 74-96. 

176. Kerl A., Walter A., 2008, Never judge a book by its cover: what security analysts, Financial 

Markets and Portfolio Management, 22(4), s. 289–321. 

177. Koller T., Goedhart M., Wessels D., 2005, Valuation measuring and managing the value of 

companies, John Wiley and Sons Inc., New Jersey. 

178. Kompa K., Matuszewska-Janica A., 2009, Efektywność informacyjna w formie słabej na 

GPW w Warszawie 2000-2006 – Statystyczna analiza wybranych indeksów, Metody 

matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 45-52. 

179. Kosiń P., 2013, Wycena wartości godziwej instrumentów kapitałowych w sprawozdawczości 

spółek, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 141, Katowice, 

s. 90-97. 

180. Kostolany A., 1999, Psychologia giełdy, Wydawnictwo Europa, Wrocław. 

181. Kowalczuk P., 2011, Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku, 

Studia Ekonomiczne - Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2(69), s. 171-

187. 

182. Kowalczyk S., 1986, Podstawy Światopoglądu Chrześcijańskiego, Wydawnictwo 

Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław. 

183. Kowalewski O., 2006, Wartość dla akcjonariuszy mniejszościowych w procesie wycofywania 

spółek z obrotu giełdowego, Bank i Kredyt, 37(2), s. 70-85. 

184. Kowalke K., 2016, Analiza fundamentalna – wykorzystanie na rynku akcji w Polsce, 

CeDeWu.pl, Warszawa. 

185. Kowalke K., 2012, Ocena przydatności rekomendacji giełdowych opartych na metodzie DCF 

na przykładzie spółek budowlanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu 254, Wrocław, s. 103-112. 

186. Kowalke, 2015, Prognozy finansowe biur maklerskich a rzeczywiste wyniki finansowe spółek 

giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Rynki kapitałowe. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 269-281. 

187. Kowalski M., Prażnikow J., 2017, Investment recommendation optimism - results of empirical 

research on Polish capital market, Proceedings of 37th International Conference on 

Information Systems Architecture and Technology–ISAT 2016–Part IV, Springer 

International Publishing, s. 67-77. 

188. Kowerski M., 2006, Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, e-Finanse. Finansowy kwartalnik internetowy, nr 1, s. 1-11. 



 

241 

 

189. Kubińska E., Markiewicz Ł., Czupryna M., 2015, Deklarowana a rzeczywista popularność 

analizy technicznej, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace SGH, 

3(3), Rynek kapitałowy, s.147-158. 

190. Kuczowic J., 2014, Zmienne oblicza WACC, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia nr 177, 

Katowice, s. 168-186. 

191. Kufel M., 1992, Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała. 

192. Kulpaka P., 2007, Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

193. Kwiatkowska A., 2009, Efekt wielkości spółek przy wycenie aktywów kapitałowych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2004, Studia i Prace 

Kolegium Zarządzania i Finansów 92, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 134-144. 

194. Lakonishok J., Schleifer A., Vishny R., 1992, Window Dressing by Pension Fund Managers, 

American Economic Review, 81(2), s. 227–231. 

195. Lam M., 2004, Neural network techniques for financial performance prediction: integrating 

fundamental and technical analysis, Decision Support Systems 37(4), s. 567– 581. 

196. Landmesser J., 2006, Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 60, Katedra Ekonometrii i Informatyki 

SGGW, Warszawa, s. 187-196. 

197. Lenney E., 1977, Women’s Self-Conidence in Achievement Settings, Psychological Bulletin, 

84, s. 1–13. 

198. Lewandowska M., 2017, Efekt stycznia i efekt grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie, Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 1(5), s. 17–28. 

199. Lewellen W., Lease R., Schlarbaum G., 1977, Patterns of Investment Strategy and Behavior 

among Individual Investors, Journal of Business, 50(3), s. 296–333. 

200. Lin H., McNichols M., 1998, Underwriting Relationships, Analysts’ Earnings Forecasts and 

Investment Recommendations, Journal of Accounting and Economics, 25(1), s. 101-127. 

201. Lin L., Kuo C.J., 2007, Stock Recommendations and Analyst Conflicts of Interest: Evidence 

from the Taiwan Stock Market, Web Journal of Chinese Management Review, 10(2), 

http://cmr.ba.ouhk.edu.hk/cmr/webjournal/v10n2/CMR116E06.pdf [dostęp: 18.09.2017]. 

202. Lipiński E., 1968, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa. 

203. Lizińska J., Czapiewski L., 2018, Earnings management and underpricing of IPOs on an 

emerging market, Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(2), s. 9-20. 

204. Lizińska J., Czapiewski L., 2015, Determinanty underpricingu w Polsce i na innych 

wybranych rynkach wschodzących, w: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red.), Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 386, Efektywność – rozważania nad istotą i 

pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 112-

125. 

205. Lizińska J., Czapiewski L., 2014, Performance of Polish IPO Firms: Size and Profitability 

Effect, Gospodarka Narodowa, 269(1), s. 53-71. 

206. Lo A., Mamayski H., Wang J., 2000, Foundations of Technical Analysis: Computational 

Algorithms, Statistical Inference and Empirical Implementation, Journal of Finance, 55(4), s. 

1705-1765. 

207. Lo A., 2004, The Adaptive Market Hypothesis: Market efficiency from an evolutionary 

perspective, Journal of Portfolio Management, 30(5), s.15–29. 

208. Loh R., Mian G., 2006, Do accurate earnings forecasts facilitate superior investment 

recommendations?, Journal of Financial Economics, 80(2), s. 455-483. 

209. Loh R., Stulz R., 2018, Is Sell‐Side Research More Valuable in Bad Times?, Journal of 

Finance, 73(3), s. 959-1013. 

210. Loughran T., Ritter J., 2002, Why don’t issuers get upset about leaving money on the table in 

IPOs?, Review of Financial Studies, 15(2), s. 413-444. 

