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Adaptacyjność polskiego rynku kapitałowego
Wprowadzenie
Od lat 70. w świecie naukowym funkcjonuje hipoteza rynków efektywnych (EMH –
Efficient Market Hypothesis) zaproponowana przez Eugene’a Famę twierdząca, że zmiany cen
aktywów finansowych dokonują się w sposób losowy, co uniemożliwia osiągnięcie stopy
zwrotu wyższej niż średnio rynek. Jednak można znaleźć wiele prac, które potwierdzają
możliwość prognozowania przyszłych stóp zwrotu z wartości historycznych, co stoi w
sprzeczności z EMH. W 2004 roku Andrew Lo zaproponował hipotezę rynków adaptacyjnych
(AMH – Adaptive Market Hypothesis), która w spójny i logiczny sposób łączy ze sobą hipotezę
E. Famy i możliwość osiągania czasowych stóp zwortu lepszych od rynku.
Hipoteza rynku adaptacyjnego zaproponowana przez A. Lo zakłada współistnienie
efektywności i nieefektywności. Zgodnie z tą hipotezą, efektywność rynku ewoluuje w czasie,
odrzucając tradycyjny pogląd o tym, że rynek w danym okresie albo jest efektywny, albo
nieefektywny. Dlatego też skuteczność prognozy stopy zwrotu z inwestycji może się zmieniać
z okresu na okres, ze względu na zmieniające się warunki panujące na rynku. Autor AMH na
podstwie przeprowadzonych badań stwierdził, że wzrost poziomu efektywności na
poszeczególnych rynkach nie musi się zwiększać z czasem. Co więcej, uznał że efektywność
niekoniecznie musi wystąpić. Jej poziom zależy od uczestników rynku oraz od warunków
panujących na danym rynku w określonym momencie.
Na rynku polskim hipoteza ta do tej pory była traktowana po „macoszemu”, przez co
powstała luka, którą postanowiono wypełnić. Badania w tej pracy oparto w sposób bezpośredni
na testach przeprowadzonych przez A. Lo1 oraz A. Urquharta i F. McGroarty’ego2.
Przeprowadzone prace badawcze posłużyły do weryfikacji następujących hipotez:
Hipoteza główna: Polski rynek kapitałowy wykazuje cechy rynku adaptacyjnego.
Hipotezy pomocnicze:
H1. Przewidywalność stóp zwrotu z inwestycji w dane aktywo finansowe jest zmienna w
czasie.
H2. Stopień przewidywalności stóp zwrotu z inwestycji w dane aktywo finansowe jest
powiązany z warunkami panującymi na rynku.
Weryfikacja adaptacyjności przebiega w podobny sposób jak weryfikacja słabej formy
efektywności, z tą różnicą, że w przypadku sprawdzania hipotezy zaproponowanej przez A. Lo
dany szereg czasowy dzieli się na podokresy a następnie weryfikuje się wynik testów
statystycznych dla każdego podokresu osobno. Warto w tym miejscu dodać, że analizowane
podokresy nachodzą na siebie. Rozwiązanie takie wykorzystał A. Lo w swojej pracy dla
sprawdzenia adaptacyjności amerykańskiego rynku kapitałowego, a rowiązanie to zostało
powielone przez kolejnych badaczy i w sposób nieformalny stało się metodą weryfikującą
adaptacyjność.
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Rozszerzenie EMH zaproponowane przez A. Lo, mówiące o adaptacyjności rynku,
przywraca sens poszukiwaniu najlepszych form inwestycji. Co więcej, pozwala porównać
efektywność segmentów rynku kapitałowego między sobą. Dodatkowo wraz ze zmianami
poziomu efektywności danego instrumentu w czasie można sprawdzić, czy istnieje zależność
pomiędzy sytuacją na danym rynku a wspomnianym poziomem efektywności. Wszystkie te
aspekty, dla polskiego rynku kapitałowego, są przedmiotem badań autora pracy.
Celem badania jest weryfikacja hipotezy głównej oraz hipotez pomocniczych. Aby cel
został osiągnięty konieczne było przeprowadzenie całego szeregu testów statystycznych. Autor
postanowił zweryfikować adaptacyjność czterech głównych indeksów polskiego rynku
kapitałowego: WIG, WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
A. Lo w swoich pracach z 2004 i 2005 roku wykazał, że stopień możliwości
prognozowania stóp zwrotu indeksu S&P500 zmienia się w czasie. Zasugerował on, że zmiany
te wynikają ze zmian warunków rynkowych, do których dostosowują się inwestorzy. Nie
wskazał jednak żadnych konkretnych wskaźników obrazujących warunki rynkowe ani
wskaźników predykcji, które mogłyby posłużyć do zbadania powiązania pomiędzy sytuacją na
rynku a stopniem predykcji. Wskazania takiego dokonali między innymi A. Urquhart i F.
McGroarty w swojej pracy, w której zaproponowali model regresji, gdzie zmiennymi
zależnymi były miesięcznie miary stopnia prognozowania z testów statystycznych (wartości pvalue), a zmiennymi niezależnymi były oznaczone odpowiednio warunki rynkowe3. W pracy
zastosowano podobną metodę.
1. Hipoteza rynku adaptacyjnego – teoria
W 2004 roku Andrew Wen-Chuan Lo zaprezentował swoją hipotezę rynków
adaptacyjnych, która stanowi kompromis pomiędzy podejściem zwolenników i sceptyków
hipotezy rynków efektywnych E. Famy. Hipoteza rynku adaptacyjnego jest jednym z
najnowszych modeli opisujących działanie rynków finansowych. Według autora model ten nie
jest zaprzeczeniem hipotezy rynku efektywnego, a jedynie jej rozszerzeniem.
Opis rynku finansowego zaproponowany przez A. Lo związany jest z zasadami
ewolucji: konkurencja, reprodukcja i naturalna selekcja. Zwolennicy modelu są zdania, że siły
te mają wpływ na efektywność rynków, a także na spadek lub wzrost rentowności aktywów
finansowych, przemysłu, biznesu oraz inwestycji indywidualnych. Wiąże się to z ciągle
zmieniającymi się warunkami rynkowymi (np. kryzysy, bańki czy załamania). Dlatego też,
efektywność rynków niekoniecznie musi się zwiększać, jak postulują to zwolennicy EMH, ale
może zmieniać się w sposób cykliczny, w zależności od kontekstu i dynamiki zmian
zachodzących w ich otoczeniu.
Idea rynku adaptacyjnego wzięła się z odpowiedzi na pytanie: jak ludzie wybierają
satysfakcjonująco? A. Lo uważa, że punkt optymalny nie jest wybierany przez osoby
analitycznie, lecz na podstawie prób i błędów. Jeżeli stan świata jest stały, dochodzi po pewnym
czasie do dokonania optymalnego wyboru i powstawania równowagi. Jednak zmiana
warunków zewnętrznych (stanu świata) prowadzi do tego, że dotychczasowe rozwiązanie nie
jest już optymalne i osoba zaczyna ponownie szukać najlepszego rozwiązania, czyli adaptacji.
Na podstawie tych rozważań autor hipotezy rynków adaptacyjnych przedstawił
następujące założenia :
• jednostki działają egoistycznie czyli we własnym interesie (dążą do osiągania zysków),
• jednostki popełniają błędy,
• jednostki uczą się i adaptują,
• rywalizacja napędza procesy adaptacyjne i innowacyjne,
3

Op. cit.

•
•

selekcja naturalna kształtuje otoczenie rynkową,
ewolucja determinuje dynamikę rynków.
Powyższe założenia są podobne do założeń teorii rynków efektywnych jedynie w tym,
że jednostki dążą do maksymalizacji zysku. Różnią się natomiast tym, że jednostki popełniają
błędy i wyciągają wnioski. W przypadku teorii zaproponowanej przez E. Famę inwestorzy nie
popełniają błędów, w związku z czym nie zachodzi proces uczenia się i adaptacji, ponieważ
otoczenie rynkowe jest stacjonarne i zawsze w równowadze. Zgodnie z koncepcją AMH błędy
często występują, ale jednostki są w stanie uczyć się na błędach i odpowiednio dostosowywać
(adaptować) swoje zachowanie. Jednak adaptacja ta nie odbywa się niezależnie od sił
rynkowych, ale jest napędzana przez konkurencję, czyli dążenie do przetrwania. Interakcje
między różnymi uczestnikami rynku są regulowane przez selekcję naturalną - przetrwanie
najsilniejszych jednostek. Co za tym idzie, obecne otoczenie rynkowe jest wynikiem procesu
owej selekcji. Połącznie tych wszystkich składowych - samolubnych jednostek, konkurencji,
adaptacji, selekcji naturalnej i warunków otoczenia rynkowego - jest tym, co można nazwać
jako dynamikę rynków.
Dla potwierdzenia swoich wniosków A. Lo przeprowadził następujące badanie.
Obliczył on współczynnik autokorelacji pierwszego stopnia dla miesięcznych stóp zwrotu
indeksu S&P Composite przy użyciu pięcioletnich kroczących okien od stycznia 1871 do
kwietnia 2003 roku. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane na rysunku 1.

