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1. Wstêp
Problematyka efektywnoci rynku jest pojêciem dosyæ szeroko badanym
przez teoretyków finansów, chc¹cych odpowiedzieæ na pytanie, czy mo¿liwe
jest stworzenie strategii inwestycyjnej przynosz¹cej ponadprzeciêtne zyski
na podstawie danego zbioru informacji Ft. Jeli rynki kapita³owe s¹ efektywne, to akcje i inne instrumenty finansowe s¹ wyceniane prawid³owo i odpowiednio odzwierciedlaj¹ wartoæ aktywów im odpowiadaj¹cych. Opozycyjna
koncepcja g³osi, ¿e wycena instrumentów finansowych zawiera systematyczne i wykrywalne b³êdy, a inwestor potrafi¹cy zaobserwowaæ te odchylenia
mo¿e osi¹gn¹æ ponadprzeciêtne zyski. Powy¿sze stanowisko jest bezporednio zwi¹zane z hipotez¹ efektywnoci rynku w sensie informacyjnym, wystêpuj¹c¹ w trzech formach, w zale¿noci od dostêpnego zbioru informacji Ft
w chwili t.
Efektywnoæ rynków kapita³owych w sensie informacyjnym jest tak¿e powi¹zana z efektywnoci¹ alokacyjn¹ tych rynków. Rynek kapita³owy stanowi
miejsce, gdzie jego uczestnicy odzwierciedlaj¹ swoje opinie na temat przysz³oci, np.: jakie projekty zostan¹ zrealizowane, jakie nowe technologie
maj¹ szanse siê rozwin¹æ lub jakie produkty bêd¹ kupowaæ konsumenci. Jeli
ceny aktywów finansowych odzwierciedlaj¹ te oczekiwania, jeli rynek jest
efektywny, to stanowi¹ one wartociowy sygna³ dla mened¿erów d¹¿¹cych od
maksymalizacji wartoci swojej firmy. Z drugiej strony, jeli ceny aktywów
zawieraj¹ obecnie istotne systematyczne b³êdy, to decyzje mened¿erów oparte na tych informacjach nara¿one s¹ na zak³ócenia.
Praca ta ma na celu weryfikacjê hipotezy efektywnoci rynku w sensie
informacyjnym w formie s³abej dla instrumentów pochodnych notowanych
na GPW w Warszawie. Ponadto zostanie tutaj zawarta analiza przyczyn ró¿nic
w efektywnoci poszczególnych instrumentów, a tak¿e obserwacje dotycz¹ce
zró¿nicowania zoptymalizowanych parametrów poszczególnych strategii inwestycyjnych.
We wstêpie warto podkreliæ kilka cech charakterystycznych tego opracowania. W pracy nacisk zosta³ po³o¿ony na testy efektywnoci w sensie infor-
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macyjnym w formie s³abej bazuj¹ce na sygna³ach kupna/sprzeda¿y generowanych przez narzêdzia i techniki Analizy Technicznej (AT). Nowoci¹ dotycz¹c¹ badania weryfikuj¹cego hipotezê efektywnoci jest fakt, ¿e zosta³o ono
przeprowadzone dla rynku terminowego, a nie kasowego, co pozwoli³o na testowanie zarówno transakcji kupna, jak i sprzeda¿y okrelonych instrumentów finansowych. W badanym okresie (lata 19982003) krótka sprzeda¿
w praktyce nie by³a mo¿liwa na GPW w Warszawie, w zwi¹zku z czym jedynie
badanie rynku instrumentów pochodnych pozwoli³o na przedstawienie
pe³nego obrazu sytuacji w tym zakresie (na rynku instrumentów pochodnych
w analizowanym okresie by³o mo¿liwe otwieranie zarówno pozycji d³ugich,
jak i krótkich). Fakt ten pozwoli³ przybli¿yæ rodowisko opisane w badaniu do
realnie istniej¹cych warunków na rynkach rozwiniêtych. Ponadto w niniejszym opracowaniu nowym elementem by³a procedura indywidualnej optymalizacji sygna³ów kupna/sprzeda¿y generowanych przez narzêdzia AT. Inspiracj¹ do tego typu opracowania by³ tak¿e brak badañ efektywnoci rynku
instrumentów pochodnych w literaturze polskiej oraz próba porównania
prawdziwoci hipotezy o s³abej efektywnoci rynku kasowego i rynku instrumentów pochodnych. Kolejn¹ przes³ank¹ sk³aniaj¹c¹ do przeprowadzenia
tego badania by³a luka1 w polskiej literaturze dotycz¹ca badania s³abej formy
efektywnoci poprzez weryfikacjê skutecznoci strategii inwestycyjnych
opartych na narzêdziach analizy technicznej w przeciwieñstwie do bogatej
literatury zawieraj¹cej badania s³abej formy efektywnoci na podstawie testów statystycznych weryfikuj¹cych losowy charakter zmian kursów akcji.
Wszystkie przedstawione tu elementy pozwoli³y dojæ do wniosków stawiaj¹cych hipotezê efektywnoci rynku w nowym wietle.

2. Wprowadzenie do tematyki efektywnoci rynku

Hipoteza efektywnoci rynku w sensie informacyjnym zalicza siê do najwa¿niejszych i wci¹¿ aktywnie omawianych koncepcji w teorii finansów. Rynek kapita³owy jest efektywny w sensie informacyjnym, je¿eli zapewnia szybki transfer informacji do wszystkich uczestników rynku, tak ¿e informacja ta
jest w pe³ni i bezzw³ocznie uwzglêdniana w wycenie papierów wartociowych, w zwi¹zku z czym ceny instrumentów finansowych zawsze odzwierciedlaj¹ ich rzeczywist¹ wartoæ [Sharpe, 1995].
Wspó³czesne rozumienie teorii efektywnego rynku kapita³owego oparte
jest na definicji E. Famy (chocia¿ faktycznie po raz pierwszy w obecnym
brzmieniu definicja ta pojawi³a siê w pracy Robertsa [1959] w 1959 roku), wed³ug którego rynek efektywny, to rynek, na którym ceny zawsze odzwierciedlaj¹ w pe³ni dostêpn¹ informacjê Ft. Wed³ug E. Famy [1970, s. 383417] istniej¹ trzy hipotezy o efektywnoci rynku, zak³adaj¹ce ró¿ne typy informacji, które maj¹ znajdowaæ odzwierciedlenie w cenach papierów wartociowych.
1
Zaawansowane badanie wykorzystuj¹ce wiele ró¿norodnych koncepcji AT zosta³o zaprezentowane jedynie w: [Czekaj, Wo, ¯arnowski, 2001].
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H i p o t e z a o s ³ a b e j e f e k t y w n o  c i r y n k u g³osi, ¿e kursy powinny
odzwierciedlaæ wszystkie informacje, które s¹ zawarte we wczeniejszych
(przesz³ych) notowaniach cen (w cenach uwzglêdniony jest zbiór informacji
FI). H i p ot e z a o  r e d n i e j e f e k t y w n o  c i r y n k u mówi, ¿e ceny papierów wartociowych powinny odzwierciedlaæ wszystkie publicznie dostêpne informacje (zbiór informacji FII). S¹ to nie tylko informacje, które mo¿na
odczytaæ z szeregów czasowych notowañ cen akcji, ale tak¿e informacje zawarte w raportach finansowych spó³ki i sprawozdaniach konkurentów, og³oszone informacje, a tak¿e wszelkie inne dostêpne dane, które mog¹ wywieraæ
wp³yw na wartoæ akcji. H i p o t e z a o s i l n e j e f e k t y w n o  c i r y n k u
g³osi, ¿e rynek jest efektywny, jeli wszystkie informacje znajduj¹ siê w cenach akcji. Chodzi tutaj zarówno o informacje dostêpne publicznie, jak i publicznie niedostêpne oraz poufne (zbiór informacji FIII).
Z definicji tych wynika, ¿e skoro ceny zawsze odzwierciedlaj¹ dany zbiór
informacji (s¹ efektywne pod wzglêdem informacyjnym), to zmiany cen aktywów finansowych musz¹ mieæ charakter losowy. Jeli rynek jest efektywny
w sensie s³abym, to przestaje mieæ zastosowanie analiza techniczna pos³uguj¹ca siê wykresami opracowanymi na podstawie przesz³ych notowañ cen akcji, a cilej nie jest mo¿liwe stworzenie strategii inwestycyjnej przynosz¹cej
ponadprzeciêtne stopy zwrotu opartej na jej za³o¿eniach, jak i na innych strategiach bazuj¹cych na analizie historycznych szeregów czasowych, takich
jak: modele ekonometrii finansowej, modele sieci neuronowych czy modele
teorii chaosu. Jeli prawdziwa jest hipoteza o redniej efektywnoci rynku, to
¿aden ze sposobów analizy opartych na publicznie dostêpnych informacjach
nie pomo¿e osi¹gn¹æ korzystniejszych stóp zwrotu, a wiêc wnioski wyp³ywaj¹ce z analizy fundamentalnej przestaj¹ mieæ praktyczne znaczenie. Jeli rynek jest efektywny w sensie silnym, to jakiekolwiek wysi³ki w celu zdobycia
informacji trac¹ sens, a nawet uczestnicy rynku maj¹cy dostêp do informacji
poufnej nie osi¹gn¹ ¿adnych korzyci, poniewa¿ ceny instrumentów finansowych ju¿ j¹ uwzglêdniaj¹.
Z powy¿szych za³o¿eñ jasno wynika, ¿e zbiór informacji warunkuj¹cy s³ab¹ hipotezê zawiera siê w zbiorze informacji warunkuj¹cym hipotezê redni¹, który jest zawarty w zbiorze informacji warunkuj¹cym hipotezê siln¹:
FI Ì FII Ì FIII
W zwi¹zku z tym silna efektywnoæ implikuje redni¹, a ta implikuje s³ab¹,
co w zasadniczy sposób wp³ywa na wnioski z badañ weryfikuj¹cych s³ab¹
efektywnoæ, zw³aszcza na rezultaty pozwalaj¹ce podwa¿yæ s³ab¹ formê efektywnoci rynku2.
2