211. Lundeberg M., Fox P., Punccohar J., 1994, Highly Confident but Wrong: Gender Differences 

and Similarities in Confidence Judgments, Journal of Educational Psychology, 86(1), s. 114–

121. 

212. Lyn E., Zychowicz E., 2003, The Performance of New Equity Offerings in Hungary and 

Poland, Global Finance Journal, 14(2), s. 181-195. 



 

242 

 

213. Łobocki M., 1993, Pedagogika wobec wartości, w: B. Śliwerski (red.), Kontestacje 

pedagogiczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 125-135. 

214. Maditinos D., Ńević Z., Theriou N., 2007, Users’ Perceptions and the Use of Fundamental 

and Technical Analyses in the Athens Stock Exchange, Studies in Economics and Finance 24, 

s. 32-50. 

215. Majewski S., 2008, Analiza powiązań rekomendacji analityków giełdowych z wybranymi 

czynnikami finansowo-ekonomicznymi spółek giełdowych, Studia i Prace Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania nr 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 165-173. 

216. Malinowska U., 2011, Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa, w: M. Panfil, A. Szablewski 

(red.), Wycena Przedsiębiorstwa. Od Teorii do praktyki, Poltext, Warszawa, s. 105-130. 

217. Mały Rocznik Statystyczny 1939 r., 1939, E. Szturm de Sztrema (red.), Główny Urząd 

Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 

218. Marcinkiewicz E., 2016, Tendencje na współczesnych rynkach giełdowych a wykorzystanie 

analizy technicznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1213, Organizacja i 

Zarządzanie nr 66, s. 45-57. 

219. Marianowska M., Szerszyńska E., Szymański M., 2016, Anomalie sezonowe na rynkach 

kapitałowych: efekt stycznia i barometr stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie, Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 1(3), s. 35–48. 

220. Marsat S., Williams B., 2013, Does Price Influence Assessment of Fundamental Value? 

Experimental Evidence, Journal of Behavioral Finance, 14 (4), s. 268-275. 

221. Mashiqa V., Mokoaleli-Mokoteli T., Alagidede P., 2015, Complementarity of fundamental 

and technical analysis of JSE-listed stocks: an empirical appraisal, Studies in Economics and 

Econometrics, 39(3), s. 21 – 40. 

222. Mączyńska E., 2011, Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i 

wyników działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena 

przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin, s. 103-120. 

223. McGoun E., 2007, Intrinsic value in financial markets, International Journal of Monetary 

Economics and Finance, 1(1), s. 45-56. 

224. Meehan A., Overton W., 1986, Gender Differences in Expectancies for Success and 

Performance on Piagetian Spatial Tasks, Merrill-Palmer Quarterly, 32(4), s. 427–441. 

225. Melich M., 2004, Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, w: A. Szablewski, R. 

Tuzimek (red.), Wycena i Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa, s. 139-226. 

226. Menkhoff L. 2010, The use of technical analysis by fund managers: International evidence, 

Journal of Banking and Finance, 34(11), s. 2573–2586. 

227. Mielcarz P., 2016, Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

228. Mielcarz P., Osiichuk D., 2017, What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the 

Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland, Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia, 1(85), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 375–387. 

229. Mielcarz P., Podgórski B., Weremczuk P., 2007, Positive Recommendations and Abnormal 

Returns on Warsaw Stock Exchange in 2005-2006, w: E. Urbańczyk (red.), The Problem of 

Company Value Management, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, s. 

181-190. 

230. Mielcarz, P., Podgórski B., 2008, Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na 

osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006, w: E. Urbańczyk 

(red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 533-544. 

231. Mikhail M., Walter B., Willis R., 2007, When Security Analysts Talk, Who Listens?, 

Accounting Review, 82(5), s. 1227-1253. 

232. Mikołajewicz G., 2012, Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstwa, w: 

T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, 

Wrocław, s. 231-244. 



 

243 

 

233. Mikołajewicz G., 2010, Wartość Wewnętrzna a wartość rynkowa, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 142, Poznań, s. 700-712. 

234. Miller R., 2009, The weighted average cost of capital is not quite right, Quarterly Review of 

Economics and Finance, 49(3), s. 128–138. 

235. Misztal M., 1980, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa. 

236. Moreira R., Guasti F., Pimenta T., 2015, Stock recommendations and investment portfolio 

formation: A study in the Brazilian market, Contaduría y Administración 60(4), s. 874–892. 

237. Moshirian F., Ng D., Wu E., 2009, The value of stock analysts' recommendations: Evidence 

from emerging markets, International Review of Financial Analysis, 18(1-2), s. 74-83. 

238. Murphy J., 1999, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-PRESS, Warszawa. 

239. Nahotko S., 1998, Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, Oficyna 

Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz. 

240. Nazário R., Silva J., Sobreiro V., Kimura H., 2017, A literature review of technical analysis 

on stock markets, Quarterly Review of Economics and Finance, 66(C), s. 115-126. 

241. Neely C., 1997, Technical analysis in the foreign exchange market: a Layman’s guide, 

Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, s. 23–38. 

242. Neely, P. Weller, 2011, Technical Analysis in the Foreign Exchange Market, Federal Reserve 

Bank Of St. Louis, Working Paper 2011-001B. 

243. Neumann J., Morgenstern O., 1994, Theory of games and economic behaviour, Princeton 

University Press, Princeton. 

244. Ng C., Shen J., Rhee S.G., 2017, Fundamental analysis and stock returns in international 

equity markets, Working paper, s. 1-72. 

245. Niemiec A., 2009, Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 12, Uniwersytet 

Szczycieński, Szczecin, s. 249-259. 

246. Nita B., 2007, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. 

247. Nita B., 2008, Szacowanie przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej w dochodowym 

podejściu do wyceny przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Finanse Bankowość Rachunkowość, 6(1196), Wrocław, s. 122-137. 

248. Northcraft G., Neale M., 1987, Experts, amateurs, and real estate: An anchoring-and-

adjustment perspective on property pricing decisions, Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 39(1), s. 84-97. 