Rysunek 1. Współczynniki autokorelacji pierwszego rzędu dla miesięcznych zwrotów
indeksu S&P Composite przy użyciu pięcioletnich kroczących okien od stycznia 1871 do
kwietnia 2003.
Źródło: A. Lo, The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from Evolutionary Perspective, „Journal of
Portfolio Management” 2004, vol. 30, nr 5, s. 23.

Zgodnie z hipotezą rynków efektywnych, wartość współczynnika powinna przyjmować
większe wartości dla początkowej części szeregu czasowego, po czym powinna się stopniowo
zmniejszać w kolejnych latach (okres 133 lat), potwierdzając w ten sposób postępującą
efektywność amerykańskiego rynku. Na rysunku 1 widać natomiast, że stopień efektywności mierzony na podstawie autokorelacji pierwszego rzędu - zmienia się w zależności od czasu w

sposób cykliczny, a w latach 50. były okresy, kiedy rynek był bardziej efektywny niż na
początku lat dziewięćdziesiątych. A. Lo stwierdził, że cykliczne zachowanie się współczynnika
korelacji jest prawdopodobnie wynikiem zmian instytucjonalnych na rynkach akcji, a także
wejścia i wyjścia różnych uczestników rynku. W związku z tym pogląd, że ewoluujące systemy
muszą nieuchronnie dążyć w kierunku idealnego stanu równowagi, jest daleki od
rzeczywistości rynkowej.
Hipoteza rynków adaptacyjnych od czasu opublikowania artykułów przez A. Lo zyskuje
coraz większą popularność, dlatego też w najnowszej literaturze akademickiej można znaleźć
coraz więcej pozycji związanych z tą tematyką. Najczęściej hipotezę tą weryfikuje się na
rynkach akcji: rozwinętych i rozwijających się4, azjatyckich5, amerykańskim6, afrykańskim7. Z
czasem zaczęto też weryfikować hipotezę rynków adaptacyjnych na innych segmentach rynku
finansowego. Np. zbadano poziom efektywności rynku walutowego8, rynku kruszców9 a nawet
kryptowalut10. Praktycznie wszystkie przeprowadzone badania potwierdzają zmienność
poziomu efektywności w czasie, co potwierdza słuszność AMH.
Jedna z pierwszych wzmianek w polskiej literaturze akademickiej odnośnie do hipotezy
rynków adaptacyjnych dotyczyła wprowadzenia teoretycznego. Paweł Rokita w swojej pracy
między innymi scharakteryzował hipotezę, przedstawił wynikające z niej wnioski oraz
zaproponował obszary możliwych badań na rynku polskim. Przytoczona praca została
opublikowana w niedługim czasie po zeprezentowaniu przez A. Lo AMH, dlatego też nie
znajdują się w niej żadne wyniki badań a jedynie opis teoretyczny i wskazania dla przyszłych
badaczy11.
Empirycznej weryfikacji wybranych wniosków wynikających z AMH w warunkach
polskiego rynku dokonał Michał Kasolik. Swoje badania przeprowadził na przykładzie
indeksów WIG oraz DAX (główny indeks niemieckiego rynku kapitałowego) a także na
przykładzie spółki KGHM Polska Miedź S.A. W artykule sprawdzono dwa wnioski wynikające
z AMH: niestabilność w czasie relacji zysku do ryzyka oraz tego, że skuteczność zastosowanej
strategii inwestycyjnej jest zależna od otoczenia w jakim się ją stosuje. Pierwszy wniosek został
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zweryfikowany przy użyciu modelu wyceny aktywów kapitałowych, drugi natomiast poprzez
zastosowanie strategii inwestycyjnej opartej na tzw. „efekcie stycznia”. M. Kasolik potwierdził
prawdziwość obu wniosków na analizowanych przykładach12.
Ponadto wzmianka o AMH pojawia się w kilku innych pracach polskich autorów,
jednak głównie są to tylko aspekty teoretyczne. Na przykład w pracy Edyty Marcinkiewicz
teoria zaproponowana przez A. Lo pojawia się jako teoretyczna alternatywa dla EMH, która
dopuszcza osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przy stosowaniu analizy technicznej 13.
Natomiast Krzysztof Jajuga w swojej książce wymienia hipotezę rynku adaptacyjnego jako
jedną z teorii, które mają szczególne znaczenie dla zarządzania ryzykiem systemu
finansowego14.
Graham Smith zweryfikował adaptacyjność polskiej giełdy, jednak dokonał tego razem
z siedemnastoma innymi giełdami. Swoje badania przeprowadził wyłącznie dla jednego
indeksu oraz tylko w okresie od roku 2000 do 2009. Jednakże otrzymane wyniki wskazały
stosunkowo wysoką efektywność polskiego rynku akcji15.
2. Metodyka badania
2.1. Charakterystyka danych wykorzystanych w badaniu
Do zweryfikowania adaptacyjności polskiego rynku kapitałowego wykorzystano
notowania indeksu WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80.
Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które
spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Dlatego też jest on często wykorzystywany
jako benchmark dla strategii inwestycyjnych. W przypadku tego indeksu dane obejmują okres
od 3 października 1994 (od tego dnia wprowadzono dzienne notowania na GPW) do 29 marca
2019 roku16. Dane obejmują dzienne kursy zamknięcia oraz dzienne stopy zwrotu. Dzienne
stopy zwrotu (𝑅𝑡 ) zostały wyznaczone na podstawie następującej formuły:
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑅𝑡 =
,
𝑃𝑡−1
gdzie:
𝑃𝑡 – kurs na zamknięciu w okresie 𝑡,
𝑃𝑡−1 – kurs na zamknięciu w okresie 𝑡 − 1.
Taki zestaw danych będzie wykorzystywany dla każdej zmiennej w przeprowadzonym
badaniu. Dla wszystkich analizowanych zmienych dane pochodzą z portalu stooq.pl (dostęp
30.03.2019). Na wykresie 1 znajduje się analizowany wyjściowy szereg czasowy dla indeksu
WIG, natomiast w tabeli 1 znajdują się podstawowe statystyki opisowe dla tego szeregu
czasowego oraz szeregu czasowego dziennych stóp zwrotu. Do wyznaczenia statystyk
opisowych wykorzystano oprogramowanie GRETL.
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Wykres 1. Wartości indeksu WIG na zamknięciu sesji od 10.1994 do 03.2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z portalu stooq.pl (dostęp z dn. 30.03.2019).

Tabela 1. Statystyki opisowe wartości indeksu WIG na zamknięciu sesji oraz dziennych
stóp zwrotu z indeksu WIG od 10.1994 do 03.2019 roku
Zmienna
Wartości indeksu WIG na Dzienne stopy zwrotu z
zamknięciu sesji od 10.1994 indeksu
WIG
od
do 03.2019 roku
10.1994 do 03.2019
roku
Liczba obserwacji
6127
6127
Średnia
33720
0,00040739
Odchylenie standardowe
17551
0,014271
Skośność
0,090967
-0,10463
Kurtoza
-1,4300
3,8904
Wartość statystyki testowej 530,519***
3875,07***
Jarque - Bera
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z portalu stooq.pl (dostęp z dn. 30.03.2019).

Z punktu widzenia istotności analizowanych szeregów, większe znaczenie ma
interpretacja statystyk, opisujących dzienne stopy zwrotu. Na podstawie tabeli 1 można
stwierdzić, że indeks WIG w analizowanym okresie miał dodatnią średnią dzienną stopę
zwrotu. Ujemna wartość współczynnika skośności, świadczy o lewostronnej asymetrii
rozkładu. Dodatnia wartość wskaźnika kurtozy mówi o rozkładzie leptokurtycznym, co
oznacza, że zmienne w tym szeregu czasowym są bardziej „skoncentrowane” wokół średniej w
porównaniu do rozkładu normalnego. Wartość statystyki testu Jarque–Bera wskazuje na brak
normalności rozkładu szeregu dziennych stóp zwrotu nawet przy jednoprocentowym poziomie
istotności.
Zachowanie indeksu WIG20 można zintepretować jako zachowanie największych i
najbardziej płynnych spółek notowanych na polskiej giełdzie. Dane dla tego indeksu obejmują
identyczny okres jak w przypadku indeksu WIG. Na wykresie 2 znajduje się analizowany
wyjściowy szereg czasowy dla indeksu WIG20, natomiast w tabeli 2 znajdują się podstawowe
statystyki opisowe dla tego szeregu czasowego oraz szeregu czasowego dziennych stóp zwrotu.
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Wykres 2. Wartości indeksu WIG20 na zamknięciu sesji od 10.1994 do 03.2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z portalu stooq.pl (dostęp z dn. 30.03.2019).