Opisane powi¹zania s³abej formy hipotezy efektywnoci rynku z dwiema pozosta³ymi formami hipotezy oraz wnioski wyp³ywaj¹ce z potwierdzenia lub zaprzeczenia prawdziwoci tej hipotezy dla redniej i silnej formy hipotezy efektywnoci rynku wp³ynê³y na ujêcie tytu³u artyku³u w obecnej formie.
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Warto w tym miejscu zastanowiæ siê, co wy¿ej wymienione trzy hipotezy
efektywnoci oznaczaj¹ dla rynku instrumentów pochodnych. S³aba forma
efektywnoci w przypadku rynku instrumentów pochodnych odnosi siê do
kursów tych instrumentów, a wiêc rynek instrumentów pochodnych bêdzie
efektywny w formie s³abej, jeli kursy instrumentów pochodnych bêd¹ odzwierciedla³y wszystkie informacje, które s¹ zawarte we wczeniejszych notowaniach tych instrumentów. Natomiast bardziej dyskusyjne staje siê podejcie do dwóch pozosta³ych form efektywnoci rynku. Nie mo¿emy precyzyjnie zdefiniowaæ informacji fundamentalnych (publicznie dostêpnych)
odnosz¹cych siê do rynku instrumentów pochodnych. W zwi¹zku z tym przyjmiemy, ¿e hipoteza o redniej efektywnoci w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych mówi, ¿e ceny tych instrumentów powinny odzwierciedlaæ wszystkie publicznie dostêpne informacje dotycz¹ce instrumentów bazowych dla analizowanych pochodnych. Hipoteza o silnej efektywnoci rynku
instrumentów pochodnych bêdzie g³osi³a, ¿e rynek jest efektywny, je¿eli
wszystkie informacje znajduj¹ odzwierciedlenie w cenach analizowanych
instrumentów pochodnych. W przypadku rynku instrumentów pochodnych
rozpatrujemy dodatkowo takie informacje jak:
 transakcje typu insider trading zawierane przez mened¿erów spó³ek i osoby z nimi powi¹zane,
 transakcje zawierane przez zarz¹dzaj¹cych funduszami inwestycyjnymi
i emerytalnymi oraz zarz¹dzaj¹cych aktywami du¿ych inwestorów instytucjonalnych, uznawanych za maj¹cych dostêp do informacji poufnej.
Tak wygl¹da warstwa teoretyczna problemu i ujêcie pojêcia efektywnoci
w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych, jednak o wiele bardziej
interesuj¹ce jest empiryczne do niego podejcie. Intryguj¹ca jest odpowied
na pytania: co sprawia, ¿e teoria ta jest nieustannie badana w celu ustalenia,
czy hipotezy te s¹ prawdziwe lub które z nich s¹ prawdziwe? Zagadnienie to
mo¿na wyt³umaczyæ na ró¿ne sposoby:
Pierwszym z nich jest niew¹tpliwie próba stworzenia strategii inwestycyjnej pokonuj¹cej rynek (osi¹gaj¹cej wy¿sz¹ przeciêtn¹ stopê zwrotu) w d³ugim
okresie, do czego pomocna bêdzie znajomoæ stopnia efektywnoci rynku.
Dopiero znaj¹c stopieñ efektywnoci rynku, wiemy, z jakiego typu informacji
mo¿emy skorzystaæ w celu stworzenia strategii inwestycyjnej pokonuj¹cej rynek, i czy to w ogóle jest mo¿liwe.
Wiedza ta pozwala tak¿e zarz¹dzaj¹cym oceniæ reakcjê rynku na ich politykê dotycz¹c¹ spó³ki.

3. Badania weryfikuj¹ce hipotezy efektywnoci rynku

Od pocz¹tku lat 70. XX wieku badania weryfikuj¹ce hipotezy efektywnoci
rynku prze¿ywa³y swój niew¹tpliwy rozkwit. Wniosków z nich wyp³ywaj¹cych
nie mo¿na zebraæ w jednoznacznie spójn¹ ca³oæ. Pomimo niejasnoci, obowi¹zuj¹ce podejcie do tego tematu jest nastêpuj¹ce: hipoteza o silnej efektywnoci mo¿e zostaæ odrzucona, hipoteza o s³abej efektywnoci rynku zosta-
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³a ogólnie zaakceptowana w finansowej spo³ecznoci, gdzie analiza techniczna nigdy nie mia³a wysokiej reputacji, natomiast wci¹¿ bardzo kontrowersyjne jest podejcie do weryfikacji prawdziwoci hipotezy o redniej efektywnoci rynku, szczególnie wród profesjonalnych inwestorów zajmuj¹cych siê
analiz¹ fundamentaln¹ [The New Palgrave , 1992]. Poni¿ej zostan¹ przedstawione najwa¿niejsze badania dotycz¹ce tego tematu, ze szczególnym
uwzglêdnieniem badañ ukazuj¹cych wyj¹tki od obowi¹zuj¹cej teorii.
 Oczywisty wydaje siê fakt, ¿e silna hipoteza efektywnoci rynku nie jest
u¿ytecznym ani w³aciwym opisem rzeczywistoci. Prywatne i poufne informacje nie mog¹ byæ uwzglêdnione w cenie, je¿eli nie dotar³y jeszcze na
rynek poprzez publiczne og³oszenie lub zyskowne transakcje lepiej poinformowanego inwestora. Testy silnej efektywnoci rynku s¹ przeprowadzane najczêciej na podstawie badania redniej stopy zwrotu inwestorów instytucjonalnych, gdzie zak³ada siê, ¿e maj¹ oni dostêp do poufnej
informacji. Nastêpnie wynik ten jest porównywany z jak¹ redni¹ rynkow¹, np. dla rynku amerykañskiego by³aby to rednia stopa zwrotu dla indeksu S&P500. Przyk³adem badania dotycz¹cego silnej efektywnoci rynku jest praca Jaffe [1974] na temat wykorzystania informacji poufnej przed
og³oszeniem dotycz¹cym splitów akcji, zwiêkszenia dywidendy i po³¹czenia firm. Badanie wskazywa³o na mo¿liwoæ osi¹gniêcia istotnych zysków
przy wykorzystaniu informacji poufnej. Podobne badanie zosta³o przeprowadzone przez Frienda [Friend, Brown, Herman, Vickers, 1962] oraz Cornella i Rolla [Cornell, Roll, 1981]. Oczywicie, co jaki czas pojawiaj¹ siê
tak¿e prace opowiadaj¹ce siê za siln¹ efektywnoci¹ rynku: Jensen [1969]
i podobne badanie przeprowadzone dla polskiego rynku [Czekaj, Wo,
¯arnowski, 2001]. Hipoteza o silnej efektywnoci jest najtrudniejsza do
zbadania pod wzglêdem metodologicznym, z uwagi na istotny problem
zwi¹zany z weryfikacj¹ przep³ywu informacji poufnej.
 Problem jest mniej oczywisty przy badaniu redniej efektywnoci rynku.
Co jaki czas pojawiaj¹ siê prace opowiadaj¹ce siê przeciw tej hipotezie,
jednak praktyczne przyk³ady sugeruj¹, ¿e publiczne informacje s¹ bardzo
szybko po og³oszeniu uwzglêdniane w cenie, uniemo¿liwiaj¹c wykorzystanie wskazówek wyp³ywaj¹cych z analizy fundamentalnej. Najciekawsze
prace badaj¹ce redni¹ efektywnoæ dotycz¹ nastêpuj¹cych zagadnieñ:
 efekt splitu na cenê papieru wartociowego powi¹zany ze zwiêkszeniem dywidendy badali Fama, French, Jensen i Roll [1969]. Wnioski
z tego badania wskazywa³y na potwierdzenie tezy o redniej efektywnoci,
 efekt podania do publicznej wiadomoci faktu po³¹czenia firm badali
Patell i Wolfson [1984]. Dostosowanie cen akcji nastêpowa³o w ci¹gu
kilkunastu minut, co potwierdza³o redni¹ efektywnoæ,
 reakcjê rynku na now¹ ofertê akcji weryfikowali Kraus i Stoll [1972].
Wyniki wskazywa³y na bardzo szybki powrót ceny do poprzedniej wartoci wiadcz¹cy o efektywnoci rynku,
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 og³oszenie niespodziewanych wyników bada³ Ball [1978]. Otrzyma³ stopê zwrotu istotnie ró¿n¹ od redniej  co wiadczy³o przeciw efektywnoci  jednak autor przypisa³ tê nieefektywnoæ modelowi CAPM
wykorzystanemu do porównania ryzyka. Podobne wyniki otrzymali
Watts [1978] oraz Rendleman, Jones i Latane [1982],
 wp³yw wielkoci wskanika P/E na stopê zwrotu bada³ Basu [1977]. Dowiód³, ¿e akcje o ni¿szym wskaniku P/E maj¹ wy¿sz¹ stopê zwrotu ni¿
akcje o wy¿szym wskaniku P/E. Banz [1981] doda³ do tego, ¿e stopa ta
jest jeszcze wiêksza przy spó³kach o ni¿szej kapitalizacji. Powy¿sze
badania sk³ania³y siê w kierunku odrzucenia hipotezy o redniej efektywnoci rynku,
 strategie oparte na efekcie P/E, na efekcie kapitalizacji oraz na efekcie
P/BV zosta³y zweryfikowane dla polskiego rynku kapita³owego w okresie IX 1994  IX 2000 [Czekaj, Wo, ¯arnowski, 2001]. Praca opowiada³a
siê za efektywnoci¹  wzrost stopy zwrotu zosta³ uznany za nieistotny.
Interesuj¹ce badanie weryfikuj¹ce redni¹ formê hipotezy efektywnoci
rynku zosta³o przeprowadzone z wykorzystaniem metodyki studiów wydarzeñ
[Szyszka, 2003], jednak otrzymane wyniki nie pozwoli³y na jednoznaczne
wnioski dotycz¹ce odrzucenia b¹d przyjêcia hipotezy efektywnoci.
 Kolejn¹ ciekaw¹ grupê anomalii stanowi³y badania niepotwierdzaj¹ce
s³abej efektywnoci. By³y one g³ównie zwi¹zane z nastêpuj¹cymi efektami
kalendarzowymi: month-of-the year effect, week-of-the month effect, day-of-the week effect i hour-of-the day effect3. Ka¿dy z tych efektów podwa¿a hipotezê efektywnoci rynku w formie s³abej, jednak ich sezonowoæ i chwiejnoæ w czasie zmniejsza ich znaczenie.
Jednym z najbardziej znanych efektów zaliczanych do pierwszej grupy
jest efekt stycznia. Kinney i Rozeff [1976] pokazuj¹, ¿e rednia stopa zwrotu na NYSE w styczniu jest istotnie wiêksza ni¿ stopa zwrotu z pozosta³ych
miesiêcy. Keim [1983] pokaza³ efekt stycznia w powi¹zaniu z efektem spó³ek o ma³ej kapitalizacji, gdzie efekt ten odpowiada³ za niemal po³owê
rocznej stopy zwrotu. Przyk³adem week-of-the month effect jest badanie
Ariela [1987] przeprowadzone na danych dla lat 19631981. Podzieli³ on
miesi¹c na dwie równe czêci i odkry³, ¿e skumulowana stopa zwrotu dla
pierwszego okresu w ci¹gu tych 19 lat jest równa 2552%, podczas gdy skumulowana stopa dla drugiego okresu wynosi oko³o 0%. French [1980] znalaz³ przyk³ad day-of-the week effect. Odkry³ on, ¿e rednia stopa zwrotu
w poniedzia³ki jest ujemna, podczas gdy pozosta³e dni tygodnia maj¹
dodatni¹ redni¹ stopê zwrotu. Ostatnim przyk³adem dotycz¹cym najkrótszego efektu by³o badanie Harrisa [1986], który pokaza³, ¿e ceny maj¹ ten3
Badania tego typu weryfikowa³y sytuacjê, w której konkretny miesi¹c w roku, tydzieñ
w miesi¹cu, dzieñ w tygodniu lub godzina w ci¹gu dnia notowañ generowa³y wy¿sz¹ stopê zwrotu
ni¿ przeciêtna dla danego okresu.
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dencjê do spadku w trakcie pierwszych 45 minut handlu w poniedzia³ek,
podczas gdy w pozosta³e dni na pocz¹tku sesji wzrastaj¹.
Powy¿sze badania pokazuj¹ anomalie, które wiadcz¹ o okresowych odchyleniach od hipotezy efektywnoci rynku. Nawet jeli nie nadamy odpowiedniej wagi trzem najkrótszym efektom, to efekt stycznia jest ju¿ na tyle
istotny, ¿e warto siê zastanowiæ nad jego wp³ywem na prawdziwoæ hipotezy
o s³abej efektywnoci rynku.
Innym przyk³adem badania wystêpuj¹cego przeciw s³abej efektywnoci
rynku jest praca napisana przez Lo, Mamayskyego i Wanga [Lo, Mamayski,
Wang, 2000], w której autorzy stworzyli algorytm wykorzystuj¹cy subiektywne
obserwacje kszta³tów i ró¿nych wzorów wystêpuj¹cych na wykresach instrumentów finansowych, generuj¹cy jednoznaczne sygna³y kupna i sprzeda¿y.
Wyniki tej strategii przecz¹ jednak za³o¿eniu, ¿e analiza techniczna mo¿e
zostaæ wykorzystana w celu stworzenia zyskownej strategii inwestycyjnej.
W ostatnich latach pojawi³y siê tak¿e prace wykorzystuj¹ce pewne koncepcje analizy technicznej w celu zweryfikowania hipotezy o s³abej efektywnoci na polskim rynku kapita³owym dla lat 19942000 [Czekaj, Wo i ¯arnowski, 2001]. Badane by³y sygna³y generowane przez rednie ruchome i oscylatory, a wyniki wskazywa³y, ¿e badane narzêdzia nie przynosz¹ ponadprzeciêtnych stóp zwrotu, jednak w tym miejscu warto zastanowiæ siê nad za³o¿eniami takiego badania, które zostan¹ rozwa¿one w dalszej czêci pracy.
Kolejn¹ prac¹ weryfikuj¹c¹ hipotezê o s³abej efektywnoci rynku by³o badanie przeprowadzone dla polskiego rynku kapita³owego w latach 19942000 [Jajuga, Papla, 2000]. Zosta³y tam zastosowane testy weryfikuj¹ce hipotezê b³¹dzenia
losowego dla dziennych, tygodniowych i miesiêcznych logarytmicznych i tygodniowych stóp zwrotu: test autokorelacji, test Q Boxa Piercea, test serii, test ilorazu wariancji. Ponadto zosta³y zbadane stopy zwrotu przy wykorzystaniu metody
filtra Aleksandra dla ca³ego badanego okresu oraz przeprowadzono testy losowoci oparte na tecie dwóch wariancji w celu weryfikacji efektów kalendarzowych. Wyniki testów b³¹dzenia losowego by³y ró¿ne w zale¿noci od stosowanego
testu, a hipotezê o b³¹dzeniu losowym moglimy w wiêkszoci przypadków odrzuciæ dla dziennych stóp zwrotu. Analiza strategii opieraj¹cej siê na filtrze Alexandra nie pozwala³a odrzuciæ hipotezy o s³abej efektywnoci polskiej gie³dy, natomiast test dwóch wariancji wskazywa³, ¿e polska gie³da pozbawiona jest (w statystycznie istotny sposób) efektu dnia tygodnia i miesi¹ca w roku.
Nastêpne badanie s³abej formy efektywnoci dla GPW w Warszawie
[Szyszka, 2003] zosta³o przeprowadzone w dwóch okresach. Zaobserwowano,
¿e rynek nie zachowywa³ siê efektywnie we wczesnej fazie rozwoju (okres badañ do 3 X 1994). W kolejnych latach (3 X 1994  1 X 1999) wielostronne analizy, obejmuj¹ce testy korelacji, testy serii, badanie rozk³adu stóp zwrotu
w czasie, nie dostarczy³y jednoznacznych argumentów, na których podstawie
mo¿na by odrzuciæ s³ab¹ formê efektywnoci dla GPW w Warszawie.
W latach 80. i 90. XX wieku pojawi³o siê wiele anomalii, pokazuj¹cych, ¿e
stopy zwrotu nie maj¹ rozk³adu losowego, które zdaj¹ siê przeczyæ hipotezie
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efektywnoci rynku. Oczywicie anomalie te z definicji s¹ zazwyczaj krótkotrwa³e. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e wyj¹tki od obowi¹zuj¹cej regu³y mog¹ byæ
do niej w³¹czone i staæ siê jutrzejsz¹ teori¹.