249. Norvaisienea R., Stankevicieneb J., Lakstutiene A., 2015, Seasonality in the Baltic Stock 

Markets, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, s. 468 – 473. 

250. Nota Interpretacyjna nr 5, Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, Polska Federacja 

Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

251. Nowak K., 1995, Rynek kapitałowy – Giełda Papierów Wartościowych, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań. 

252. Oberlechner T., 2001, Importance of Technical and Fundamental Analysis in the European 

Foreign Exchange Market, International Journal of Finance and Economics, 6(1), 81-93. 

253. Odean T., 1998, Volume, Volatility, Price, and Profit When All Traders Are above Average, 

Journal of Finance, 53(6), s. 1887–1934. 

254. Ostrowska E., 2007, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

255. Pae J., Wang S., Yoo C.-Y., 2007, Do Analysts Who Issue Cash Flow Forecasts Predict More 

Accurate Earnings?, Working Paper. 

256. Panfil M., Szablewski A., 2011, Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa, w: 

M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltex, 

Warszawa, s. 19-41. 

257. Panfil M., 2011, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

(DCF), w: M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, 

Poltex, Warszawa, s. 295-322. 

258. Panfil, A. Szablewski, 2011, Wstęp, w: A. Szablewski, M. Panfil (red.), Wycena 

przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa s. 15-18. 

259. Park C., Irwin S., 2007, What do we know about the profitability of technical anlysis, Journal 



 

244 

 

of Economic Surveys, 21(4), s. 786–826. 

260. Parker R., 1968, Discounted Cash Flow in historical Perspective, Journal of Accounting 

Research, 6(1), s. 58-71. 

261. Pastusiak R., 2018, Dyskonto wartości przedsiębiorstwa z tytułu nadmiernego optymizmu. 

Podejście modelowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 533, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 185-195. 

262. Pastusiak R., 2017, Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich. 

Nadmierny optymizm, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 5(89), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 299–306. 

263. Pastusiak R., 2016, Nadmierny optymizm w wycenach przedsiębiorstw, Annales H – 

Oeconomia, 50(4), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowska, Lublin, s. 383-392. 

264. Pawłowska J., 2015, Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, w: D. Zarzecki (red.), Rynek kapitałowy, wycena 

przedsiębiorstw, inwestycje, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczycieńskiego nr 855, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, T.1, s. 447-454. 

265. Pełka K., 2015, Analiza wybranych efektów kalendarzowych na podstawie notowań spółki 

KGHM Polska Miedź SA na polskim rynku kapitałowym, w: A. Prędki (red.), Wybrane 

zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Fundacja Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 163-172. 

266. Penc J., 2001, Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa. 

267. Penman S., 1992, Return to Fundamentals, Journal of Accounting, Auditing and Finance, 

7(4), s. 465-483. 

268. Petram L., 2011, The World’s Fist Stock Exchange. How the Amsterdam market for Dutch 

East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700, Dissertation, 

University of Amsterdam, Amsterdam. 

269. Phelan S., 1997, Exposing the illusion of confidence in financial analysis, Management 

Decision, 35(2), s. 163-168. 

270. Pietrewicz L., 2010, Rozwój rynku inwestorów instytucjonalnych i jego wpływ na relacje 

agencji w spółkach giełdowych, Zeszyty Naukowe, Zarządzanie Zmianami nr 3, „PRET” SA, 

s. 1-20. 

271. Plotnicki M., Szyszka A., 2014, IPO market timing. The evidence of the disposition effect 

among corporate managers, Global Finance Journal 25(1), s. 48–55. 

272. Pluta T., 2009, Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, 

Warszawa. 

273. Podgórski B., 2010, Efektywność informacyjna GPW w Warszawie – przegląd badań, Master 

of Business Administration, 18(4), s. 33-48. 

274. Podgórski B., 2018, Impact of the January Effect on Return Rates in the Markets of the 2004 

EU Enlargement, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 

26(1), s. 27- 48. 

275. Pomykalski P., Domagalski M., 2015, IPO underpricing and financial analysts’ forecast 

accuracy in Poland, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 310(1), Łódź, s. 117-

131. 

276. Potocki T., Świst T., 2009, Mocna efektywność informacyjna Giełdy Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie – mit a rzeczywistość, Ekonomia - Ekonomia. Rynek, 

Gospodarka, Społeczeństwo nr 23, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa, s.16-34. 

277. Pring M., 2014, Technical Analysis Explained, McGraw-Hill, Nowy Jork. 

278. Projekcja rozwoju rynku kapitałowego do roku 2000, 1997, Transformacja Gospodarki nr 87, 

E. Pietrzak (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa. 

279. Prusak B., 2015, Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych, CeDeWu, Warszawa. 

280. Puczkowski B., Rutkowska-Ziarko A., Cichocka A., 2014, Efekt regresji do średniej na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po kryzysie finansowym, Ekonomista 

T.4, Warszawa, s. 559-570. 

281. Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, 

Warszawa. 



 

245 

 

282. Reinganum M., Shapiro A., 1987, Taxes And Stock Market Seasonality: Evidence From the 

London Stock Exchange, Journal of Business, 60(2), s. 281–295. 

283. Ritchie J., 1997, Analiza fundamentalna, WIG Press, Warszawa. 

284. Ritter J., 1984, The "Hot Issue" Market of 1980, Journal of Business, 57(2), s. 215-240. 

285. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1929, 1929, E. Szturm de Sztrema (red.), 

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 

286. Roll R., 1977, Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests’ Part I: On Past and Potential 

Testability of the Theory, Journal of Financial Economics, 4(2), s. 129–176. 

287. Ross S., Westerfield R., Jordan B., 1999, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa. 

288. Rozeff M., Kinney W., 1976, Capital Market Seasonality: The Case of stock returns, Journal 

of Financial Economics, 3(4), s. 379–402. 