Tabela 2. Statystyki opisowe wartości indeksu WIG20 na zamknięciu sesji oraz
dziennych stóp zwrotu z indeksu WIG20 od 10.1994 do 03.2019 roku
Zmienna
Wartości indeksu WIG20 na Dzienne stopy zwrotu z
zamknięciu sesji od 10.1994 indeksu WIG20 od
do 03.2019 roku
10.1994 do 03.2019
roku
Liczba obserwacji
6127
6127
Średnia
2008,8
0,00029549
Odchylenie standardowe
659,20
0,016859
Skośność
0,25824
0,019059
Kurtoza
-0,10675
4,2071
Wartość statystyki testowej 71,0107***
4518,87***
Jarque - Bera
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z portalu stooq.pl (dostęp z dn. 30.03.2019).

Średnia dzienna stopa zwrotu z indeksu WIG20 jest również dodatnia, jednak jest ona
niższa od średniej dla indeksu WIG. Natomiast odchylenie standardowe jest większe, co
oznacza, że zmienność tego indeksu jest większa niż zmienność indeksu WIG. Wartość
współczynnika skośności jest dodatnia, inaczej niż w przypadku indeksu WIG. Oznacza to, że
występuje w tym szeregu więcej wartości poniżej średniej. Wartość wskaźnika kurtozy na
poziomie 4,2071 świadczy o rozkładzie leptokurtycznym, co oznacza, że zmienne w tym
szeregu czasowym są bardziej „skoncentrowane” wokół średniej w porównaniu do rozkładu
normalnego. Wartość statystyki testu Jarque–Bera wskazuje na brak normalności rozkładu
szeregu dziennych stóp zwrotu. Odstępstwo od rozkładu jest jeszcze większe niż w przypadku
dziennych stóp zwrotu indeksu WIG.
Zachowanie indeksu mWIG40 odwzorowuje zachowanie się spółek średnich w
gospodarce. Dane w postaci dziennych kursów zamknięcia i dziennych stóp zwrotu w tym
przypadku pochodziły z okresu od początku stycznia 1998 (start notowań indeksu mWIG40)
do końca marca 2019 r. Wykres 3 przedstawia poziomy indeksu na koniec sesji. W tabeli 3
przedstawiono statystyki opisowe kursów zmaknięcia oraz dziennych stóp zwrotu.
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Wykres 3. Wartości indeksu mWIG40 na zamknięciu sesji od 01.1998 do 03.2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z portalu stooq.pl (dostęp z dn. 30.03.2019).

Tabela 3. Statystyki opisowe wartości indeksu mWIG40 na zamknięciu sesji oraz
dziennych stóp zwrotu z indeksu mWIG40 od 01.1998 do 03.2019 roku
Zmienna
Wartości indeksu mWIG40 Dzienne stopy zwrotu z
na zamknięciu sesji od indeksu mWIG40 od
01.1998 do 03.2019 roku
01.1998 do 03.2019
roku
Liczba obserwacji
5319
5319
Średnia
2493,6
0,00033659
Odchylenie standardowe
1292,8
0,011722
Skośność
0,34679
-0,58475
Kurtoza
-1,0128
5,6955
Wartość statystyki testowej 333,968***
7492,25***
Jarque - Bera
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z portalu stooq.pl (dostęp z dn. 30.03.2019).

W przypadku dziennych stóp zwrotu z indeksu mWIG40 średnia po raz kolejny jest
większa od zera. Analizowany szereg jest szeregiem lewoskośnym (więcej wyników powyżej
średniej) i leptokurtycznym (wyniki bardziej skoncentrowane wokół średniej niż w rozkładzie
normalnym). Wartość statystyki Jarque-Bera świadczy o braku normalności rozkładu
omawianego szeregu czasowego.
Kondycję spółek małych powinien odwzorowywać indeks sWIG80. W przypadku tego
indeksu szereg wykorzystany do badań pochodzi z okresu od początku stycznia 1995 (początek
notowań indeksu sWIG80) do końca marca 2019 roku. Wykres 4 obrazuje dzienne kursy
zamknięcia indeksu w przedstawionym okresie. W tabeli 4 przedstawiono statystyki opisowe
kursów zamknięcia i dziennych stóp zwrotu.
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Wykres 4. Wartości indeksu sWIG80 na zamknięciu sesji od 01.1995 do 03.2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z portalu stooq.pl (dostęp z dn. 30.03.2019).

Tabela 4. Statystyki opisowe wartości indeksu sWIG80 na zamknięciu sesji oraz
dziennych stóp zwrotu z indeksu sWIG80 od 01.1995 do 03.2019 roku
Zmienna
Wartości indeksu sWIG80 Dzienne stopy zwrotu z
na zamknięciu sesji od indeksu sWIG80 od
01.1995 do 03.2019 roku
01.1995 do 03.2019
roku
Liczba obserwacji
6067
6067
Średnia
7841,9
0,00049940
Odchylenie standardowe
5311,3
0,013488
Skośność
0,16792
-0,20421
Kurtoza
-1,3667
7,0225
Wartość statystyki testowej 500,666***
12508,7***
Jarque - Bera
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z portalu stooq.pl (dostęp z dn. 30.03.2019).

Szereg czasowy charakteryzuje się najwyższą dzienną średnią stopą zwrotu. Rozkład
szeregu jest lewoskośy i leptokurtyczny. Ponadto rozkład nie jest rozkładem normalnym.
2.2.

Zastosowane narzędzia analizy szeregów czasowych

2.2.1. Test autokorelacji (test Quenouille’a)
Test autokorelacji służy do oceny, czy wartość szeregu z danego okresu jest zależna od
wartości szeregu z okresu wcześniejszego. Inaczej mówiąc, czy elementy danego szeregu są od
siebie wzajemnie zależne. W przypadku szeregu składającego się ze stóp zwrotu, ocenia się,
czy wartość bieżącej stopy zwrotu zależy od wartości stopy zwrotu z przeszłości. Test
Quenouille’a weryfikuje, czy współczynniki autokorelacji są statystycznie różne od zera, czyli
czy są istotne statystycznie. Hipoteza zerowa tego testu ma postać: 𝐻0 : 𝜌 = 0, co oznacza, że
stopy zwrotu z cen aktywów finansowych są ze sobą nieskorelowane. Natomiast hipoteza
alternatywna ma postać 𝐻1 : 𝜌 ≠ 0, co świadczy o powiązaniu ze sobą stóp zwrotu. Test