4. Metody weryfikacji hipotezy o s³abej efektywnoci rynku

Niniejsza praca zawiera opis badania weryfikuj¹cego hipotezê o s³abej
efektywnoci rynku w sensie informacyjnym dla instrumentów pochodnych
na GPW w Warszawie. Testowan¹ hipotez¹ by³ brak mo¿liwoci osi¹gania ponadprzeciêtnych dochodów na podstawie strategii opartych na analizie przesz³ych notowañ. Weryfikacja hipotezy polega³a na porównaniu wyników strategii inwestycyjnych opartych na najpopularniejszych koncepcjach analizy
technicznej z wynikami strategii kontrolnej. W tym miejscu warto zaznaczyæ,
¿e hipoteza o s³abej efektywnoci rynku mo¿e byæ weryfikowana na podstawie wielu metod. Poni¿ej zostan¹ przedstawione najwa¿niejsze z nich:
I. Testy statystyczne badaj¹ce losowy charakter zmian kursów akcji:
A. Testy hipotezy b³¹dzenia losowego [Jajuga, 2000, s. 3844]:
a. Testy niezale¿noci przyrostów (weryfikuj¹ nastêpuj¹c¹ hipotezê:
przyrosty cen akcji s¹ ze sob¹ nieskorelowane):
 Test autokorelacji. Weryfikowana jest nastêpuj¹ca hipoteza H0:
przyrosty cen akcji s¹ niezale¿nymi zmiennymi losowymi o jednakowych rozk³adach.
 Statystyka Q Boxa Piercea. W tym tecie hipoteza zerowa ma
tak¹ sam¹ postaæ jak w tecie autokorelacji.
 Test serii. Seria jest ka¿d¹ sekwencj¹ zmiany cen o tym samym
znaku. Natomiast d³ugoci¹ serii okrela siê liczbê nastêpuj¹cych po sobie obserwacji tego samego znaku. Test hipotezy
b³¹dzenia losowego polega w omawianym tu przypadku na porównaniu uzyskanych frakcji serii z rozk³adem, jakiemu podlega³yby w przypadku b³¹dzenia losowego.
b. Testy rozk³adu stóp zwrotu:
 Iloraz wariancji. W tym przypadku hipoteza H0 g³osi, ¿e dane
generowane s¹ przez proces b³¹dzenia losowego. Jeli hipoteza
H0 jest prawdziwa, to istnieje liniowa zale¿noæ pomiêdzy wariancj¹ a przedzia³em czasu, w jakim jest mierzona.
c. Testy obecnoci pierwiastków jednostkowych.
d. Testy teorii chaosu [Czekaj, Wo, ¯arnowski, 2001, s. 8892]. Do badania zale¿noci d³ugookresowych na rynkach finansowych wykorzystywany jest przeskalowany rozstêp (R/S), a konkretnie jedna
z jego sk³adowych: wyk³adnik Hursta.
B. Testy losowoci:
a. Badanie efektów kalendarzowych. Hipoteza H0 jest nastêpuj¹ca:
stopy zwrotu powinny byæ niezale¿ne od czasu, co oznacza, ¿e nie powinny zale¿eæ równie¿ od: godziny w ci¹gu dnia, dni tygodnia, miesi¹ca roku itp.

170

ekonomia 12

Efektywnoæ rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie

II. Badania skutecznoci strategii inwestycyjnych opartych na narzêdziach
analizy technicznej.
 Hipoteza zerowa w ramach tej metody g³osi, ¿e na podstawie przesz³ych notowañ cen nie jest mo¿liwe skonstruowanie strategii inwestycyjnej przynosz¹cej ponadprzeciêtne stopy zwrotu. Dok³adny opis weryfikacji hipotezy o s³abej efektywnoci rynku przy wykorzystaniu tej
metody zostanie przedstawiony w dalszej czêci pracy.