289. Ruhm J., Menichetti M., Gantenbein P., 2011, Market price reaction of analyst revision and 

determining factors on the German Stock Market, w: Current Issues in Economic and 

Management Sciences, University of Latvia (Ed.), Ryga, s. 30–44. 

290. Rutterford J., 2004, From dividend yield to discounted cash flow: a history of UK and US 

equity valuation techniques, Accounting, Business & Financial History, 14(2), 115–149. 

291. Ryan P., Taffler R., 2006, Do brokerage houses add value? The market impact of UK sell-

side analyst recommendation changes, British Accounting Review, 38(4), s. 371–386. 

292. Sagan A., 2011, Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 

293. Sayed S., 2015, Should Analysts Go by the Book? Valuation Models and Target Price 

Accuracy in an Emerging Market, Global Business Review, 16(5), s. 832-844. 

294. Schipper K., 1991, Commentary on analysts' forecasts, Accounting Horizons 5, s. 105-121. 

295. Schmid M., Zimmermann H., 2003, Performance of Second Hand Public Investment 

Recommendations, Working Paper 101, Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum WWZ, 

University of Basel, Szwajcaria, www.nccr-finrisk.uzh.ch/media/pdf/wp/WP101_8.pdf 

[dostęp: 17.09.2017]. 

296. Sekuła P., 2011, Efektywność inwestycyjna portfela fundamentalnego na GPW w Warszawie, 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 261, Łodź, s. 419-431. 

297. Sekuła P., 2012, Empiryczny test strategii fundamentalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu nr 271, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, 

Wrocław, s. 280-289. 

298. Sekuła P., 2015, Nadreaktywność GPW w Warszawie – analiza empiryczna, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 

74, Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje, T.1, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 171–180. 

299. Sekuła P., 2016, Strategia momentum na GPW w Warszawie, Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia, 4(82), Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw Cz. 2, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 289–298. 

300. Sekuła P., 2016, Strategia wartości – test na GPW w Warszawie, Annales Universitatis 

Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 50(4), Lublin, s. 413-421. 

301. Sekuła P., 2013, Szacowanie efektu wielkości spółki na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczycieńskiego nr 761, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 60, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 105-114. 

302. Shefrin H., 2000, Beyond Greed and Fear. Understanding Behavioral Finance and the 

Psychology of Investing, Harvard Business School Press, Boston. 

303. Shefrin H., Statman M., 1985, The disposition to sell winners too early and ride losers too 

long: theory and evidence, Journal of Finance 40(3), s. 777–790. 

304. Shiller R., 2000, Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 

305. Silva A., Neves R., Horta N., 2015, A hybrid approach to portfolio composition based on 

fundamental and technical indicators, Expert Systems with Applications 42(4), s. 2036–2048. 

306. Simon H., 1955, A behawioral model of rational choice, Quartely of Journal of Economics, 

69(1), s. 99-118. 

307. Smirlock M., Starks L., 1986, Day-of-the-week and intraday effects in stock returns, Journal 



 

246 

 

of Financial Economics 17(1), s. 197-210. 

308. Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. 1, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 

309. Smith D., Faugère C., Wong Y., 2013, Head and Shoulders above the Rest? The Performance 

of Institutional Portfolio Managers who Use Technical Analysis, 

[https://ssrn.com/abstract=2202060, dostęp: 21-01-2020]. 

310. Sopoćko, 2010, Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

311. Staszak M., 2017, Eksperymentalna ocena efektywności portfela fundamentalnego dla spółek 

z indeksu WIG20 za latach 2004-2016, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 

13(4), s. 672 – 678. 

312. Stefański J., Biedrzycki P., 2010, Inwestowanie w wartość czy we wzrost: porównanie 

strategii zarządzania portfelem akcji, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik 

Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, 

„Współczesne Problemy Zarządzania”, nr 1, Warszawa, s. 7-22. 

313. Stickel S., 1995, The Anatomy of the Performance of Buy and Sell Recommendations, 

Financial Analysts Journal, 51(5), s. 25-39. 

314. Stickel S., 1986, The Effect of Preferred Stock Rating Changes on Preferred Stock and 

Common Stock Prices, Journal of Accounting and Economics, 8(3), s. 197-215. 

315. Stocks, Bonds, Bills and Inflation 2003 Yearbook, 2003, Valuation Edition, Ibbotson 

Associates, Chicago. 

316. Su C., Zhang H., Bangassa K., Joseph N., 2019, On the investment value of sell‑side analyst 

recommendation revisions in the UK, Review of Quantitative Finance and Accounting 53(1), 

s. 257–293. 

317. Szablewski A., 2008, Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, 

w: A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartosiewicz (red.), Value Based Managment. Koncepcje, 

narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa, s. 21-48. 

318. Szablewski A., 2009, Capital flows and multi-currency global monetary system, w: A. 

Szablewski (red.), Capital Flows in the Global Economy, Warszawa, s. 15-33. 

319. Szczepankowski P., 2007, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, 

Warszawa. 

320. Szewc-Rogalska A., 2017, Znaczenie i zróżnicowanie inwestorów instytucjonalnych na rynku 

finansowym w Polsce, Nauki o Finansach, 3(32), Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 136-152. 

321. Szymański P., 2012, Jakie problemy napotykają eksperci przy wycenie przedsiębiorstw? 

Wyniki badań, w: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 261, Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 435-448. 

322. Szymański P., 2008, Problemy metodyczne przy obliczaniu premii za ryzyko rynkowe z 

modelu CAPM, w: T. Dudycz (red.), Wartość jako kryterium efektywności, Politechnika 

Wrocławska, Wrocław, s. 157-166. 

323. Szyszka A., 2003, Efektywność giełdy papierów wartościowych na tle rynków dojrzałych, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. 

324. Szyszka A., 1999, Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w 

czasie, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek pieniężny i kapitałowy 12, Penetrator, 

Kraków, s. 54-61. 

325. Szyszka A., 2009, Finanse behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, Poznań. 

326. Szyszka A., 2017, From the Efficient Market Hypothesis to Behavioral Finance: How 

Investors’ Psychology Changes the Vision of Financial Markets, Working Paper, 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1266862 [dostęp: 19.05.2017]. 