autokorelacji Quenouille’a rzędu k to badanie istotności parametru obliczonego metodą
KMNK, gdzie zmienna niezależna to obserwacja z danego okresu, a zmienna zależna to
obserwacja opóźnionia o k okresów tego samego szeregu. Do weryfikacji hipotezy zerowej w
tym teście stosuje się współczynnik autokorelacji stóp zwrotu dany wzorem:
̅
̅
∑𝑇−𝑘
𝑡=1 (𝑅𝑡 − 𝑅𝑇 )(𝑅𝑡+𝑘 − 𝑅𝑇 )
𝜌̂(𝑘) =
,
∑𝑇𝑡=1(𝑅𝑡 − 𝑅̅𝑇 )2
gdzie:
𝜌̂(𝑘) – autokorelacja stopnia 𝑘,
𝑇 – liczba obserwacji,
𝑅𝑡 – stopa zwrotu w okresie t,
1
𝑅̅𝑇 – średnia stopa zwrotu liczona za pomocą formuły: 𝑅̅𝑇 = 𝑇 ∑𝑇𝑡=1 𝑅𝑡 ,
𝑅𝑡+𝑘 – stopa zwrotu cen oddalona od okresu t o 𝑘 okresów.
Przyjmując założenie o prawdziwości 𝐻0 , statystyka 𝑆 = √𝑇𝜌̂(𝑘) ma asymptotyczny
rozkład normalny o parametrach N(0,1)17. Hipotezę zerową, przy poziomie istotności 5%, dla
testu Quenouille’a odrzuca się, gdy wartość bezwzględna statystyki 𝑆 jest większa od 1,96.
W celu oceny adaptacyjności polskiego rynku finansowego weryfikowano poziom
istotności autokorelacji rzędu pierwszego. Sprawdzono w ten sposób, czy wartość stopy zwrotu
z dnia poprzedniego ma statystycznie istotny wpływ na wartość stopy zwrotu w dniu bieżącym.
W ten sposób zbadano występowanie liniowej zależności pomiędzy elementami badanych
szeregów czasowych. Do oszacowania wartości statystyki S wykorzystano oprogramowanie
GRETL.
W przypadku testu przeprowadzonego w ramach opisywanego badania, wartość
statystyki 𝑆 poniżej wartości 1,96 oznacza brak powiązania stóp zwrotu (rynek jest efektywny),
natomiast wartość powyżej 1,96 oznacza autokorelację stóp zwrotu, czyli możliwość
prognozowania przyszłych stóp zwrotu (rynek nie jest efektywny)18. W ramach opisywanego
badania testowano autokorelację stopnia pierwszego wraz z wyrazem wolnym.
2.2.2. Test BDS
Test BDS został zaproponowany przez Williama Brocka, Devisa Decherta, José
Schienkmana oraz Bleka LeBarona w 1996 r19. Test ten został opracowany w ramach teorii
chaosu, jednak wykorzystuje się go również do badania liniowości i nieliniowości szeregów
czasowych. Hipoteza zerowa implikuje niezależność składników szeregu czasowego, które
mają jednakowy rozkład i są niezależne (IID). Jest to test nieparametryczny, co oznacza, że
hipoteza alternatywna nie zawiera parametrycznego modelu, który obrazowałby zależność w
badanym szeregu. Inaczej mówiąc, odrzucenie hipotezy zerowej nie daje jasnego wskazania,
jaki rodzaj zależności występuje między zmiennymi, wiadomo tylko, że zależność ta
występuje20.
W celu sprawdzenia skuteczności testu BSD przeprowadzone zostały analizy, które
wykazały dużą moc i rozmiar testu BDS, co przyczyniło się do jego szerokiego stosowania w
liniowych i nieliniowych badaniach szeregów czasów. Podobnie obszerne badania,
Papla D. [2003], Związki pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW
w Warszawie, w: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe,
Wydawnictwo UMK, Toruń. [za:] Taylor S. [1986], Modeling Financial Time Series, John Wiley & Sons, New
York.
18
D. Wiktowska, D. Żebrowska-Suchodolska, Badanie efektywności GPW na przykładzie wybranych indeksów:
test autokorelacji, „Oeconomia” 2008, 7(4), s. 157.
19
W. Brock, D. Dechert, J. Scheinkman, B. LeBaron, A test for independence based on the correlation dimension,
“Econometric Reviews”, 1996, Volume 15(3), s. 197 – 235.
20
W. Orzeszko, Symulacyjna ocena rozmiaru testu BDS, „Przegląd Statystyczny” 2014, z. 4, s. 337.
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przeprowadzone przy użyciu symulacji Monte-Carlo, wykazały jego dobre własności. Przy
licznych zaletach, test BDS ma jednak tę wadę, że nie jest to statystyka łatwa do obliczenia21.
Aby wyznaczyć statystykę testową testu BDS należy najpierw ustalić odległość
oznaczaną poprzez ɛ. Następnie rozważa się dwa punkty z szeregu czasowego. Jeżeli składowe
szeregu czasowego charakteryzują się IID, to dla dowolnie wybranej pary punktów
prawdopodobieństwo tego, że odległość między nimi będzie mniejsza bądź równa ɛ, będzie
stałe. Prawdopodobieństwo to oznacza się poprzez 𝑐1 (ɛ).
Można również rozważyć zestawy, składające się z wielu par punktów szeregu. Jednym
ze sposobów wyboru takich zestawów jest „poruszanie się” po kolejnych wartościach próby.
Biorąc pod uwagę obserwacje s i u stopy zwrotu R można utworzyć następujące zestawy par:
{{𝑅𝑠 , 𝑅𝑢 }, {𝑅𝑠+1 , 𝑅𝑢+1 }, {𝑅𝑠+2 , 𝑅𝑢+2 }, … , {𝑅𝑠+𝑚−1 , 𝑅𝑢+𝑚−1 }},
gdzie m oznacza liczbę kolejnych punktów użytych w zestawie, którą określa się jako wymiar
zanurzenia. Łączne prawdopodobieństwo, że odległość dla każdej pary punktów w zestawie
jest mniejsza od ɛ oznacza się przez 𝑐𝑚 (ɛ). Zgodnie z założeniem o niezależności elementów
szeregu, prawdopodobieństwo to powinno być po prostu potęgą prawdopodobieństwa dowolnie
wybranej pary. Co oznacza, że:
𝑐𝑚 (ɛ) = 𝑐1 𝑚 (ɛ).
Kiedy pracuje się z próbką danych, nie można jednoznacznie wskazać 𝑐1 (ɛ) i 𝑐𝑚 (ɛ).
Prawdopodobieństwa te oblicza się dla danej próby. Dlatego też nie można zakładać, że
powyższa równość będzie stale zachodzić. Dopuszczalne są odstępstwa. Im większa różnica
między 𝑐1 (ɛ) i 𝑐𝑚 (ɛ), tym mniejsze prawdopodobieństwo tego, że nie ma zależności pomiędzy
poszczególnymi elementami szeregu. Test BDS pozwala formalnie to określić.
Aby oszacować prawdopodobieństwo dla konkretnego wymiaru, przechodzi się przez
wszystkie możliwe zestawy o określonej długości, które mogą być wylosowane z próby.
Następnie zlicza się liczbę zestawów, dla których odległość jest mniejsza od ɛ i dzieli się ją
przez liczbę wszystkich możliwych zestawów. Tak otrzymana wartość określa
prawdopodobieństwo. Zapis matematyczny wygląda następująco:
2
𝑚−1
∑𝑇−𝑚+1
𝑐𝑚,𝑇 (ɛ) = (𝑇−𝑚+1)(𝑇−𝑚) ∑𝑇−𝑚+1
𝑠=1
𝑢=𝑠+1 ∏𝑗=0 𝐼ɛ (𝑅𝑠+𝑗 , 𝑅𝑢+𝑗 ),
gdzie:
1;
jeżeli |𝑥 − 𝑦| ≤ ɛ
𝐼ɛ (𝑥, 𝑦) = {
.
0; w przeciwnym przypadku
Statystyka 𝑐𝑚,𝑇 (ɛ) nazywana jest całką korelacyjną.
Ostatecznie statystykę testową W testu BDS określa się następującym wzorem:
(ɛ)−𝑐1,𝑇−𝑚+1 𝑚 (ɛ)
𝑐
𝑊𝑚,𝑇 (ɛ) = √𝑇 − 𝑚 + 1 𝑚,𝑇
,
(ɛ)
𝜎𝑚,𝑇

gdzie:
2 (ɛ)
𝑚−𝑗 2𝑗
𝜎𝑚,𝑇
= 4(𝑘 𝑚 + 2 ∑𝑚−1
𝑐1 + (𝑚 − 1)2 𝑐12𝑚 − 𝑚2 𝑘 𝑐12𝑚−2 ),
𝑗=1 𝑘
𝑐1 oblicza się jako 𝑐1,𝑇 . Zmienna k to prawdopodobieństwo tego, że dowolna trójka punktów
znajduje się względem siebie w odległości mniejszej niż ɛ. Oblicza się ją zgodnie z poniższą
regułą:
2
𝑘𝑇 (ɛ) = 𝑇(𝑇−1)(𝑇−2) ∑𝑇𝑢=1 ∑𝑇𝑠=𝑢+1 ∑𝑇𝑣=𝑠+1(𝐼ɛ (𝑅𝑢 , 𝑅𝑠 )𝐼ɛ (𝑅𝑠 , 𝑅𝑣 ) + 𝐼ɛ (𝑅𝑢 , 𝑅𝑣 )𝐼ɛ (𝑅𝑣 , 𝑅𝑠 ) +

𝐼ɛ (𝑅𝑠 , 𝑅𝑢 )𝐼ɛ (𝑅𝑢 , 𝑅𝑣 )) 22.
W prowadzonym badaniu wykorzystano pakiety programu EViews, umożliwiające obliczenie
B. Lebaron, A fast algorithm for the BDS Statistic, „Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics” 1997,
Vol. 2, No. 2, s. 53.
22
Eviews9 User’s guide: Advanced Univariate Analysis: Univariate Time Series Analysis: BDS Independence
Test.
21