5. Za³o¿enia i opis przeprowadzonych testów
Podstawowym celem niniejszego badania jest weryfikacja hipotezy efektywnoci rynku w sensie informacyjnym w formie s³abej dla kontraktów terminowych i jednostek indeksowych notowanych na GPW w Warszawie w warunkach najbardziej zbli¿onych do faktycznie wystêpuj¹cych na rynku.
Badanie efektywnoci rynku kontraktów futures notowanych na GPW
w Warszawie zosta³o przeprowadzone w kilku czêciach. W pierwszej z nich
zoptymalizowano parametry poszczególnych metod AT (IX ró¿nych strategii
inwestycyjnych  opisanych w pi¹tej czêci pracy) na podstawie przesz³ych
danych gie³dowych dla poszczególnych instrumentów. Nastêpnie obliczono
procentowe dzienne i tygodniowe stopy zwrotu dla wczeniej zoptymalizowanych strategii, przy za³o¿eniu dwóch rodzajów inwestycji pocz¹tkowej:
a) w ujêciu praktycznym inwestycja pocz¹tkowa jest równa depozytowi
wstêpnemu, faktycznie wp³acanemu przez inwestora w momencie otwarcia pozycji w kontrakcie; wykorzystujemy wtedy efekt dwigni finansowej,
b) w ujêciu teoretycznym inwestycjê pocz¹tkow¹ mo¿emy traktowaæ jako
wartoæ kontraktu, czyli jego kurs pomno¿ony przez mno¿nik.
W pocz¹tkowej fazie badania testom poddano 15 instrumentów pochodnych, notowanych na GPW w Warszawie:
1. Trzy kontrakty futures na indeksy gie³dowe: WIG20, TECHWIG i MIDWIG.
2. Dwa kontakty futures na kursy walut: kurs EUR/PLN i kurs USD/PLN.
3. Dziewiêæ kontraktów futures na akcje spó³ek: AGORA, BPH, BRE, ELE,
KGHM, PKO, PKM, PKN, TPSA.
4. Jednostki indeksowe na WIG20.
Wybór instrumentów pochodnych zosta³ podyktowany d¹¿eniem do maksymalizacji liczby kontraktów futures poddanych testom, z jednoczesnym
uwzglêdnieniem d³ugoci notowañ na rynku.
Testy dla poszczególnych instrumentów pochodnych przeprowadzono od
pierwszego dnia ich notowañ do 11 VII 2003 roku. Na podstawie tego samego
zakresu danych obliczono stopy zwrotu dla strategii kontrolnej typu buy&
hold4, które nastêpnie pos³u¿y³y jako baza porównawcza dla testowanych
4
Strategia typu buy&hold polega na kupnie danego papieru wartociowego w pierwszym
dniu notowañ i przetrzymaniu go do ostatniego dnia. Stop¹ zwrotu osoby stosuj¹cej powy¿sz¹
strategiê jest ró¿nica cen zamkniêcia pomiêdzy pierwszym a ostatnim dniem notowañ.
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strategii AT. W kolejnej czêci pracy zostanie zbadany poziom istotnoci poprawy stóp zwrotu testowanych taktyk w porównaniu ze strategi¹ kontroln¹.
Testy zosta³y przeprowadzone na danych dziennych, a sygna³y powstawa³y
na podstawie cen zamkniêcia pochodz¹cych z wykresów kontynuacyjnych.
W zwi¹zku z tym, ¿e kontrakty futures maj¹ okrelony termin wyganiêcia
(dziewiêæ miesiêcy od pierwszego dnia notowañ dla danej serii), w celu przetestowania okrelonych strategii dla kontraktów notowanych od kilku lat konieczne by³o pos³u¿enie siê wykresami kontynuacyjnymi. Powstaj¹ one poprzez zast¹pienie notowañ serii wygasaj¹cej notowaniami serii najbli¿szej
pod wzglêdem daty wyganiêcia. W ten sposób otrzymano dla ka¿dego kontraktu ci¹g danych od pierwszego dnia notowañ, a¿ do ostatniego dnia objêtego testem.
W celu obliczenia poszczególnych wskaników AT testowane by³y dane zawieraj¹ce dla ka¿dego dnia notowañ nastêpuj¹ce zmienne:
a) cena zamkniêcia,
b) cena otwarcia,
c) cena najwy¿sza,
d) cena najni¿sza,
e) wolumen,
f) liczba otwartych kontraktów.
W testach uwzglêdniono tak¿e koszty transakcyjne. Przyjêto redni¹ prowizjê w wysokoci 20 PLN za otwarcie lub zamkniêcie kontraktu, która stanowi kompromis pomiêdzy wy¿szymi kosztami transakcyjnymi w przesz³oci
a ni¿szymi w chwili obecnej.
Wszystkie testowane systemy AT by³y systemami ci¹g³ymi, tzn. po wygenerowaniu pierwszego sygna³u kupna/sprzeda¿y przez ca³y czas pozostawa³y na
rynku. Ponadto przyjêto za³o¿enie, ¿e w danej chwili mo¿e byæ otwarty tylko
jeden kontrakt. W zwi¹zku z tym, jeli pocz¹tkowo otwarta by³a pozycja d³uga5 i zosta³ wygenerowany sygna³ kupna, to na zamkniêcie danej sesji otwieralimy dwie pozycje krótkie6 i w rezultacie na koniec mielimy jedn¹ pozycjê krótk¹.
Po wygenerowaniu sygna³u kupna/sprzeda¿y transakcja by³a zawierana
jeszcze tego samego dnia po cenie zamkniêcia. Zak³adaj¹c, ¿e mo¿emy aproksymowaæ cenê zamkniêcia, przy której zostanie generowany sygna³, za³o¿enie
to nie narusza³o faktycznie wystêpuj¹cej sytuacji na rynku.
Omówione za³o¿enia testów pozwoli³y zbli¿yæ sytuacjê opisan¹ w badaniu
jak najbardziej do rzeczywistej rynkowej, co powinno mieæ odzwierciedlenie
we wiarygodnoci otrzymanych wyników, a nastêpnie w s³usznoci wyci¹ganych wniosków.

5
6
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Pozycja d³uga oznacza kupno kontraktu terminowego, zob. [Hull, 1998].
Pozycja krótka oznacza sprzeda¿ kontraktu terminowego, zob. [Hull, 1998].
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6. Klasyfikacja narzêdzia i techniki AT wykorzystane do
generowania sygna³ów kupna/sprzeda¿y

Narzêdzia i techniki AT bazuj¹ na przesz³ych danych cenowych, w zwi¹zku z czym strategie na nich oparte doskonale nadaj¹ siê do testowania hipotezy efektywnoci rynku w formie s³abej. Z szerokiej gamy dostêpnych narzêdzi
i technik wybrano najbardziej popularne (tj. wskaniki, którym powiêcono
najwiêcej miejsca w literaturze przedmiotu), zak³adaj¹c, ¿e systemy na nich
oparte maj¹ szansê najlepiej sprawdzaæ siê podczas praktycznego inwestowania. Kryterium wyboru by³o tak¿e d¹¿enie do wybrania tych koncepcji analizy technicznej, które pozwalaj¹ na w pe³ni zmatematyzowane zdefiniowanie sygna³ów kupna i sprzeda¿y, pozbawionych subiektywnego aspektu oceny
sytuacji.
Zosta³o stworzonych dziewiêæ ró¿nych strategii inwestycyjnych. Ka¿da
z nich opiera³a siê na sygna³ach kupna/sprzeda¿y generowanych na podstawie za³o¿eñ teoretycznych AT. Nastêpnie za pomoc¹ programu do analizy
gie³dowej METASTOCK 8.0 zosta³ przeprowadzony proces optymalizacji
wielkoci i typów parametrów poszczególnych strategii. Poni¿ej zostan¹
przedstawione kolejne strategie ze szczegó³owym opisem wykorzystanych
koncepcji AT oraz wyszczególnieniem parametrów, które by³y optymalizowane w ramach ka¿dej ze strategii. Nazwy poszczególnych strategii pochodz¹ od
angielskich skrótów technik AT stanowi¹cych podstawê generowanych sygna³ów.
I strategia  MA (Moving Average)  rednia ruchoma
Pierwsza strategia bazuje na redniej ruchomej, która jest jednym z najbardziej uniwersalnych i najpowszechniej stosowanych wskaników AT,
poniewa¿ nie zawiera w sobie subiektywnego elementu oceny sytuacji, na
który nara¿onych jest wiele innych metod. Stanowi ona podstawê wiêkszoci
stosowanych dzi systemów technicznych ze wzglêdu na sw¹ konstrukcjê oraz
³atwoæ obliczania i weryfikacji.
redni¹ ruchom¹ mo¿emy wyznaczaæ na wiele ró¿nych sposobów w zale¿noci od tego, jaki system wa¿enia chcemy przypisaæ poszczególnym cenom,
jaki zakres przesz³ych danych chcemy uwzglêdniæ przy obliczaniu redniej
itp. Do konstrukcji strategii nr 1, a tak¿e porednio przy projektowaniu
pozosta³ych wykorzystano nastêpuj¹ce rodzaje rednich:
 rednia prosta (simple moving average  S)  jest to zwyk³a rednia arytmetyczna, najczêciej u¿ywana przy konstrukcji ró¿nego rodzaju wskaników AT;
 rednia wa¿ona (weighted moving average  W)  przy obliczaniu liniowej
redniej wa¿onej najwiêksz¹ wagê przypisujemy ostatnim cenom zamkniêcia oraz coraz mniejsze wagi cenom bardziej oddalonym w czasie [Murphy, 1999, s. 177];
 rednia wyk³adnicza (exponential moving average  E)  jest redni¹, która nadaje wiêksz¹ wagê bardziej aktualnym cenom, w zwi¹zku z czym jest
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redni¹ wa¿on¹, ale przyk³adaj¹c coraz mniejsz¹ wagê do bardziej odleg³ych cen, obejmuje jednoczenie wszystkie dane dotycz¹ce historii danego
waloru [Pring, 1998, s. 119120];
 rednia szeregów czasowych (time periods moving average  T)  jest obliczana metod¹ regresji liniowej. Zamiast nanosiæ na wykres cen, ca³¹ liniê
regresji liniowej, rednia zaznacza jedynie ostatni punkt nale¿¹cy do tej
linii wyznaczanej na podstawie cen zamkniêcia z ostatnich n dni. Otrzymane w ten sposób punkty dla kolejnych linii regresji s¹ nastêpnie ³¹czone
krzyw¹ stanowi¹c¹ wykres redniej ruchomej szeregów czasowych7;
 rednia poprawiona o wolumen (volume adjusted moving average  VOL)
 wykorzystuje okrelony system wa¿enia wartoci analizowanej zmiennej. rednia ta za najistotniejsze uwa¿a dane z tych dni, w których zanotowano najwiêksze wartoci wolumenu8;
 rednia zmienna (variable moving average  VAR)  jest to rednia wyk³adnicza, która dostosowuje liczbê okresów redniej do aktualnej zmiennoci rynku9. Jeli zmiennoæ rynku siê zwiêksza, wtedy do obliczenia
redniej stosowany jest wiêkszy procent wyk³adniczy, powoduj¹c zwiêkszenie wag przypisywanych cenom zamkniêcia z ostatnich okresów;
 rednia trójk¹tna (triangular moving average  TRI)  jest bardzo podobna do redniej wa¿onej i wyk³adniczej, a jedyn¹ ró¿nic¹ jest sposób nadawania wag poszczególnym cenom zamkniêcia. rednia trójk¹tna przypisuje najwiêksz¹ wagê danym sprzed po³owy okresu wykorzystywanego do
wyznaczenia redniej10.
Strategia I zosta³a oparta na metodzie podwójnego przeciêcia. Sygna³y
kupna/sprzeda¿y w tej strategii s¹ zdefiniowane w nastêpuj¹cy sposób:
 sygna³ kupna:
MA ST > MA LT Û MA-ST1 < MA-LT1
 sygna³ sprzeda¿y:
MA ST < MA LT Û MA-ST1 > MA-LT1
gdzie:
MAST  obecna wartoæ redniej ruchomej krótkoterminowej,
MALT  obecna wartoæ redniej ruchomej d³ugoterminowej,
MA-1
ST  wartoæ redniej ruchomej krótkoterminowej z poprzedniego dnia,
-1
MA LT  wartoæ redniej ruchomej d³ugoterminowej z poprzedniego dnia.
7