327. Szyszka A., Zaremba A., 2011, The buyback anomaly in the polish capital market, Zeszyty 

naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38, 

Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 481-493. 

328. Ślepaczuk R., 2006, Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, e-



 

247 

 

Finanse. Finansowy kwartalnik internetowy nr 1, s. 1-10. 

329. K. Ostrowska, 1994, W poszukiwaniu wartości, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 

Gdańsk. 

330. Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Naukowa koncepcja 

analizy portfelowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

331. Tarczyński W., 2001, Rynki kapitałowe - metody ilościowe, Vol. I, Agencja Wydawnicza 

Placet, Warszawa. 

332. Tatarkiewicz W., 1997, Historia filozofii, T. 1, PWN, Warszawa. 

333. Tatarkiewicz W., 1978, Parerga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

334. Taylor M., Allen H., 1992, The use of technical analysis in the foreign exchange market, 

Journal of International Money and Finance, 11(3), s. 304-314. 

335. Teweles R., Bradley E., 1992, The Stock Market, John Wiley&Sons, Nowy Jork. 

336. Teweles R., Harlow C., Stone H., 1977, The Commodity Futures Game, McGraw-Hill, Nowy 

Jork. 

337. Timmermann A., Granger C., 2004, Efficient market hypothesis and forecasting, International 

Journal of Forecasting, 20(1), s. 15–27. 

338. Tonchev D., Kim T-H., 2004, Calendar Effects in Eastern European Financial Markets: 

Evidence from The Czech Republic, Slovakia and Slovenia, Applied Financial Economics, 

14(14), s. 1035–1043. 

339. Tuzimek D., 2011, Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, w: M. Panfil A. 

Szablewski (red.), Wycena Przedsiębiorstwa. Od Teorii do praktyki, Poltext, Warszawa, s. 

383-396. 

340. Tversky A., Kahneman D., 1974, Judgment under uncertainty: heuristics and biases, Science 

185(4157), s. 1124–1131. 

341. Tversky A., Kahneman D., 1986, Rational Choice and the Framing of Decisions, Journal of 

Business, 59(4), s. 251-278. 

342. Tyszka T., 2010, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, w: J. Brzeziński 

(red.), Wykłady z Psychologii, T. 16, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. 

343. Urquhart A., McGroarty F., 2014, Calendar effects, market conditions and the Adaptive 

Market Hypothesis: Evidence from long-run U.S. data, International Review of Financial 

Analysis, 35, s. 154–166. 

344. Utami W., Nugroho L., Farida, 2017, Fundamental Versus Technical Analysis of Investment: 

Case Study of Investors Decision in Indonesia Stock Exchange, Journal of Internet Banking 

and Commerce, 22(8), s. 1-18. 

345. Velez-Pareja I., Magni C., 2009, Potential dividends and actual cash flow in equity valuation. 

A critical analysis, Estudios Gerenciales, 25(113), s. 123-150. 

346. Venkatesh C., Ganesh L., 2011, Fundamental analysis as a method of share valuation in 

comparison with technical analysis, International Economics and Finance Journal, 6(1), s. 27-

37. 

347. Wachtel S., 1942, Certain observations on seasonal movements in stock prices, Journal of 

Business of the University of Chicago, 15(2), s. 184–193. 

348. Wang J., Haslam J., Marston C., 2011, The Appraisal of Ordinary Shares by Chinese 

Financial Analysts, Asian Review of Accounting, 19(1), s. 5-30. 

349. Wang Q., Zhang J., Individual investor trading and stock liquidity, 2015, Review of 

Quantitative Finance and Accounting, 45(3), s. 485-508. 

350. Ward T., 1989, Fuzzy discounted cash flow analysis, w: G. Evans W. Karwowski, M. 

Wilhelm (eds.), Applications of Fuzzy Set Methodologies in Industrial Engineering, Elsevier, 

Amsterdam, Nowy Jork, s. 91-102. 

351. Waszkowski A., 2011, Hipoteza efektywności rynku; weryfikacja dla indeksu WIG-

Spożywczy, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 

11(26), z. 4, Warszawa, s. 169-176. 

352. Waworuntu S., Suryanto H., 2010, The Complementary Nature Of Fundamental And 

Technical Analysis Evidence From Indonesia, International Research Journal of Business 

Studies, 3(2), s. 167-184. 

353. Westerhoff F., 2010, A simple agent-based financial market model: direct interactions and 



 

248 

 

comparisons of trading profits, Nonlinear Dynamics in Economics, Finance and Social 

Sciences, Springer, Londyn, Nowy Jork, s. 313-332. 

354. Wilcox J., Philips T., 2005, The P/B-ROE Valuation Model Revisited, Journal of Portfolio 

Management, 31(4), s. 56–66. 

355. Witkowska D., Kompa K., Grabska M., 2009, Badanie informacyjnej efektywności rynku w 

formie silnej na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych, Metody Ilościowe w 

Badaniach Ekonomicznych 10(1), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 265-285. 

356. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D., 2008a, Badanie efektywności GPW na 

przykładzie wybranych indeksów: test autokorelacji, Acta Scientiarum Polonorum 

Oeconomia, 7(4), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 155–162. 

357. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D. 2008b, Badanie słabej formy efektywności 

informacyjnej GPW, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, 

Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczycieńskiego, s. 

155-165. 

358. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D., 2009, Zastosowanie testów autokorelacji do 

weryfikacji hipotezy o słabej formie efektywności rynku, Metody matematyczne, 

ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 35-44. 

359. Wnuczak P., Miecarz P., 2009, Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek 

giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia nr 16, Aktualne wyzwania teorii i praktyki, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 275-285. 

360. Womack K., 1996, Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value?, 

Journal of Finance, 51(1), s. 137-167. 

361. Wójtowicz T., 2012, Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe, AGH Managerial 

Economics nr 11, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 115–125. 