statystyk testu BDS.
Wyniki testu zależą od przyjętych wartości 𝑚 i ɛ. Autorzy testu zasugerowali, aby
parametr 𝑚 dla szeregów do 500 obserwacji przyjmował wartości od 2 do 5. Natomiast dla
szeregów, liczących ponad 2000 obserwacji m powinno być równie od 2 do 10. Dalej, autorzy
wskazali, że ɛ powinien być równy od 0,5 ⋅ 𝜎 do 1,5 ⋅ 𝜎 (𝜎 to odchylenie standardowe
badanego szeregu). Natomiast Ludwig Kanzler stwierdził, że ɛ powinien zależeć od rodzaju
rozkładu badanego szeregu. Jeżeli analizowany szereg ma rozkład normalny lub rozkład do
niego zbliżony, to ɛ = 2 ⋅ 𝜎 lub ɛ = 1,5 ⋅ 𝜎23.
Szeregi czasowe wykorzystane w badaniu składają się z około 500 obserwacji
(w zależności od badanego okresu), dlatego w teście BDS zastosowano następujące wartości:
ɛ = 1,5 ⋅ 𝜎, 𝑚 = 2, 3, 4, 5.
Ostateczna wartość statystyki 𝑊 powstała jako średnia arytmetyczna z wszystkich
przyjętych wymiarów zanurzenia. Warto w tym miejscu podkreślić, że opisywany test nie
powinien być stosowany do analizy szeregów o liczbie obserwacji mniejszej niż 20024.
Jeżeli założy się prawdziwość hipotezy zerowej testu BDS, to statystyka 𝑊 jest zbieżna
do rozkładu N(0, 1) przy T dążącym do nieskończoności. Hipotezę zerową, dla poziomu
istotności równego 5%, w omawianym teście odrzuca się, gdy wartość bezwzględna statystyki
𝑊 jest większa od 1,96 (analogicznie do przypadku testu Quenouille’a).
Test BDS wykorzystano do zweryfikowania występowania zależności nieliniowych
między stopami zwrotu poszczególnych aktywów finansowych. Test daje taką możliwość,
jednak po wcześniejszym usunięciu zależności liniowych z szeregu czasowego. W tym celu w
badaniu wykorzystano procedurę dostępną w oprogramowaniu EViews - „Make Whitened”.
3
Procedura ta usuwa zależności liniowe do √𝑇 rzędu. Zdecydowano się wykorzystać w tej
procedurze kryterium informacyjne Akaikego (AIC).
W przypadku testu przeprowadzonego w ramach opisywanego badania, wartość
statystyki 𝑊 poniżej wartości 1,96 wskazuje na szereg czasowy składający się z niezależnych
zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie (rynek jest efektywny), natomiast wartość
powyżej 1,96 oznacza występowanie nieokreślonej nieliniowej zależności pomiędzy
elementami szeregu (rynek nie jest efektywny).
2.3.

Badanie poziomu adaptacyjności

Weryfikacja adaptacyjności danego rynku przebiega w podobny sposób jak weryfikacja
słabej formy efektywności, z tą różnicą, że dany szereg czasowy dzieli się na podokresy
a następnie weryfikuje się wynik testów statystycznych dla każdego podokresu osobno.
Analizowane podokresy nachodzą na siebie.
Analizowane szeregi czasowe podzielone zostały na 24. miesięczne podokresy, które
były „przesuwane” o miesiąc do przodu (Rysunek 1). Zastosowano więc dwuletnie okna z
podpróbkami, aby zapewnić wystarczającą liczbę obserwacji do wygenerowania wiarygodnych
wyników oraz do przeprowadzenia analizy tego, jak wartość poszczególnych statystyk
zmieniała się w czasie.
Dla przykładu, pierwsze okno szeregu czasowego dla indeksu WIG obejmuje okres od
3 października 1994 roku do 30 września 1996 roku. Kolejne okno obejmuje okres od 2
listopada 1994 roku do 31 października 1996 roku, czyli nastąpiło „przesunięcie” okna szeregu
czasowego o miesiąc. Taka procedura jest kontynuowana aż do końca pierwotnego szeregu
czasowego, czyli ostatnie okno to okres od 3 kwietnia 2017 roku do 29 marca 2019 roku. W
W. Orzeszko, Wpływ redukcji szumu losowego metodą Schreibera na identyfikację systemu generującego dane.
Analiza symulacyjna, „Przegląd Statystyczny” 2011, z. 1-2, s. 117.
24
D. Śliwicki, Jądrowy test liniowości, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 2012, nr 2, s. 187 – 189.
23

rezultacie dla indeksu WIG uzyskano 271 podokresów, czyli 271 okien szeregów czasowych.
Dla każdego takiego okresu wyznaczono wartość statystyki 𝑆 i 𝑊25. Dla lepszego zrozumienia
opisanej procedury na rysunku 1 przedstawiono schemat przebiegu podziału szeregu
pierwotnego na podokresy, które wykorzystano do przeprowadzenia testów staytysycznych.
Taką samą procedurę zastosowano dla wszystkich zmiennych, które wykorzystano w
omawianym badaniu.

Rysunek 1. Schemat przebiegu badania adaptacyjności na przykładzie WIG
Źródło: opracowanie własne.

Dla tak przygotowanych podpróbek szeregów czasowych przeprowadzano wyżej
wspomniane testy: test autokorelcji Quenouille’a, w celu sprawdzenia występowania
zależności liniowych, oraz test BDS, w celu sprawdzenia występowania zależności
nieliniowych w podokresach. Dostępne oprogramowanie umożliwia automatyczne
wyznaczanie wartości statystyk S i W, jednak trzymane okna szeregów nie składały się z równej
liczby obserwacji. W przypadku indeksu WIG pierwszy podokres liczył 498 obserwacji, drugi
501 obserwacji, a ostatni 496 obserwacji. Wynika to stąd, że liczba dni z notowaniami w
poszczególnych miesiącach różni się, w zależności od występowania świąt czy weekendów.
Dlatego też, aby zachować dokładność i rzetelność, nie można było przeprowadzić
automatyzacji badań i np. przesuwać okna o stałą liczbę obserwacji.
W kontekście badania adaptacyjności polskiego rynku kapitałowego przeprowadzano
dla indeksu WIG i WIG20 (ten sam okres szeregów wyjściowych):
 271 testów autokorelacji,
 271 procesów usuniecia zależności linowych,
 271*4=1084 testów BDS.
W przypadku indeksu mWIG40 przeprowadzono:
 232 testy autokorelacji,
 232 procesy usuniecia zależności liniowych,
 232*4=928 testów BDS.
W przypadku indeksu sWIG80 przeprowadzono:
 268 testów autokorelacji,
25

Wartości statystyk przypisano do końcowej daty danego okresu.

 268 procesów usuniecia zależności liniowych,
 268*4=1072 testów BDS.
Dla oceny adaptacyjności polskiego rynku kapitałowego w sumie wykonano 1042 testy
autokorelacji, taką samą liczbę procesów usunięcia zależności liniowych i 4168 testów BDS.
2.4.

Sytuacja na rynku a poziom efektywności

Oprócz zbadania adaptacyjności postanowiono również zweryfikować, czy ewentualna
zmienność poziomu przewidywalności stóp zwrotu zależy od sytuacji panującej na rynku, czyli
od środowiska, w którym przyszło funkcjonować uczestnikom rynku.
Analogicznie jak w badaniu efektyności przyjęto 24. miesięczne okna szeregów
czasowych w celu oznaczenia sytuacji rynkowej. Pierwszy podział podokresów został
dokonany na okresy hossy (okresy wzrostów) i na okresy bessy (okres spadków), zgodnie z
podejściem zaproponowanym przez Franka Fabozziego i Jacka Clarka Francisa26. Dany okres
należy do okresu hossy, gdy stopa zwrotu w nim osiągnięta była nieujemna, a do okresu bessy,
gdy stopa zwrotu w nim osiągnięta była ujemna. Takie podejście zapewnia wzajemnie
wykluczający się i wyczerpujący podział całej próby na dwa podzbiory. Ignoruje jednak
występowanie trendów na rynku i interpretuje każdy badany okres niezależnie.
Aby uwzględnić zjawisko trendów występujących na rynkach finansowych w badaniu
przyjęto drugi typ podziału, zaproponowany przez Aprila Kleina i Jamesa Rosenfelda27.
Zgodnie z tym podejściem okres jest zdefiniowany jako „znaczący ruch na rynku”, kiedy stopa
zwrotu w danym okresie jest większa od połowy rynkowego odchylenia standardowego w tym
samym okresie. Jeżeli nierówność taka nie zachodzi, to dany okres zakwalifikowany jest jako
okres normalny. Gdy uzyskana stopa zwrotu jest dodatnia, to mowa o rynku byka, a gdy jest
ujemna, to mowa o rynku niedźwiedzia. Biorąc pod uwagę trendy rynkowe należy uzyskane
wyniki nieznacznie zmodyfikować. Na przykład, jeżeli w jednym okresie rynek znacząco
wzrasta, podczas gdy sąsiednie okresy są sklasyfikowane jako normalne, to okres ten zostanie
ostatecznie sklasyfikowany jako normalny. Podobnie, jeżeli dany okres wskazuje na
występowanie rynku byka lub okresu normlanego, natomiast sąsiednie okresy wskazują na
wystąpienie rynku niedźwiedzia, to okres ten również zostaje uznany za okres niedźwiedzia.
Ostatecznie, każdy sytuacja rynkowa musi składać się z co najmniej dwóch istotnych ruchów
występujących po sobie. Elementy szeregu wyjściowego zostały przyporządkowane do okresu
byka, niedźwiedzia, lub okresu normalnego.
Dla każdego z podokresów wyjściowego szeregu czasowego ustalono również poziom
zmienności, jako pierwiastek kwadratowy sumy dziennych stóp zwrotu podniesionych do
kwadratu. W literaturze wyniki takiego działania określa się jako nieparametryczną miarę
całkowitego ryzyka rynkowego28.
Po przydzieleniu podokresów do poszczególnych grup (zgodnie z dwoiema
oddzielnymi metodami) oraz po oszacowaniu poziomu zmienności danego podokresu
sprawdzono wpływ poprzez model regresji następującej postaci:
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝜉.
𝑌 – zmienna objaśniana (wartość p uzyskana na podstawie testu autokorelacji lub BDS),
𝛽0 – parametr dla wyrazu wolnego,
F. Fabozzi, J. C. Francis, Stability tests for alphas and betas over bull and bear market conditions, “Journal of
Finance” 1977, Vol. 32, No. 4, s. 1093 – 1099.
27
A. Klein, J. Rosenfeld, The influence of market conditions on event-study residuals, “Journal of Financial and
Quantitative Analysis” 1987, Vol. 22, No. 3, s. 345 – 351.
28
T. Anderson, T. Bollerslev, F. Diebold, P. Labys, (2003). Modeling and forecasting realized volatility,
“Econometrica” 2003, no. 71(2), s. 579 – 625.
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𝛽1 – parametr dla zmiennej objaśniającej,
𝑋 – zmienna objaśniająca (poziom zmienności, przynależność do rynku hossy lub bessy,
przynależność do okresu byka, niedźwiedzia lub normalnego),
𝜉 - składnik losowy.