http://www.paritech.com/education/technical/indicators/trend/movavg3.asp.
http://www.paritech.com/education/technical/indicators/trend/movavg6.asp.
9
http://www.paritech.com/education/technical/indicators/trend/movavg5.asp.
10
http://www.paritech.com/education/technical/indicators/trend/movavg4.asp.
8
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W ramach tej strategii zoptymalizowano parametry dla wszystkich siedmiu wy¿ej opisanych typów rednich. Optymalizacja polega³a na znalezieniu
okresu redniej krótko- i d³ugoterminowej (OPT1 i OPT2) oraz typu redniej
(E, S, T, TRI, VAR, VOL, W)11, dla których strategia ta przynios³a najlepsze
wyniki (ca³kowity zysk w trakcie trwania symulacji) na podstawie przesz³ych
danych cenowych. Parametry OPT1 i OPT2 testowane by³y w przedzia³ach od
1 do 100 okresów.
II strategia  BB (Bollinger Bands)  Wstêgi Bollingera
Metoda ta zosta³a opracowana przez Johna Bollingera i polega na tym, ¿e
wokó³ redniej z n dni umieszcza siê dwie wstêgi (wstêgi Bollingera), które s¹
oddalone od niej o dwa lub inn¹ liczbê odchyleñ standardowych [Murphy,
1999, s. 183186]. Przy stosowaniu dwóch odchyleñ standardowych, 95% danych cenowych powinno siê znaleæ pomiêdzy dwiema wstêgami. Jeli ceny
docieraj¹ ponad górn¹ lub poni¿ej dolnej wstêgi, oznacza to, ¿e impet zmiany
ceny12 osi¹ga swe ekstremalne wartoci, a rynek staje siê odpowiednio wykupiony13 lub wyprzedany14.
Sygna³ kupna pojawia siê, jeli ceny zamkniêcia zejd¹ w strefê wyprzedania i ponownie powróc¹ do obszaru miêdzy wstêgami. Sygna³ zamkniêcia pozycji d³ugiej powstaje w momencie, kiedy ceny zamkniêcia przekrocz¹ zakres
górnej wstêgi dla danego dnia. Sygna³ sprzeda¿y pojawia siê, jeli ceny wyjd¹
ponad górn¹ wstêgê, a nastêpnie powróc¹ do obszaru miêdzy wstêgami. Natomiast sygna³em zamkniêcia pozycji krótkiej jest zejcie cen poni¿ej dolnej
wstêgi.
W ramach tej taktyki optymalizowano:
 parametry dotycz¹ce typu redniej (E, S, T, TRI, VAR, W),
 liczbê okresów dla redniej (OPT1: od 1 do 100 co 1 okres),
 liczbê odchyleñ standardowych okrelaj¹cych odleg³oæ wstêgi od redniej (OPT2: od 1 do 7 co 1 okres).
III strategia  CCI (Commodity Channel Index)
Kolejna strategia inwestycyjna oparta jest na formule Commodity Channel
Index, stworzonej przez Donalda Lamberta w 1980 roku [Etzkorn, 1999, s. 106
11
W dalszej czêci tekstu do oznaczenia ró¿nych typów rednich pos³ugiwano siê skrótami:
E  rednia wyk³adnicza, S  prosta rednia ruchoma, T  rednia szeregów czasowych, TRI 
rednia trójk¹tna, VAR  rednia zmienna, VOL  rednia poprawiona o wolumen i W  rednia wa¿ona.
12
Impet wyra¿a tempo, w jakim zmieniaj¹ siê ceny. W kategoriach rynkowych impet (m)
mo¿na zdefiniowaæ jako zmianê ceny danego instrumentu w okrelonej jednostce czasu, zob.
[Etzkorn, 1999].
13
Wykupienie  termin stosowany zwykle w zwi¹zku ze wskanikami impetu. Kiedy oscylatory osi¹gaj¹ górne ekstremum, uwa¿a siê, ¿e rynek zaszed³ za wysoko i znacznie zwiêkszy³o siê
prawdopodobieñstwo zwiêkszonej poda¿y, zob. [Murphy, 1999].
14
Wyprzedanie  termin okrelaj¹cy sytuacjê, w której oscylator osi¹ga dolne ekstremum,
co oznacza, ¿e rynek spad³ za nisko i prawdopodobieñstwo wzrostu cen znacznie wzros³o, zob.
[Murphy, 1999].
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107]. Wskanik CCI ma postaæ oscylatora, ale mo¿e zostaæ wykorzystany do
inwestowania przeciw trendowi oraz jako narzêdzie do rozpoznawania nowego trendu.
W trzeciej strategii sygna³y kupna/sprzeda¿y s¹ generowane w nastêpuj¹cy sposób:
 sygna³ kupna (i jednoczenie sygna³ zamkniêcia pozycji krótkiej):
CCI1 < strefa wyprzedania Û CCI > strefa wyprzedania
 sygna³ sprzeda¿y (i jednoczenie sygna³ zamkniêcia pozycji d³ugiej):
CCI1 > strefa wykupienia Û CCI < strefa wykupienia
gdzie:
CCI  obecna wartoæ wskanika CCI,
CCI1  wartoæ wskanika CCI z poprzedniego dnia.
W ramach tej strategii optymalizowano:
 liczbê okresów, dla której obliczany jest wskanik CCI (OPT1: od 1 do 50 co
1 okres),
 poziom strefy wykupienia i wyprzedania (OPT2: od 100 do 300 co 20 dla
strefy wykupienia i analogicznie tylko z minusem dla wyprzedania).
IV strategia  MA Penetration
Nastêpny system inwestycyjny wykorzystuje ponownie koncepcje rednich ruchomych. Sygna³ kupna generowany jest w momencie, gdy cena zamkniêcia danego dnia przekroczy wartoæ okrelonej redniej ruchomej. Natomiast sygna³ sprzeda¿y pojawia siê wtedy, gdy cena zamkniêcia danego dnia
spada poni¿ej redniej ruchomej.
W ramach tej strategii optymalizowane by³y parametry redniej ruchomej:
 typ redniej (E, S, T, TRI, VAR, VOL, W),
 liczba okresów, dla których wyznaczana jest rednia (OPT2: od 1 do 200 co
1 okres).
V strategia  DMI  Directional Movement Index
V strategia wykorzystuje koncepcjê ruchu kierunkowego stosowan¹ do
wyznaczenia jednego z podstawowych wskaników AT, jakim jest ADX (Average Directional Index). DMI jest wskanikiem kierunku trendu. Podstaw¹
przy obliczaniu DMI jest za³o¿enie, ¿e w trendzie wzrostowym dzisiejsze maksimum cenowe powinno byæ wy¿sze od maksimum wczorajszego, a w trendzie
spadkowym dzisiejsze minimum cenowe powinno byæ ni¿sze od wczorajszego
minimum. W trakcie wyznaczania tego wskanika obliczamy równie¿ ruch
kierunkowy dodatni (+DMI) i ruch kierunkowy ujemny (DMI) niezbêdne do
zdefniowania sygna³ów kupna i sprzeda¿y [Le Beau, Lucas, 1998, s. 4142].
Interpretacja tych wskaników jest nastêpuj¹ca:
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 jeli +DMI jest wiêkszy ni¿ DMI, to mamy do czynienia z ruchem kierunkowym w górê,
 w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z ruchem kierunkowym
w dó³.
Sygna³ kupna w strategii opartej na DMI pojawia³ siê w momencie, gdy
+DMI przekracza³ DMI, natomiast sygna³ sprzeda¿y pojawia³ siê w momencie, gdy +DMI spada³ poni¿ej DMI.
Procedura optymalizacyjna polega³a na znalezieniu optymalnej liczby
okresów do wyznaczenia redniej wartoci +DMI i DMI (OPT1: od 1 do 200 co
1 okres).
VI strategia  MACD  Moving Average Convergence/Divergence
Kolejna strategia inwestycyjna bazuje na technice MACD stworzonej
przez Gerarda Appla. Wskanik ten przedstawia ró¿nicê dwóch wyk³adniczych rednich ruchomych wraz z 9-okresow¹ redni¹ tej ró¿nicy jako lini¹
sygnaln¹ (w trakcie testów wszystkie podane wy¿ej parametry by³y oczywicie
optymalizowane, ³¹cznie z typem redniej). W rezultacie powstaje oscylator,
który daje sygna³ kupna w momencie, kiedy wskanik wychodzi ponad liniê
sygnaln¹, a sygna³ sprzeda¿y, kiedy linia sygnalna przecina od do³u wykres
wskanika. MACD zdoby³ wielk¹ popularnoæ ze wzglêdu na swoj¹ elastycznoæ jako narzêdzie do gry z trendem, jak i przeciw niemu.
Obecnie typowy wskanik MACD okrela siê jako 12269, gdzie ze rednich
12- i 26-dniowych oblicza siê ró¿nicê, a 9-dniowa rednia jest lini¹ sygna³u.
MACD = E12  E26
Linia sygna³u = E9 z MACD





W ramach tej strategii optymalizowano:
liczbê okresów dla pierwszej redniej (OPT1: od 1 do 40 co 4 okresy),
liczbê okresów dla drugiej redniej (OPT1: od 1 do 40 co 4 okresy),
liczbê okresów dla linii sygnalnej (OPT1: od 1 do 20 co 2 okresy),
rodzaj wyznaczanej redniej (E, S, T, TRI, VAR, VOL, W).