362. Wróblewski M., 2016, Problemy trafności prognozowania przepływów pieniężnych w 

wycenie spółek giełdowych metodą DCF, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 307, Współczesne Finanse 8, Katowice, s. 

128-142. 

363. Wyrobek J., 2012, Wybrane dylematy szacowania kosztu kapitału własnego za pomocą 

modelu CAPM, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2032216, [dostęp: 

02.01.2019]. 

364. Yaari U., Nikiforov A., Kahyaa E., Shachmurove Y., 2016, Finance methodology of Free 

Cash Flow, Global Finance Journal, 29(C), s. 1–11. 

365. Yao J., Chen M., Lin H., 2005, Valuation by using a fuzzy discounted cash flow model, Expert 

Systems with Applications, 28(2), s. 209–222. 

366. Zaleśkiewicz T., 2003, Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do 

behawioralnych finansów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot. 

367. Zaremba A, Żmudziński R., 2014, IPO Initial underpricing anomaly: the election gimmick 

hypothesis, Copernican Journal of Finance and Accounting, 3(2), s. 167-181. 

368. Zaremba A., Konieczka P., 2014, Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku 

akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia nr 66, Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 573–581. 

369. Zaręba A., 2015, Efekty wartości, wielkości i momentum a wycena aktywów na polskim rynku 

akcji, Finanse 1(8), Komitet Nauk o Finansach PAN, s. 111-143. 

370. Zaręba A., 2015, Strategie doboru państw do portfela inwestycyjnego bazujące na jakości, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia nr 73, Ryzyko, zarządzanie, wartość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin, s. 793–809. 

371. Zarzecki D, Wołoszyn A., 2016, The impact of value and growth companies on IPO 

underpricing on the Polish capital Market, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczycieńskiego, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82), Rynek kapitałowy i wycena 

przedsiębiorstw, Cz. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecineckiego, Szczecin, s. 



 

249 

 

325–334. 

372. Zarzecki D., 1996, Anomalie zwrotów z inwestycji w papiery wartościowe, w: M. Hamrol 

(red.), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Poznań, s. 

164-177. 

373. Zarzecki D., 2008, Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwa w procesie 

przemian otoczenia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecineckiego, 

Szczecin, s. 105-114. 

374. Zarzecki D., Malec K., 2007, Anomalie na rynkach kapitałowych, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Pace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

nr 50, T. 1, Szczecin, s. 347-363. 

375. Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w 

Polsce, Warszawa. 

376. Zielonka P., 2011, Giełda i Psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku 

papierów wartościowych, CeDeWu.PL, Warszawa. 

377. Zielonka P., 2004, Technical analysis as the representation of typical cognitive biases, 

International Review of Financial Analysis, 13(2), s. 217-225. 

378. Zweig J., 2008, Twój mózg twoje pieniądze, Laurum, Warszawa. 

379. Żebrowska-Suchodolska D., 2015, Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie 

prywatyzacji GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Rynki kapitałowe. Skuteczne inwestowanie, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 589–597. 

380. Żelazowska I., 2017, Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w 

Warszawie w latach 2000–2016, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, 

Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6(90), Współczesne Tendencje w finansach i 

Ubezpieczeniach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 125–

135. 

Akty prawne 
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 

stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub 

wystawców Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715. 

2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151. 

3. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnym Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546. 

4. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934. 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2014 poz. 94. 

6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Artykuły prasowe 
1. Bear market or bull, analysts give bad advice, w: The accuracy of equity research: 

Consistently wrong, The Economist 18.01.2014, 

http://www.economist.com/node/21594358/print, [dostęp: 15.07.2017]. 

2. Kaczmarczyk M., Zagubieni inwestorzy i sprzeczne rekomendacje analityków giełdowych, w: 

Giełda-Wyborcza.biz, http://wyborcza.biz/Gieldy/1,122116,15833230,Zagubieni_inwestorzy_ 

i_sprzeczne_rekomendacje_analitykow.html, 22.04.2010, [dostęp: 26.05.2014]. 

3. Prof. Wojciech Morawski: międzywojenna giełda warszawska była cieniem giełdy sprzed 

1914 r., http://www.pb.pl/4429722,52249,prof-wojciech-morawski-miedzywojenna-gielda-

warszawska-byla-cieniem-gieldy-sprzed-1914-r [dostęp: 20.12.2016]. 

 



 

250 

 

Źródła internetowe 
1. Analizy i statystyki, https://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki, [dostęp: 06.01.2017]. 

2. Anomalia, w: Internetowy słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/anomalia.html, 

[dostęp: 16.08.2018]. 

3. Biedrzysńki R. 2011, Wycena w rekomendacjach sporządzanych przez biura maklerskie a 

cena rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

http://biedrzynski-consulting.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-

content/uploads/2011/11/Wycena-w-rekomendacjach-giełdowych.pdf, [dostęp: 02.06.2016]. 

4. Book review of Pearl Harbor: Warring and Decision by Roberta  Wohlstetter, 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-

csi/vol7no3/html/v07i3a13p_0001.htm [dostęp: 07.06.2018]. 

5. Buttonwood Agreement on display, http://www.moaf.org [dostęp: 02.08.2015]. 

6. Czy inwestor indywidualny to ginący gatunek? - Wyniki Ogólnopolskiego Badania 

Inwestorów 2015, http://www.sii.org.pl/9551/aktualnosci/aktualnosci/czy-inwestor-

indywidualny-to-ginacy-gatunek-wyniki-ogolnopolskiego-badania-inwestorow-

2015.html#ak9551 [dostęp: 03.02.2017]. 

7. Giełda, w: Internetowa Encyklopedia PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/giełda.html [dostęp: 

18.03.2015]. 

8. Historia, https://www.gpw.pl/historia [dostęp: 23.10.2017]. 

9. Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 

2016, http://www.sii.org.pl/10487/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-

badanie-inwestorow-obi-2016.html#ak10487 [dostęp 6.08.2018]. 