3. Wyniki badań empirycznych
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Wartości statystyki S oraz wartość krytycnza = 1,96

W kontekście weryfikacji adaptacyjności i poziomu efektywności rynku kapitałowego
wzięto pod uwagę cztery główne indeksy notowane na GPW w Warszawie: WIG, WIG20,
mWIG40 oraz sWIG80. Na wykresie 5 przedstawiono wartości statystyki 𝑆 uzyskane z testu
autokorelacji Quenouille’a rzędu pierwszego (kolor niebieski) oraz wartość krytyczną 1,96 dla
5% poziomu istotności (kolor czerwony) dla indeksu WIG. Okresy, w których linia niebieska
znajduje się nad linią czerwoną, to okresy nieefektywności (odrzucenie hipotezy zerowej,
mówiącej o nieskorelowaniu liniowym stóp zwrotu). Natomiast okresy, w których linia
niebieska znajduje się pod linią czerwoną to okresy, charakteryzujące się efektywnością
(potwierdzenie hipotezy zerowej, mówiącej o braku powiązania liniowego pomiędzy stopami
zwrotu). Takie same oznaczenia zostały zastosowane dla wszystkich pozostałych wykresów.

Wykres 5. Wartości statystyki S na podstawie testu autokorelacji dla WIG
Wartość krytyczna = 1,96 dla 5% poziomu ufności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego testu autokorelacji rzędu pierwszego.

Mając na uwadze weryfikację H1 warto zwrócić uwagę na zachowanie się wartości
statystyki 𝑆 w czasie. Co najważniejsze, wartości te nie maleją systematycznie w czasie, czyli
efektywność rynku nie zwiększa się z czasem jak sugerował to E. Fama w swojej hipotezie.
Wartości na wykresie w zależności od okresu znajdują się poniżej lub powyżej wartości
krytycznej równej 1,96 i co najważniejsze zmiany te zachodzą naprzemiennie, co potwierdza
prawdziwość hipotezy A. Lo. Na przykładzie indeksu WIG widać, że okresy nieefektywności
i efektywności następują po sobie systematycznie.

W początkowej fazie badanego okresu (do 10.1999 roku) wartości statystyki 𝑆 były
bardzo wysokie, co wskazuje na wysoką nieefektywność występującą wśród ogółu spółek
notowanych na polskiej giełdzie. Był to początkowy etap funkcjonowania rynku kapitałowego
w Polsce (pierwsze notowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się w
kwietniu 1991 roku), wiedza uczestników rynku o jego działaniu mogła być niedostateczna. Z
drugiej strony był to okres dużych wzrostów cen notowanych aktywów, bez większej korekty,
nie wspominając o kryzysie. Dlatego też możliwość prognozy przyszłych stóp zwrotu w okresie
tym mogła być największa i najłatwiejsza. Po tym okresie wartość statystyki 𝑆 zaczęła
gwałtownie spadać i jak do tej pory nie wróciła do podobnie wysokich poziomów.
Od października 1999 roku wartość statystyki 𝑆 zaczęła gwałtownie się obniżać, aż do
minimum lokalnego (wartość bardzo bliska zera) w maju 2001 roku, co świadczy o bardzo
szybkim wzroście efektywności szerokiego rynku. Odnośnie do hipotezy rynków
adaptacyjnych oznaczałoby to zakończenie okresu uczenia się i adaptowania inwestorów do
warunków panujących na rynku.
Okres kolejnych kilku lat cechował się naprzemiennym występowaniem okresów
efektywnych i nieefektywnych, jednak wahania widoczne na wykresie są mniejsze a okresy
nieefektywności rynku są zdecydowanie krótsze i na niższym poziomie. Świadczy to o
stosunkowo szybkiej adaptacji uczestników rynku do nowych warunków zewnętrznych
pojawiających się na rynku. Taka sytuacja utrzymywała się aż do ogólnoświatowego kryzysu
lat 2007 - 2009.
Od tego czasu można zauważyć większą dynamikę zmian efektywności. Po kryzysie
okresy nieefektywności charakteryzowały się względną stabilnością (trwały stosunkowo
długo), a okresy przejścia do i wyjścia z efektywności charakteryzowały się stosunkową
gwałtownością (okresy efektywności trwały stosunkowo krótko). Zupełnie inaczej niż przed
kryzysem, kiedy okresy nieefektywności były zdecydowanie krótsze od okresów efektywności.
Oznaczałoby to, że okresy uczenia się i adaptowania uczestników rynku trwały dosyć długo,
jednak gdy już się dopełniły, to rynek bardzo szybko przechodził w stan efektywności,
następnie równie szybko na rynku pojawiały się nowe warunki zewnętrzne, które wymagały
znalezienia nowego rozwiązania optymalnego. Na taki stan rzeczy mógł wpłynąć ograniczony
poziom zaufania między podmiotami funkcjonującymi na rynkach finansowych po kryzysie.
Warto w tym miejscu zauważyć, że w październiku 2015 roku wartość statystyki 𝑆 po raz
kolejny uzyskała wartość bliską zera, co świadczy o wysokim poziomie efektywności w tym
okresie. Jednak rynek bardzo szybko został wytrącony z tego punktu równowagi.
Od listopada 2017 roku wartości statystyki 𝑆 systematycznie maleją, a od stycznia 2018
roku rynek charakteryzuje się coraz większą efektywnością aż do ostatniego miesiąca badania
(marzec 2019 roku). Od czasu kryzysu jest to najdłuższy okres efektywności rynku.
Wszystkie powyższe rozważania dotyczą zależności liniowych pomiędzy kolejnymi
stopami zwrotu z indeksu WIG. Jednak na rynkach finansowych mogą występować również
zależności nieliniowe. Dlatego też przeprowadzono dla tych samych danych test BDS, który
wyłapuje zależności nieliniowe pomiędzy obserwacjami. Na wykresie 6 zaprezentowano
wartości statystki 𝑊 dla indeksu WIG oraz wartość krytyczną dla 5% poziomu istotności.
Zgodnie z podaną interpretacją, jeżeli wartość statystyki 𝑊 jest większa od 1,96 oznacza
to odrzucenie hipotezy zerowej. Wówczas stopy zwrotu w szeregu są od siebie zależne (na
wykresie okresy, dla których niebieska linia znajduje się powyżej linii czerwonej). Wartość
statystyki 𝑊 poniżej wartości 1,96 oznacza potwierdzenie hipotezy zerowej i potwierdzenie
niezależności stóp zwrotu w szeregu (na wykresie okresy, dla których niebieska linia znajduje
się poniżej linii czerwonej). Innymi słowy, okresy, w których niebieska linia znajduje się nad
linią czerwoną to okresy nieefektywności rynku (możliwość prognozowania przyszłych stóp
zwrotu), a okresy, w których linia niebieska znajduje się poniżej linii ciągłej to okresy
efektywności rynku (brak możliwości prognozowania przyszłych stóp zwrotu).