VII strategia  NVI  Negative Volume Index
VII system inwestycyjny korzysta z koncepcji wskanika Negative Volume
Index, który skupia siê na dniach, w których wolumen ulega zmniejszeniu
w porównaniu z poprzednim dniem. Technika ta bazuje na za³o¿eniu, ¿e
w dniach zwiêkszonego wolumenu na rynku kupuje niedoinformowany
t³um, natomiast w dniu, kiedy wolumen spada w porównaniu z poprzednim
dniem, inwestuj¹ wytrawni inwestorzy. W zwi¹zku z tym zak³adamy, ¿e NVI
pokazuje zachowanie m¹drych pieniêdzy.
Przy interpretacji wskazañ NVI korzystamy tak¿e ze redniej z tego wskanika, jako linii sygnalnej. Sygna³ kupna generowany jest w momencie, gdy
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NVI przekracza wartoæ swojej redniej, natomiast sygna³ sprzeda¿y powstaje, jeli NVI spada poni¿ej swojej redniej.
W ramach powy¿szej strategii optymalizowane by³y nastêpuj¹ce parametry:
 liczba okresów do wyznaczenia redniej z NVI (OPT1: od 1 do 200 co 2 okresy),
 rodzaj redniej obliczanej z NVI (E, S, T, TRI, VAR, VOL, W).
VIII strategia  RSI  Relative Strength Index
Kolejny system inwestycyjny powsta³ na podstawie wskanika RSI, który
zosta³ opracowany przez Wellesa Wildera, chc¹cego skorygowaæ pewne niedoskona³oci cechuj¹ce dotychczasowe oscylatory impetu (mylne sygna³y i brak
zuniformizowanej skali, w zwi¹zku z czym obszary wykupienia i wyprzedania
by³y ró¿ne dla ró¿nych instrumentów finansowych). RSI zawiera wewnêtrzny
mechanizm wyg³adzania pozwalaj¹cy zmniejszyæ wp³yw ekstremów cenowych
oraz tworzy sta³¹ skalê osi y od 0 do 100 [Etzkorn, 1999, s. 2729].
Sygna³ kupna w powy¿szej strategii powstaje, jeli cena zamkniêcia zejdzie do strefy wyprzedania, a nastêpnie wyjdzie powy¿ej tej granicy. Sygna³
sprzeda¿y pojawia siê w momencie, gdy ceny wejd¹ w strefê wykupienia,
a nastêpnie spadn¹ poni¿ej tej granicy.
W ramach tej taktyki optymalizowano dwa parametry:
 okres do obliczenia wskanika RSI (OPT1: od 1 do 50 co 1 okres),
 poziom strefy wykupienia i wyprzedania (OPT2: od 2 do 50 co 1 okres dla
strefy wyprzedania i analogicznie od 50 do 98 co 1 okres dla strefy wykupienia).
IX strategia  Stochastic Oscillator
Ostatnia strategia inwestycyjna jest oparta na oscylatorze stochastycznym. Jest on wyg³adzonym znormalizowanym wskanikiem impetu z doln¹
granic¹ na poziomie 0 i górn¹ na poziomie 100. Oscylator ten spopularyzowany przez Georgea Lanea sk³ada siê z dwóch linii: %K, która mierzy wzglêdn¹
pozycjê bie¿¹cej ceny zamkniêcia w zakresie cenowym zdefiniowanym przez
u¿ytkownika oraz %D, s³u¿¹cej jako linia sygna³u trzydniowej redniej z %K.
W momencie, gdy %K przecina %D jest to sygna³ mo¿liwej zmiany trendu.
Sygna³y kupna/sprzeda¿y w tej strategii s¹ zdefiniowane w nastêpuj¹cy
sposób:
 sygna³ kupna:
Stoch1 < strefa wyprzedania Û Stoch > strefa wyprzedania
 sygna³ sprzeda¿y:
Stoch1 > strefa wykupienia Û Stoch < strefa wykupienia
gdzie:
Stoch  obecna wartoæ oscylatora stochastycznego,
Stoch1  wartoæ oscylatora stochastycznego z poprzedniego dnia.
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W ramach tej strategii optymalizowane by³y nastêpuj¹ce parametry:
 poziom strefy wykupienia i wyprzedania (OPT1: od 5 do 50 co 5 okresów
dla strefy wyprzedania i analogicznie od 50 do 95 co 5 okresów dla strefy
wykupienia).
 liczba okresów dla %K (OPT2: od 2 do 20 co 2 okresy),
 liczba okresów dla %D (OPT3: od 1 do 10 co 1 okres).

7. Kryteria doboru poszczególnych instrumentów pochodnych
do badania

Podstawowym zadaniem stawianym przed tym badaniem jest weryfikacja
hipotezy efektywnoci w sensie informacyjnym w formie s³abej dla instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie. Sporód instrumentów pochodnych notowanych na warszawskiej gie³dzie przetestowano kontrakty terminowe (indeksowe, akcyjne oraz walutowe) i jednostki indeksowe
na WIG20. Z uwagi na bardzo niskie obroty oraz fakt, ¿e czêsto przez kilka nastêpuj¹cych po sobie dni nie by³o nawet jednej transakcji na tych instrumentach, nie w³¹czono do badania warrantów opcyjnych emitowanych przez BRE
S.A. i BDM S.A. Z aktualnie notowanych na GPW w Warszawie instrumentów
pochodnych postanowiono wy³¹czyæ z badania 2 kontrakty. By³ to kontrakt
terminowy na akcje Banku Millennium S.A. i na akcje BZWBK S.A. Przyczyn¹
rezygnacji z tych dwóch instrumentów by³ zbyt krótki okres notowañ tych
papierów w momencie rozpoczêcia testu (oko³o 70 danych dziennych).
Szczegó³owy wykaz instrumentów pochodnych i opis charakterystyk istotnych podczas badania znajduje siê w tabeli 1.

Tabela 1.

Lista kontraktów futures i charakterystyka testowanych danych
lp.

typ instrumentu pochodnego

nazwa

data bazowa
danych

liczba danych dziennych

jednostka
notowania

minimalny
krok notowania

wartoæ
min. kroku
notowania

prowizja
w jednostkach notowania

1.

kontrakty
indeksowe

FW20

1998/03/06

1337

punkty indeksowe

1 punkt indeksowy

10 PLN

2

2.

FMID

2002/02/18

349

punkty indeksowe

1 punkt indeksowy

10 PLN

2

3.

FTEC

2000/08/01

731

punkty indeksowe

1 punkt indeksowy

10 PLN

2

4.

FAGO

2001/10/23

395

PLN

0,05 PLN

10 PLN

0,1

FBPH

2002/03/19

265

PLN

0,05 PLN

2,5 PLN

0,4

FEBR

2001/10/22

392

PLN

0,05 PLN

5 PLN

0,2

7.

FELE

2001/01/22

483

PLN

0,05 PLN

15 PLN

0,067

8.

FKGH

2001/10/22

428

PLN

0,05 PLN

25 PLN

0,04

9.

FPEO

2001/10/22

426

PLN

0,05 PLN

5 PLN

0,2

5.

kontrakty
akcyjne

6.
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typ instrumentu pochodnego

nazwa

data bazowa
danych

liczba danych dziennych

jednostka
notowania

minimalny
krok notowania

wartoæ
min. kroku
notowania

prowizja
w jednostkach notowania

10.

kontrakty
akcyjne

FPKN

2001/01/22

616

PLN

0,05 PLN

25 PLN

0,04

11.
12.
13.

kontrakty
walutowe

14.
15.

jednostki indeksowe na
WIG20

FPKM

2001/01/22

390

PLN

0,05 PLN

5 PLN

0,2

FTPS

2001/01/22

618

PLN

0,05 PLN

25 PLN

0,04

FEUR

1999/05/31

1001

PLN/100
EUR

0,01/100
EUR

1 PLN

0,2

FUSD

1998/09/29

1147

PLN/100
USD

0,01/100
USD

1 PLN

0,2

MW20

2001/11/26

398

PLN

0,01 PLN

0,01 PLN

0,5%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Warunków emisji i obrotu dla poszczególnych instrumentów pochodnych.