10. Inwestorzy się starzeją, ale to nie powód do niepokoju - Wyniki Ogólnopolskiego Badania 

Inwestorów 2017, http://www.sii.org.pl/11751/edukacja-i-analizy/badania-i-

rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2017.html#ak11751 [dostęp 6.08.2018]. 

11. Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2007 roku), 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_w_I_p_2007.pdf [dostęp: 

03.11.2018]. 

12. Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2008 roku), 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_w_I_p_2008.pdf [dostęp: 

03.11.2018]. 

13. Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2009 roku), 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_w_obrotach_I_pol_2009.pdf [dostęp: 

03.11.2018]. 

14. Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa 2005), 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/06_03_2_Inwes_w_obrot.pdf, [dostęp: 03.11.2018]. 

15. Inwestorzy w obrotach giełdowych I połowa 2006 roku, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/06.08.24-inwestorzy_gieldowi_w_i_p_06.pdf [dostęp: 

03.11.2018]. 

16. Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2007 roku, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_2007.pdf [dostęp: 03.11.2018]. 

17. Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2008 roku - podsumowanie, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_2008.pdf [dostęp: 03.11.2018]. 

18. Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2010 roku – podsumowanie badania, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_w_2010.pdf [dostęp: 

03.11.2018]. 

19. Inwestorzy w obrotach giełdowych w I połowa 2010 roku – podsumowanie badania, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_w_obrotach_I_pol_2010.pdf [dostęp: 

03.11.2018]. 

20. Inwestorzy w obrotach giełdowych w I połowie 2012 roku – podsumowanie badania, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_1H2012.pdf [dostęp: 

03.11.2018]. 

21. Inwestorzy w obrotach giełdowych w I półroczu 2011, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_obroty_gieldowe_I_pol.pdf [dostęp: 

03.11.2018]. 



 

251 

 

22. Inwestorzy w obrotach w 2009 roku - podsumowanie, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Inwestorzy_gieldowi_2009.pdf [dostęp: 03.11.2018]. 

23. Kopeć K., Akcje, obligacje, towar. Likwidacja polskich giełd po wybuchu II wojny światowej, 

http://www.krzysztofkopec.pl/podstrony/historia/gieldy.html [dostęp: 20.10.2016]. 

24. Kwiecień J., Historia giełd na świecie, Prywatyzacja dla niezaawansowanych, 

http://www.prywatyzacja.edu.pl/files/08.pdf [dostęp: 17.03.2015]. 

25. Mackiewicz A., Jak poprawnie analizować rekomendacje inwestycyjne i jak z nich właściwie 

korzystać, http://www.sii.org.pl/12566/aktualnosci/felietony/jak-poprawnie-analizowac-

rekomendacje-inwestycyjne-i-jak-z-nich-wlasciwie-korzystac.html [dostęp: 08.11.2018]. 

26. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2014, 

http://www.sii.org.pl/7586/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-

inwestorow-obi-2014.html [dostęp 6.08.2018]. 

27. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2013, 

http://www.sii.org.pl/6846/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-

inwestorow-obi-2013.html [dostęp 6.08.2018]. 

28. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2012, 

http://www.sii.org.pl/4380/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-

inwestorow-obi-2012.html#ak4380 [dostęp 6.08.2018]. 

29. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2011, 

http://www.sii.org.pl/5396/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-

inwestorow-obi-2011.html#ak5396 [dostęp 6.08.2018]. 

30. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2010, 

http://www.sii.org.pl/3124/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-

inwestorow-obi-2010.html#ak3124 [dostęp 6.08.2018]. 

31. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2009, 

http://www.sii.org.pl/2179/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-

inwestorow-obi-2009.html#ak2179 [dostęp 6.08.2018]. 

32. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2008, 

http://www.sii.org.pl/1700/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-

inwestorow-obi-2008.html#ak1700 [dostęp 6.08.2018]. 

33. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów - Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2007, 

http://www.sii.org.pl/962/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-

inwestorow-obi-2007.html#ak962 [dostęp 6.08.2018]. 

34. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych - Wyniki Ogólnopolskiego Badania 

Inwestorów Indywidualnych 2006, www.sii.org.pl/static/img/_351141137.pdf [dostęp 

6.08.2018]. 

35. Udział inwestorów w obrotach giełdowych – dane zagregowane 1996-2013, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/badanie_inwestorow_2013.pdf [dostęp: 03.11.2018]. 

36. Udział inwestorów w obrotach giełdowych – dane zagregowane 1996-2012, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Udzial_inwestorow_w_obrotach_gie.pdf [dostęp: 

07.03.2018]. 

37. Udział inwestorów w obrotach giełdowych – dane zagregowane 2002-2015, 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/2015_P2_Udzialy_20160222.pdf [dostęp: 03.11.2018]. 

38. Udział inwestorów w obrotach giełdowych - dane zagregowane 2004 – 2016, 

https://static.gpw.pl/pub/files/inwestorzy_w_obrotach_GPW_prezentacja.pdf [dostęp: 

01.04.2017]. 

39. Udział inwestorów w obrotach giełdowych - dane zagregowane, 

https://static.gpw.pl/pub/files/inwestorzy_w_obrotach_GPW_prezentacja.pdf [dostęp: 

01.04.2017]. 

40. Udział inwestorów, https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Udzial_inwestorow_2016.pdf 

[dostęp: 25.08.2017]. 

41. Wartość w: Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/warto%C5%9B%C4%87.html [dostęp:10.02.2019]. 

42. Zagregowane wyniki badania dot. udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Udzial_inwestorow_2017.pdf [dostęp: 03.11.2018]. 