Interpretacja wykresu 6 jest dużo prostsza niż interpretacja adaptacyjności na podstawie
testu autokorelacji. W przypadku testu BDS uzyskane wyniki wskazują na występowanie w
badanej próbie dwóch okresów nieefektywności (od 10.1994 do 03.2002 oraz od 10.2008 do
02.2016) i dwóch okresów efektywności (04.2002 do 09.2008 oraz od 03.2016 do końca okresu
badania), które występują na przemian (z wyjątkiem pojedynczych podokresów). Niemniej
jednak występowanie takiej naprzemienności po raz kolejny wpływa na korzyść pozytywnej
weryfikacji H1, mówiącej o zmiennym poziomie przewidywalnosci stóp zwrotu w czasie.

10
8
6
4
2

30.09.2018

30.09.2017

30.09.2016

30.09.2015

30.09.2014

30.09.2013

30.09.2012

30.09.2011

30.09.2010

30.09.2009

30.09.2008

30.09.2007

30.09.2006

30.09.2005

30.09.2004

30.09.2003

30.09.2002

30.09.2001

30.09.2000

30.09.1999

30.09.1998

30.09.1997

30.09.1996

0

Wykres 6. Wartości statystyki W na podstawie testu BDS dla WIG
Wartość krytyczna = 1,96 dla 5% poziomu ufności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego testu BDS.

Warto w tym miejscu skupić się jeszcze na poziomach efektywności i nieefektywności.
Pierwszy okres nieefektywności, podobnie jak w przypadku testu autokorelacji był na wysokim
poziomie, jednak drugi okres nieefektywności, który rozpoczął się od globalnego kryzysu, był
na podobnym poziomie jak ten z początku okresu, kiedy to polski rynek kapitałowy dopiero się
rozwijał. Wyniki uzyskane dzięki analizie zależności nieliniowych różnią się w tej kwestii od
wyników testu autokorelacji. Natomiast podczas okresów efektywności zdarzały się miesiące
z jej wysokim poziomem (wartości statystyki 𝑊 bliskie i mniejsze od 1), np. lata listopad 2002
– listopad 2004 oraz od grudnia 2017 roku do końca okresu badania. Warto również zauważyć,
że zgodnie z wynikami testu BDS dla indeksu WIG od października 2011 roku poziom
efektywności wzrasta (z krótkookresowymi odchyleniami) aż do marca 2019 roku, co również
może świadczyć o tym, że uczestnicy rynku zaadaptowali się do otoczenia rynkowego po
kryzysie lat 2007 – 2009.
Z analizy wykresów 5 i 6 wynika, że poziom efektywności na rynku zależy od sytuacji,
która aktualnie panuje w otoczeniu, można powiedzieć, że zależy od środowiska, w którym
funkcjonują podmioty. Ewidentnie widać to na przykładzie kryzysu finansowego lat 2007 –
2009, którego wpływ na wzrost nieefektywności wykazany został za pomocą jednego i
drugiego testu. Jest to pierwsza przesłanka, która może posłużyć do pozytywnej weryfikacji
H2.
W dalszej części pracy zbadano autokorelację występującą w notowaniach indeksu
WIG20. Otrzymane wartości przedstawiono na wykresie 7. Analiza otrzymanych wartości
statystyki 𝑆 prowadzi do następujących wniosków: wysoka nieefektywność na początku
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Wartości statystyki S oraz wartość krytycnza =
1,96

funkcjonowania indeksu (do 09.1997), szybki wzrost efektywności, przy loklanym maksimum
w 10.1997, spadek efektywności, który przerodził się w okres nieefektywności od 09.1998 do
09.1999. Od tego momentu aż do końca okresu przeprowadzonego (poza pojedynczymi
okresami) można stwierdzić występującą efektywność wśród największych i najbardziej
płynnych spółkach notowanych na polskiej giełdzie. Spółki wchodzące w skład indeksu
WIG20, jak już wspomniano, są spółkami największymi i najbardziej płynnymi, w związku z
czym stanowią glówny punkt zainteresowania nie tylko poslkich ale też i zagranicznych
inwestorów. Dlatego też ich wycena rynkowa jest zbliżona do wartości wewnętrznej i stąd ich
wysoka efektywność. Na wzrost nieefektywności nie wpłynął nawet kryzys finansowyc lat
2007 – 2009. Niemniej jednak obserwując wartości statystyki 𝑆 na wykresie 7 można
zauważyć, że nie dążą one do coraz mniejszych wartości, co wskazywałoby na systematycznie
rosnącą efektywność. Wartości te zmieniają się nieustannie od wartości bliskich zero do
wartości bliskich 1,96. Pojawiąjace się znamiona nieefektywnośći są stosunkowo szybko
wykorzystywane przez inwestorów i zwiększa się poziom efektywności tych spółek. Zjawisko
to zachodzi systematycznie. Stoi to w sprzecznosci rosnącej efektywności w rozumiemiu E.
Famy.

Wykres 7. Wartości statystyki S na podstawie testu autokorelacji dla WIG20 (dwuletnie
okna dziennych stóp zwrotu)
Wartość krytyczna = 1,96 dla 5% poziomu ufności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego testu autokorelacji rzędu pierwszego.

Wyniki zależności nielinowych występujących w notowaniach indeksu WIG20
przedstawiono na wykresie 8. Podobnie jak w przypadku testu Quenouille’a, również w
przypadku testu BDS wystąpiła wysoka nieefektywność na początku badanego okresu, która z
czasem się zmniejszała. Jednak po gwałtownym spadku nastąpił mniej gwałtowny wzrost
nieefktywności, który trwał aż do 08.2000. Po tej dacie efektywność zaczęła wzrastać (okres
efektywności w tym segmencie rynku kapitałowego trwał od 08.2002 do 09.2008. W
kontekście zależności nieliniowych kryzys finansowy wpłynął na wzrost nieefektywności,
którego poziom wahał się od 10.2008 do 03.2016. Od tego momentu na tym rynku występuje
efektywność aż do końca okresu badania.
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Wykres 8. Wartości statystyki W na podstawie testu autokorelacji dla WIG20 (dwuletnie
okna dziennych stóp zwrotu)
Wartość krytyczna = 1,96 dla 5% poziomu ufności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego testu BDS.

Kolejna część badania dotyczyła zbadania adaptacyjności na podstawie indeksu
mWIG40, który zależy od notowań spółek średnich pod względem wielkości i płynności.
Otrzymane wartosci statystyki 𝑆 zapreznetowano na Wykresie 9. Natomiast otrzymane
wartości statystyki 𝑊 zaprezentowano na Wykresie 10.
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Wykres 9. Wartości statystyki S na podstawie testu autokorelacji dla mWIG40 (dwuletnie
okna dziennych stóp zwrotu)
Wartość krytyczna = 1,96 dla 5% poziomu ufności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego testu autokorelacji rzędu pierwszego.

Test autokorelacji wskazał na wystepowanie dwóch krótkich okresów efektywności (od
początku okresu do 09.2002 oraz od 03.2014 do 02.2016). Pozostałe okresy to okresy
nieefektywności. Jednak poziomy nieefektywności nie były stałe lecz zmieniały się w czasie.
Świadczy to o „próbach” wzrostu efektywności i kolejnych wybicicach (adaptowanie się do
panujących warunków i pojawianie się nowych warunków zawnętznych). Od 03.2016 widać
systematyczny wzrost nieefektywności indeksu mWIG40.
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Wykres 10. Wartości statystyki W na podstawie testu autokorelacji dla mWIG40
(dwuletnie okna dziennych stóp zwrotu)
Wartość krytyczna = 1,96 dla 5% poziomu ufności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego testu BDS.

Analiza wartości statystyki testowych uzyskanych na podstawie testu BDS prowadzi do
stwierdzenia, że indeks mWIG40 praktyczne w cały analizowanym okresie był nieefektywny
(w kontekście zależności nieliniowych). Jednak poziomy tej nieefektywności zmieniały się w
czasie. W ciągu ostatnich trzech lat można zaobserwować malejący poziom nieefektywności,
który w ostatnim czasie znalazł się na granicy efektywności.
Ostatni indeks, którego notowania wykorzystano do zbadania poziomu
przewidywalności stóp zwrotu to indeks sWIG80. Otrzymane wartości statystyki 𝑆
przedstawiono na Wykresie 11, a wartości statystyki 𝑊 na wykresie 12.
Wyniki otrzymane na podstawie testu autokorelacji ponowanie wskazały dwa krótkie
okresy efektywności (od 08.2000 do 12.2002 oraz od 08.2015 do 02.2016). Dla pozostałych
okresów indeks wykazywał się zmieniającym poziomem nieefektywności. Ostatnie dwa lata to
czas rosnącego poziomu nieefektywności.
Test BDS, podobnie jak w przypadku indeksu mWIG40, wskazał praktycznie w całym
badanym okresie nieefektywność. Podobnie jednak poziom tej nieefektywnosci zminiał się w
czasie w sposób systematyczny, od wartości na granicy efektywnosci, do bardzo wysokiej
nieefektywności. Takie wyniki potwierdzają adaptaownie się inwestorów do warunków
rynkowych i pojawianie się nowych warunków zewnętrznych, które zwiększają poziom
nieefektywności.
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Wykres 11. Wartości statystyki S na podstawie testu autokorelacji dla sWIG80 (dwuletnie
okna dziennych stóp zwrotu)
Wartość krytyczna = 1,96 dla 5% poziomu ufności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego testu autokorelacji rzędu pierwszego.
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Wykres 12. Wartości statystyki W na podstawie testu autokorelacji dla sWIG80
(dwuletnie okna dziennych stóp zwrotu)
Wartość krytyczna = 1,96 dla 5% poziomu ufności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego testu BDS.