8. Wyniki badania
Na pocz¹tku badania zosta³y przeprowadzone kompletne testy dla czterech reprezentacyjnych instrumentów z ka¿dej grupy. Kryterium wyboru by³a maksymalizacja redniego dziennego wolumenu. Wybrano nastêpuj¹ce
instrumenty pochodne: kontrakt terminowy na WIG20 (kontrakt indeksowy),
kontrakt terminowy na akcje Telekomunikacji Polskiej S.A. (kontrakt akcyjny), kontrakt terminowy na kurs USD/PLN (kontrakt walutowy) i jednostki
indeksowe na WIG20.
W tabelach 2. i 3. przedstawiono szczegó³owe wyniki testów dla kontraktów terminowych na indeks WIG 20 z podzia³em na rezultaty dla dziennej
i tygodniowej stopy zwrotu, a ponadto wyszczególniono wielkoæ i typ optymalnego parametru dla ka¿dej metody oraz ca³kowity zysk i liczbê zawartych
transakcji dla testowanych strategii. Kolejne dwie tabele 4. i 5. przedstawiaj¹
zagregowane wyniki dla wszystkich instrumentów pochodnych poddanych
testom z podzia³em na rezultaty dla dziennej (tabela 4.) i tygodniowej stopy
zwrotu (tabela 5.) oraz z podzia³em na dwa rodzaje inwestycji pocz¹tkowej.
Wyniki wskazuj¹, ¿e strategie AT w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków
przynosz¹ zyski (ca³kowity zysk w trakcie symulacji) znacz¹co wy¿sze od strategii kontrolnej. Co istotniejsze, rednia stopa zwrotu testowanych strategii
jest wy¿sza od odpowiedniej dla strategii kontrolnej niemal we wszystkich
przypadkach. Wyj¹tek stanowi tu jedynie dzienna i tygodniowa stopa zwrotu
dla FUSD w przypadku V strategii. Poprawa redniej stopy zwrotu dla strategii
testowanych w porównaniu ze strategi¹ kontroln¹ waha siê od 96% (dwa przypadki na minusie) do 650% (natomiast w przypadku FW20 i FTPS powy¿sza charakterystyka nie by³a obliczana, poniewa¿ rednie stopy zwrotu dla strategii
kontrolnej by³y ni¿sze od zera, a odpowiednie dla strategii testowanych wy¿sze).

180

ekonomia 12

Efektywnoæ rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie

Ponadto dla wiêkszoci testowanych strategii ich ryzyko (odchylenie standardowe) jest w przybli¿eniu równe ryzyku strategii kontrolnej lub ni¿sze.
Redukcja ryzyka waha siê od 24 do +3%, a przypadków ze wzrostem odchylenia standardowego w porównaniu ze strategi¹ kontroln¹ jest jedynie 7 na 64.
Co wiêcej, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e poziom redukcji ryzyka przy tygodniowych
stopach zwrotu jest znacznie wy¿szy ni¿ przy dziennych stopach zwrotu.
W zwi¹zku z tym nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e wzrost stopy zwrotu zwi¹zany by³
ze wzrostem ryzyka przeprowadzanych strategii.
Ostatnia obserwacja na temat wyników dotyczy ró¿nicy rednich stóp
zwrotu i ryzyka dla dwóch ró¿nych typów inwestycji pocz¹tkowych. Zauwa¿amy, ¿e strategie, w których inwestycjê pocz¹tkow¹ stanowi³ depozyt wstêpny,
charakteryzuj¹ siê znacznie wy¿sz¹ redni¹ stop¹ zwrotu i odpowiednio wy¿szym odchyleniem standardowym. Ma to bezporedni zwi¹zek z wykorzystywanym efektem dwigni finansowej.

Tabela 2.
Wyniki FW20  procentowa dzienna stopa zwrotu

wielkoæ i typ
optymalnych
parametrów
strategii

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

typ



E

VAR



W



S

E





opt1



2

9

49

22

22

13

39

7

50

opt2



13

6

100





17



50

16

opt3













15





3

447

3403

3580

1653

3142

2502

3363

2002

2671

2978

ca³kowity zysk strategii*
liczba transakcji
I0 =
wartoæ
kontraktu

strategia

testowane systemy inwestycyjne

stategia
buy&
hold

1

211

5

39

271

269

241

167

355

153

R

0,0012

0,1539

0,1679

0,0836

0,1511

0,1087

0,1485

0,1068

0,1244

0,1390

S

1,981

1,9466

1,7228

1,913

1,9477

1,9494

1,9146

1,9275

1,9594

1,9204

poprawa stopy zwrotu %





















redukcja ryzyka %



1,74

13,03

3,43

1,68

1,60

3,35

2,70

1,09

3,06

strategia

R

0,0279

1,1979

1,4809

0,6319

1,1758

0,7989

0,9555

0,9948

0,9371

1,0076

S

18,5092

17,5751

16,3372

17,2361

17,6068

17,5723

17,2600

17,3260

17,7233

17,3195

I0**
= depozyt

poprawa stopy zwrotu %





















redukcja ryzyka %



5,05

11,73

6,88

4,88

5,06

6,75

6,39

4,25

6,43

* w jednostkach notowania,
** inwestycja pocz¹tkowa.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie testów przeprowadzonych w programie MetaStock 8.0.
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Tabela 3.
Wyniki FW20  procentowa tygodniowa stopa zwrotu
strategia
buy&
hold

testowane systemy inwestycyjne
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

typ



E

VAR



W



S

E





opt1



2

9

49

22

22

13

39

7

50

opt2



13

6

100





17



50

16

opt3













15





3

ca³kowity zysk strategii*

447

3403

3580

1653

3142

2502

3363

2002

2671

2978

liczba transakcji

1

211

5

39

271

269

241

167

355

153

R

0,0127

0,7732

0,8393

0,4164

0,7594

0,5456

0,7250

0,5402

0,6261

0,6785

S

4,8453

3,8176

3,9293

4,2627

3,9031

3,9091

4,1644

4,0818

4,0228

3,7781

wielkoæ i typ
optymalnych
parametrów
strategii

I0 =
wartoæ
kontraktu

strategia

poprawa stopy zwrotu %





















redukcja ryzyka %



21,2

18,9

12,0

19,4

19,3

14,1

15,8

17,0

22,0

strategia

R

0,4524

6,02012

7,3331

3,17471

5,88644

4,00955

4,76603

5,07576

4,56794

4,95876

S

43,3433

34,6824

36,2503

38,0222

34,4364

35,7868

38,2387

36,0341

35,8296

34,7113

I0**
= depozyt

poprawa stopy zwrotu %





















redukcja ryzyka %



20,0

16,4

12,3

20,5

17,4

11,8

16,9

17,3

19,9

* w jednostkach notowania,
** inwestycja pocz¹tkowa.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie testów przeprowadzonych w programie MetaStock 8.0.

Tabela 4.
rednie wyniki dla testowanych instrumentów pochodnych  procentowa dzienna stopa zwrotu

I0* = wartoæ kontraktu

strategia

rednie wyniki dla strategii
buy&hold

rednie wyniki dla testowanych systemów inwestycyjnych

Rr

0,0094

0,1076

Sr

1,6076

1,5103





poprawa stopy zwrotu %
redukcja ryzyka %
I0* = depozyt

strategia



6,1

Rr

0,227

1,1351

Sr

22,5765

16,9704

poprawa stopy zwrotu %





redukcja ryzyka %



24,8

* inwestycja pocz¹tkowa.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie testów przeprowadzonych w programie MetaStock 8.0.
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Tabela 5.

rednie wyniki dla testowanych instrumentów pochodnych  procentowa tygodniowa stopa
zwrotu

I0* = wartoæ kontraktu

strategia

rednie wyniki
dla strategii
buy&hold

rednie wyniki
dla testowanych
systemów inwestycyjnych

Rr

0,0392

0,05353

Sr

3,7101

3,3087

poprawa stopy zwrotu %





redukcja ryzyka %



10,8

Rr

1,0858

5,6318

Sr

I0* = depozyt

strategia

52,6897

37,7675

poprawa stopy zwrotu %





redukcja ryzyka %



28,3

* inwestycja pocz¹tkowa.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie testów przeprowadzonych w programie MetaStock 8.0.

W trakcie obliczania poszczególnych pozycji w tabeli pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi formu³ami:
K - K i -1
R = i
;
K i -1
K
i

poprawa stopy zwrotu =

D
i

R =

(K i - K i-1 )* M t

RB& H

S=

3

n( n - 1)
S - SB & H
* 100%; redukcja ryzyka =
* 100%;
SB & H

K i -1 * M t * D j

R - RB& H

;

nå R 2 - (å R)

gdzie:
Ki  kurs kontraktu w i-tym dniu (i  liczba dni poddanych testom dla danego
kontraktu),
Zi  zysk ze strategii w i-tym dniu,
Dj  procentowa wielkoæ depozytu (j  iloæ zmian wielkoci depozytu przez
KDPW),
C  wielkoæ prowizji przy kupnie i sprzeda¿y kontraktu futures przyjêta
w testach,
Mt  mno¿nik dla danego typu kontraktu futures; t = 1, ,15,
Ii  wielkoæ inwestycji pocz¹tkowej,
R Ki  procentowa stopa zwrotu przy inwestycji pocz¹tkowej traktowanej jako
wartoæ kontraktu,
R Di  procentowa stopa zwrotu przy inwestycji pocz¹tkowej traktowanej jako
wartoæ depozytu wstêpnego, wp³acanego przez inwestora w momencie
otwierania pozycji,
S  odchylenie standardowe stopy zwrotu,
R  rednia stopa zwrotu,
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RB & H  rednia stopa zwrotu dla strategii typu buy&hold,
SB&H  odchylenie standardowe stopy zwrotu ze strategii typu buy&hold.