 

252 

 

Spis rysunków 
 

Rysunek 1 Wpływ wydania rekomendacji na efektywność rynków – dwa ujęcia 44 
Rysunek 2 Czynniki wpływające na bieżącą cenę akcji 58 
Rysunek 3 Teoria impulsu 98 

 

Spis tabel 
 

Tabela 1 Struktura inwestorów giełdowych na rynku akcji w latach 2002-2016 29 
Tabela 2 Interpretacje stosowanych zaleceń inwestycyjnych - wybrane podmioty wydające 

rekomendacje 33 

Tabela 3 Okres obowiązywania rekomendacji dla wybranych instytucji 36 

Tabela 4 Rekomendacji publikowane Polsce w latach 2005-2012 38 
Tabela 5 Średnia liczba rekomendacji rocznie przypadająca na spółkę 39 

Tabela 6 Zyskowność strategii z użyciem analizy technicznej w badaniach z lat 1988-2004 55 
Tabela 7 Wybrany przegląd badań polskich, dotyczących skuteczności portfeli 

fundamentalnych i rynkowych 62 
Tabela 8 Porównanie wykorzystywania analizy technicznej i analizy fundamentalnej w 

procesie podejmowania decyzji – przegląd badań ankietowych 65 
Tabela 9 Znaczenie analizy instrumentu finansowego – Wyniki SII 66 

Tabela 10 Efektywność połączenia analizy technicznej i analizy fundamentalnej na giełdach 

papierów wartościowych – przegląd badań 68 
Tabela 11 Występowanie efektu stycznia na GPW w Warszawie – przegląd badań 77 

Tabela 12 Efekt dnia w tygodniu na GPW – przegląd badań 79 
Tabela 13 Niedoszacowanie pierwotnych emisji w Polsce w okresie krótkoterminowym – 

przegląd badań 85 
Tabela 14 Wartości współczynnika beta wykonane przez różne instytucje dla jednej spółki 106 

Tabela 15 Podstawowa próba badawcza rekomendacji 121 
Tabela 16 Opisy kryteriów oceny jakości rekomendacji 130 

Tabela 17 Wyniki oceny jakości rekomendacji w podziale na kryteria A i B 137 
Tabela 18 Wyniki oceny jakości rekomendacji według lat, instytucji i typów rekomendacji140 

Tabela 19 Liczba rekomendacji zakwalifikowana do badania 143 
Tabela 20 Trafność prognoz wycen w okresie krótkoterminowym 149 
Tabela 21 Trafność prognoz wycen w okresie średnioterminowym 161 

Tabela 22 Trafność prognoz wycen w okresie długoterminowym 165 
Tabela 23 Podział inwestorów zagranicznych i krajowych instytucjonalnych w generowanych 

obrotach na rynku głównym GPW w latach 2005-2012 172 
Tabela 24 Wyniki Ogólnopolskich Badań Inwestorów (OBI) – wybrane zagadnienia 178 

Tabela 25 Liczba rachunków maklerskich w latach 2004-2012 183 
Tabela 26 Liczba transakcji oraz maksymalny współczynnik popularności dla wszystkich 

typów rekomendacji 185 
Tabela 27 Liczba transakcji oraz maksymalny współczynnik popularności dla rekomendacji 

pozytywnych 186 

Tabela 28 Liczba transakcji oraz maksymalny współczynnik popularności dla rekomendacji 

negatywnych 187 
Tabela 29 Liczba transakcji oraz maksymalny współczynnik popularności dla rekomendacji 

neutralnych 188 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/na%20pena/SZKOŁA/Praca/26%20listopada_praca%20po%20poprawkach/recenzenci%20—%20kopia.docx%23_Toc58751231


 

253 

 

Tabela 30 Liczba rekomendacji zakwalifikowanych do badania aktywności inwestorów na 

rynku przed i po wydaniu rekomendacji 192 
Tabela 31 Statystyki opisowe oraz statystyczna istotność różnić pomiędzy liczbą transakcji, 

wolumenami obrotów i wartościami obrotów na rynku przed i po wydaniu 

pozytywnych rekomendacji maklerskich. 194 
Tabela 32 Liczba transakcji od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji pozytywnych i do 14 

dni po wydaniu 197 
Tabela 33 Wolumen obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji pozytywnych i do 14 

dni po wydaniu 199 

Tabela 34 Wartości obrotów od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji pozytywnych i do 14 

dni po wydaniu 201 
Tabela 35 Statystyki opisowe oraz statystyczna istotność różnić pomiędzy liczbą transakcji, 

wolumenami obrotów i wartościami obrotów na rynku przed i po wydaniu 

negatywnych rekomendacji maklerskich. 203 

Tabela 36 Liczba transakcji od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji negatywnych i do 14 

dni po wydaniu 205 

Tabela 37 Wolumen obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji negatywnych i do 14 

dni po wydaniu 207 
Tabela 38 Wartość obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji negatywnych i do 14 

dni po wydaniu 209 

Tabela 39 Statystyki opisowe oraz statystyczna istotność różnić pomiędzy liczbą transakcji, 

wolumenami obrotów i wartościami obrotów na rynku przed i po wydaniu neutralnych 

rekomendacji maklerskich. 212 

Tabela 40 Liczba transakcji od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji neutralnych i do 14 

dni po wydaniu 214 

Tabela 41 Wolumen obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji neutralnych i do 14 

dni po wydaniu 216 

Tabela 42 Wartość obrotu od -14 dnia przed wydaniem rekomendacji neutralnych i do 14 dni 

po wydaniu 218 

Tabela 43 Charakterystyki rekomendacji jako determinanty aktywności inwestorów na rynku

 225 
 

Spis wykresów 
 

Wykres 1 Wskaźnik kapitalizacji rynku giełdowego do wartości PKB w latach 1991-2016 28 
Wykres 2 Procentowa struktura inwestorów na GPW w latach 2002-2016 29 
Wykres 3 Liczba transakcji dla rekomendacji pozytywnych 196 
Wykres 4 Liczba transakcji dla rekomendacji negatywnych 202 

Wykres 5 Liczba transakcji dla rekomendacji negatywnych 210 
Wykres 6 Wartość standaryzowanego współczynnika beta dla predykatora dynamiki w 

kolejnych modelach regresji 224 

 