W tabeli 5 umieszczono wartości procentowe testów statystycznych, dla których
odrzucono hipotezę zerową przy 5% poziomie istotności, w podziale na element rynku
kapitałowego. Inaczej mówiąc, tabela przedstawia informacje o odsetku okresów, dla których
poszczególne elementy rynku kapitałowego były nieefektywne, według wyników testu
autokorelacji, testu BDS oraz wartości średniej ze wskazań obu testów.

Tabela 5. Procent wartości statystycznych, dla których odrzucono hipotezę zerową o
efektywności rynku przy 5% poziomie istotności
Test
Element rynku: Zmienna Autokorelacji BDS
Średnia
kapitałowego
WIG
53,87%
53,87% 53,87%
WIG20
12,18%
54,61% 33,40%
mWIG40 75,76%
94,40% 85,08%
sWIG80 86,19%
96,64% 91,42%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych testów.

Zgodnie z wynikami testu BDS poszczególne elementy rynku kapitałowego były
nieefektywne dla większej liczby okresów niż zgodnie z wynikami testu autokorelacji (wyjątek
stanowi tutaj indeks WIG, według którego wskazania obu testów były jednakowe). Oznacza to,
że w analizowanych szeregach częściej występują zależności nieliniowe niż liniowe. To z kolei
prowadzi do wniosku, że stopy zwrotu poszczególnych instrumentów są od siebie zależne, ale
sposób tej zależności nie jest jasno określony. Dlatego też wskazania prognostyczne oparte na
prostej zależności okazują się niezbyt skuteczne na rynkach kapitałowych.
Wyniki przedstawione w Tabeli 5 sugerują, że najbardziej efektywny w analizowanym
okresie był indeks WIG20, dalej indeks WIG, zdecydowanie mniej efektywne były indeksy
mWIG40 i sWIG80. Poziom efektywności spadał wraz z poziomem popularności danego
indeksu. WIG20, który odpowiada za 90% obrotów na całej polskiej giełdzie, jest najczęściej i
najbardziej intensywnie analizowany przez inwestorów polskich i zagranicznych. Stąd
najwyższy poziom efektywności. Indeks WIG obrazujący kondycję wszystkich spółek
notowanych na polskiej giełdzie, jest drugim najpopularniejszym indeksem wśród inwestorów.
Spółki z indeksu mWIG40 i sWIG80 są analizowane przez zdecydowanie mniejszą liczbę
podmiotów i dlatego tak niski poziom efektywności obu instrumentów. Z kolei inwestorzy
chcący wykorzystać możliwości zarobkowe powinni właśnie skupić się na tych dwóch
ostatnich indeksach, gdyż tam możliwości prognostyczne okazałyby się być największe w
badanym okresie.
3.1.

Sytuacja na rynku a poziom efektywności

W Tabeli 6 przedstawiono wyniki oszacowań parametrów zmiennych objaśniających
poziom wartości p dla testu autokorelacji i testu BDS, wykorzystując poszczególne zmienne
obrazujących stan rynku.
Tabela 6. Oszacowania parametrów zmiennych objaśniających na podstawie KMNK

WIG

WIG20

mWIG

Test
Autokorela
cji
Test BDS
Test
Autokorela
cji
Test BDS
Test

Okres
niedźwied
zia
0,0303724

Okres
normalny

Zmienność

0,768458
***

−0,138966

0,165506
***
0,00558287

−0,160445
***
−0,015313
7

−0,20635
8
0,648628
**

−1,31981
***
−0,306812
*

0,178720
***
−0,304521

−0,190374
***
−0,210705

0,753864
**
0,922291

−1,18865
***
0,447370

Rynek hossy

Rynek
bessy

Okres byka

−0,0326366

0,0326366

−0,0546885
**

0,157905
***
−0,0216477

−0,157905*
**
0,0216477

0,177726
***
−0,294451

−0,177726*
**
0,294451

40

sWIG8
0

Autokorela
cji
Test BDS
Test
Autokorela
cji
Test BDS

***

***

***

***

***

**

−0,346369
***
−0,0656887
***

0,346369
***
0,0656887
***

−0,355669
***
−0,0613493
***

−0,192691
***
0,0180298

0,992945
***
0,946532
***

−0,0888782
***
−0,0504980

−0,0293706
**

0,0293706
**

−0,0297103
**

−0,016218
8

0,995377
***

0,0264559
**

***, **, * wskazują na otrzymany poziom istotności parametru na poziomie odpowiednio 1%, 5% i 10%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych obliczeń.

Parametr, przy którym znajdują się co najmniej 2 gwiazdki („**”) jest istotny
statystycznie przynajmniej dla poziomu istotności 5%. Parametr nieujemny wskazuje na wzrost
efektywności w danej sytuacji rynkowej (spadek możliwości osiągania ponadprzeciętnych
zysków) a parametr ujemny wskazuje na wzrost nieefektywności w danej sytuacji rynkowej
(wzrost możliwości osiągania ponadprzeciętnych zysków).
Otrzymane wyniki różnią się w zależności od omawianego indeksu giełdowego. Dla
indeksu WIG stany rynkowe ze wzrastającymi możliwościami predykcyjnymi przyszłych stóp
zwrotu to okres byka (według testu autokorelacji) oraz rynek bessy, okres niedźwiedzia i okres
dużej zmienności (według testu BDS). Natomiast okresy wzrastającej efektywności to: okres
normalny (według testu autokorelacji) i rynek hossy i okres byka (według testu BDS).
Efektywność indeksu WIG20 wzrastała w okresie normalnym (według testu
autokorelacji) oraz w trakcie rynku hossy, okresu byka i okresu normalnego (według testu
BDS). Nieefektywność natomiast wzrastała w trakcie rynku bessy, okresu niedźwiedzia i
podczas dużej zmienności na rynku (według testu BDS).
Możliwości predykcyjne w kontekście indeksu mWIG40 wzrastały w trakcie rynku
hossy, okresu byka i okresu normalnego (według testu autokorelacji), a także w trakcie rynku
hossy, okresu byka, okresu niedźwiedzia i w trakcie dużej zmienności (według testu BDS).
Okresy wzrastającej efektywności dla tego indeksu to rynek bessy i rynek dużej zmienności
(według testu autokorelacji) oraz rynek bessy i okres normlany (według testu BDS).
Możliwości predykcyjne dla indeksu sWIG80 wrastały podczas rynku hossy i okresu
byka (według obu testów). Indeks ten był coraz bardziej efektywny w trakcie rynku bessy i
okresu normalnego (według testu autokorelacji) oraz w trakcie rynku bessy, okresu normalnego
i podczas dużej zmienności (według testu BDS).
Podsumowanie
Przeprowadzone badania miało na celu przeanalizowanie stopnia przewidywalności
stóp zwrotu czterech głównych indeksów polskiego rynku kapitałowego (WIG, WIG20,
mWIG40 i sWIG80). W ten sposób zweryfikowano hipotezę rynków adaptacyjnych
zaproponowaną przez A. Lo. Jako miarę możliwości prognozowania przyszłych stóp zwrotu
wykorzystano test autokorelacji (ocena zależności liniowych) i test BDS (ocena zależności
nieliniowych). Przeprowadzono również analizę zależności między stopniem efektywności a
panującymi warunkami rynkowymi.
Uzyskane wyniki potwierdzają to, że możliwości predykcyjne (poziom efektywności)
zmienia się w czasie dla każdego przeanalizowanego indeksu. Przy czym otrzymane wartości
statystyki S i W różnią się znacznie w zależności od badanego indeksu giełdowego. Najbardziej
efektywnym okazał się być indeks WIG20 a najmniej indeks sWIG80.
W pracy wykazano również, że pewne stany rynku są bardziej korzystne jeżeli mowa o
okresach wrastającej przewidywalności, jednak stany te są różne w zależności od

analizowanego indeksu. Sugeruje to, że poszczególne segmenty rynku kapitałowego adaptują
się w różny sposób i w różnych fazach otoczenia rynkowego. Niemniej jednak znaleziono
dowody potwierdzające hipotezę rynków adaptacyjnych dla każdego omawianego indeksu.
Należy jednak pamiętać, że każdy segment powinien być traktowany osobno poprzez
analityków czy inwestorów giełdowych.
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