9. Obserwacje dotycz¹ce zró¿nicowania parametrów
zoptymalizowanych sygna³ów

Podczas studiowania tabel wyników nasuwa siê jeszcze jeden wniosek
dotycz¹cy wielkoci i typu optymalizowanych parametrów. W przypadku ka¿dej strategii zoptymalizowane parametry s¹ znacz¹co ró¿ne dla poszczególnych instrumentów oraz w porównaniu z wyjciowymi wartociami, zaproponowanymi przez ich twórców w przesz³oci. Wskazuje to na istotne ró¿nice
w charakterze zmian cen testowanych papierów, a tak¿e pokazuje, ¿e kompleksowe testy polegaj¹ce na badaniach po³¹czonych z optymalizacj¹ du¿ej
grupy instrumentów (nastêpnie urednionych) mog¹ pomijaæ fakt indywidualnego charakteru zmian cen.
Powy¿sza obserwacja mo¿e byæ bardzo istotna podczas konstruowania strategii inwestycyjnych opartych na przesz³ych danych gie³dowych. Istotne jest
spostrze¿enie, ¿e wyniki optymalizacji danych pokazuj¹, ¿e dla ka¿dego instrumentu najbardziej zyskowny system inwestycyjny opiera³ siê na odmiennych
za³o¿eniach teoretycznych. Ponadto, nawet optymalizacja parametrów w ramach tych samych systemów dawa³a zupe³nie ró¿ne wyniki. Reasumuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e opisane ró¿nice w zestawach optymalizowanych parametrów wskazuj¹ na koniecznoæ ci¹g³ego doskonalenia technik, zdefiniowanych
przez pionierów AT, wraz ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ rynkow¹.
W tym miejscu nale¿a³oby wspomnieæ o przyczynach nie³aski analizy
technicznej w wiecie akademickim. Niedoceniana jest g³ównie ze wzglêdu
na to, ¿e przez teoretyków ekonomii jest postrzegana jedynie jako pewien
sposób obserwacji wykresów b¹d formacji cenowych, który nastêpnie prowadzi do podejmowania okrelonych decyzji kupna lub sprzeda¿y. Zwiêkszane jest znaczenie w¹tków subiektywnych, koncentruj¹cych siê na wizualnej
analizie wykresów cen, natomiast pomijane s¹ metody w pe³ni zmatematyzowane, na podstawie których mo¿emy zdefiniowaæ sygna³y kupna/sprzeda¿y,
pozwalaj¹ce podejmowaæ decyzje pozbawione subiektywnego aspektu oceny
sytuacji. Powy¿sze badanie pokazuje, jak konkretne koncepcje AT mog¹ byæ
wykorzystane przy próbach tworzenia strategii inwestycyjnych.

10. Wnioski dotycz¹ce efektywnoci rynku

Zastanawiaj¹c siê nad koñcowymi wnioskami, warto przytoczyæ cztery
charakterystyczne cechy rynku efektywnego [Haugen, 1996, s. 2731]:
1. Ceny papierów wartociowych reaguj¹ na nowe informacje bezzw³ocznie
i w sposób zgodny z charakterem informacji.
2. Zmiany papierów wartociowych maj¹ charakter losowy.
3. Eksperymenty symulacyjne wykorzystuj¹ce ustalone regu³y transakcyjne
nie powinny przynosiæ ponadprzeciêtnych stóp zwrotu.
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4. Inwestorzy profesjonalni, dzia³aj¹c samodzielnie lub w grupie, nie s¹
w stanie uzyskaæ stóp zwrotu wy¿szych ni¿ przeciêtne.
Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy efektywnoci rynku w formie s³abej, jeli spe³nia on warunek pierwszy oraz trzeci. Przedstawione powy¿ej
wyniki podwa¿aj¹ prawdziwoæ warunku trzeciego i przynajmniej sk³aniaj¹ do dyskusji nad prawdziwoci¹ pierwszego. Jeli ceny reagowa³yby niezw³ocznie na nowe informacje, to praktycznie ju¿ po chwili dana wiadomoæ
powinna byæ uwzglêdniona w cenie. W zwi¹zku z tym niemo¿liwe by³oby konstruowanie ¿adnych strategii opartych na przesz³ych danych, przynosz¹cych
ponadprzeciêtne stopy zwrotu. Prowadz¹c wywód w powy¿szy sposób, spe³nienie warunku pierwszego uzale¿niamy od prawdziwoci trzeciego, którego
prawdziwoæ mo¿emy postawiæ co najmniej pod du¿ym znakiem zapytania.
Id¹c dalej, na podstawie wyników tej pracy mo¿emy sformu³owaæ kilka
ogólnych wniosków dotycz¹cych efektywnoci rynku w formie s³abej i jej
wp³ywu na mo¿liwoæ skonstruowania strategii inwestycyjnej pokonuj¹cej
rynek:
 Na podstawie testów przeprowadzonych dla rynku kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie mo¿emy podwa¿yæ prawdziwoæ
hipotezy efektywnoci rynku w sensie informacyjnym w formie s³abej.
 Przeprowadzone testy efektywnoci pokazuj¹, ¿e na podstawie przesz³ych
notowañ cen mo¿emy wyci¹gn¹æ wnioski u¿yteczne w konstrukcji strategii
inwestycyjnych bazuj¹cych na metodach AT. Ponadto strategie zoptymalizowane na podstawie przesz³ych danych s¹ w stanie osi¹gaæ ponadprzeciêtne wyniki w porównaniu ze strategiami kontrolnymi.
 Zmieniaj¹ca siê sytuacja oko³orynkowa (pojawianie siê nowych podmiotów na rynku, zarówno w ramach jego infrastruktury, jak i nowych uczestników rynku, a tak¿e procentowa zmiana ju¿ istniej¹cego sk³adu) jest przyczyn¹ ci¹g³ej zmiany procesu kszta³towania siê cen, czego przyk³adem jest
m.in. postêpuj¹ca zmiana zoptymalizowanych parametrów dla najlepszych strategii.
 Du¿a dywersyfikacja wyników optymalizacji (pod wzglêdem otrzymanych
parametrów) wiadczy o ró¿nych charakterach zmian cen dla poszczególnych kontraktów terminowych. Fakt ten mo¿e byæ przyczyn¹ negatywnych wyników w pracach badaj¹cych efektywnoæ, gdzie wszystkie instrumenty notowane na danym rynku s¹ testowane jako ca³oæ, a parametry poszczególnych metod s¹ wyznaczane jako rednia dla ca³ego rynku.
 Wyniki modeli (strategii) inwestycyjnych nie maj¹ charakteru ci¹g³ego,
a ponadto nie jest mo¿liwe ich bezporednie zastosowanie do wszystkich
typów rynków (zarówno pod wzglêdem geograficznym, jak i stopnia rozwoju oraz typu instrumentu bazowego), tzn. konieczna jest ich modyfikacja
po³¹czona z dostosowaniem sygna³ów i ich parametrów do zmieniaj¹cej
siê sytuacji rynkowej.
Zastanawiaj¹c siê nad prawdziwoci¹ hipotezy efektywnoci w sensie informacyjnym w formie s³abej, warto przypomnieæ, ¿e jeli zbiór informacji
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warunkuj¹cy hipotezê efektywnoci w formie s³abej zawiera siê w zbiorze
informacji warunkuj¹cym tê hipotezê w formie redniej, a ten z kolei w zbiorze informacji warunkuj¹cym hipotezê o silnej efektywnoci, to konstatacje
podwa¿aj¹ce najs³absz¹ formê efektywnoci maj¹ daleko id¹ce implikacje
dla pozosta³ych form efektywnoci.

11. Przyczyny zró¿nicowania efektywnoci

Rozwa¿aj¹c problem efektywnoci, spróbujmy wymieniæ czynniki warunkuj¹ce efektywnoæ rynku i niew¹tpliwie wp³ywaj¹ce na wyniki badania:
 Rozwój rynku kapita³owego, zarówno w ujêciu instytucjonalnym, jak i instrumentalnym. Dyskusyjny jednak pozostaje fakt, czy dojrza³oæ rynku
kapita³owego automatycznie implikuje jego efektywnoæ we wszystkich
opisanych powy¿ej formach.
 Charakter trendu w trakcie przeprowadzanych testów w istotny sposób
wp³ywa na ich wyniki (narzêdzia i techniki AT najlepiej sprawdzaj¹ siê
podczas silnych trendów cenowych).
 Wiêkszoæ prac na temat efektywnoci w procesie weryfikacji korzysta
z jakiej strategii kontrolnej, której wyniki stanowi¹ bazê porównawcz¹
dla testowanych strategii. W pracach dotycz¹cych s³abej formy efektywnoci jest to zazwyczaj strategia typu buy&hold, która jest bardzo czu³a na
moment rozpoczêcia i zakoñczenia testu.

12. Podsumowanie

Podsumowuj¹c powy¿sze opracowanie, na szczególn¹ uwagê zas³uguje
kilka kwestii. Wyniki niniejszego opracowania wskazuj¹, ¿e na podstawie
przesz³ego zbioru informacji jest mo¿liwe stworzenie strategii inwestycyjnej
przynosz¹cej dochody ponad przeciêtn¹. Pomimo ¿e powy¿sze stwierdzenie
nie mo¿e byæ przyczyn¹ do zaprzeczenia hipotezie efektywnoci w formie s³abej, to niew¹tpliwie na jego podstawie mo¿emy podwa¿yæ jej zasadnoæ.
Istotne s¹ tak¿e implikacje prawdziwoci hipotezy efektywnoci w formie s³abej b¹d jej braku dla dwóch pozosta³ych form efektywnoci. Szczególnie
interesuj¹ca sytuacja powsta³aby w momencie, kiedy moglibymy jednoznacznie zaprzeczyæ hipotezie efektywnoci w jej s³abej formie, poniewa¿
niew¹tpliwie wi¹za³oby siê to z podobnymi wnioskami o dwóch silniejszych
hipotezach. Kolejna kwestia dotyczy zmiennego charakteru rynku i wp³ywu
tego czynnika na koniecznoæ przeprowadzania indywidualnych optymalizacji parametrów systemów inwestycyjnych dla poszczególnych instrumentów
w celu stworzenia zyskownej strategii pokonuj¹cej rynek.
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Efficiency of the Market of Derivative Instruments Listed on the Warsaw Stock
Exchange
The paper was aimed at verifying the efficiency (from the informational point
of view in the weak form) for the WIG20 index units and futures contracts listed
on the Warsaw Stock Exchange. The first stage of the research consisted in the
optimization of parameters for selected TA (Technical Analysis) instruments
and techniques (moving averages, oscillators, trend movement indices, and
volume-based techniques) that, on the basis of past data, permitted to obtain
the best results for the instruments being tested. Next, the obtained daily average and weekly return rates were compared with the results of the buy&
hold-type check strategy. The obtained results show that on the basis of
a number of past time series it is possible to construct an investment strategy
that may permit to achieve over-average incomes. In this connection, thinking
about the correctness of the hypothesis of efficiency of the market in the weak
form put forward by Eugene Fama, one can come to the conviction that, even
not being able to deny this hypothesis, one still can, in the light of the presented results, strongly shake this conception.
Besides, a detailed analysis of the parameters optimizing the purchase/sale
signals based on the most popular TA instruments leads to the conclusion that,
in the practice of the Polish market of futures contracts listed on the Warsaw
Stock Exchange, the techniques and parameters departing from the standard
ones foreseen by the authors of the given TA instruments have proved more effective than the latter.
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