
1 Pomiar dochodowości inwestycji – istota,
odmiany i cechy stóp zwrotu

Krystian Pera

1.1. Kategoria oraz istota stopy zwrotu

Ocena opłacalności inwestycji jest nierozerwalnie związana z pomiarem jej
dochodowości, a nawet więcej – pomiar dochodowości jest istotą oceny efektyw-
ności. Zaś w samych metodach pomiaru dominuje wieloraka postać względności.
Przy czym nie chodzi tutaj o względność w sensie jakiejkolwiek niejednoznacz-
ności, lecz o względność rozumianą jako konieczność porównywania jednej
wielkości z inną w warunkach istotności ich obu dla wartości wyniku pomiaru
efektywności inwestycji.

Owa względność występuje, albowiem:
� efektywność jest zawsze pochodną poniesionych nakładów;
� nie wystarczy, aby inwestycja przyniosła jakikolwiek dochód, tzn. aby jej

wartość końcowa (FV) była wyższa od wartości zaangażowanych nakładów in-
westycyjnych (PV) – chodzi o coś więcej: inwestycję można uznać za efektywną,
jeśli przynosi dochód nie mniejszy od oczekiwanego, z kolei dochód oczekiwany
jest zależny od wielu czynników, wśród których do najważniejszych należy za-
liczyć: ryzyko, jakie towarzyszy inwestycji, czas jej trwania, koszt pozyskania
kapitału oraz oceny warunków inwestycyjnego otoczenia mikro- i makroekono-
micznego.

Podstawową miarą wykorzystywaną do oceny opłacalności inwestycji jest
stopa zwrotu. Drugim obok niej miernikiem efektywności inwestycji jest poziom
dochodu, jaki inwestor osiągnął lub jaki zamierza osiągnąć. Obie te miary są
ścísle ze sobą powiązane. W niniejszej książce szacowanie poziomu dochodu
inwestycji jest określane jako bezwzględny rachunek efektywności, a szacowanie
stopy zwrotu jest rachunkiem względnym efektywności inwestycji. Warto od
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razu zauważyć, że takie rozróżnienie pomiędzy rachunkiem bezwzględnym oraz
względnym nie jest jedyne.

Zasadniczo istnieją dwie koncepcje rozumienia istoty rachunku tzw.
bezwzględnego, a zatem istnieją też dwie koncepcje rozumienia rachunku
względnego. Według pierwszej, dominującej koncepcji rachunek jest bezwzględ-
ny, jeśli jego wynik jest wyrażony w pieniądzu i w ten sposób jest źródłem
informacji o wartości lub dochodowości całego projektu inwestycyjnego, bez
względu na jego skalę, nie będąc równocześnie źródłem informacji o efektyw-
ności każdej zaangażowanej jednostki nakładów inwestycyjnych. Według tego
rozumienia miara jest bezwzględna, jeśli odpowiada na pytanie: jaką w sumie
nadwyżkę wygeneruje oceniana inwestycja, bez odpowiedzi na pytanie o efek-
tywność każdej zaangażowanej jednostki nakładów kapitałowych.

Idąc tym tokiem rozumowania, można powiedzieć, że rachunek jest względ-
ny, jeśli poziom uzyskanych efektów odnosi się bezpośrednio do poziomu zaan-
gażowanych nakładów inwestycyjnych. W tym sensie każdy miernik w rodzaju
stopy zwrotu jest miarą względną. Mierniki te odpowiadają na pytanie o po-
ziom efektywności, lecz nie udzielają odpowiedzi na pytanie o całkowity poziom
dochodowości. W tym sensie stopa zwrotu jest podstawową względną miarą
efektywności inwestycji. Jednakże poza ogólnym zrozumieniem, czym jest stopa
zwrotu, należy zrozumieć jej zróżnicowane postaci, odmiany, a nawet znaczenia.

Druga koncepcja rozróżnienia rachunku bezwzględnego i względnego odnosi
się do oceny wariantowości realizacji projektów inwestycyjnych. W myśl tej
koncepcji, jeżeli celem oceny jest porównanie kilku możliwych wariantów
inwestycyjnych, to rachunek jest względny, a jeżeli ocenie podlega opłacalność
jednego możliwego wariantu realizacji – jest on rachunkiem bezwzględnym i to
pomijając rodzaj zastosowanych mierników [Rogowski, 2008]. W tym ujęciu
takie miary jak dochód, stopa zwrotu czy wartość bieżąca netto (NPV) oraz
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) bądź każdy inny miernik dyskontowy mogą być
elementami oceny zarówno bezwzględnej, jak i względnej.

Autorzy w niniejszej książce preferują pierwsze z wymienionych podej́sć,
rezerwując kategorię względności do miar wyrażonych w ułamku bądź pro-
cencie, wobec czego kategoria oceny bezwzględnej jest odpowiedzią na pytanie
o poziom całkowitego dochodu z inwestycji. Takie też rozumienie tych ujęć
będzie stosowane w całej książce. Ponieważ jednak w literaturze nie ma jed-
noznacznych wskazań w tym obszarze, w analizach efektywności należałoby
każdorazowo definiować istotę rachunku, aby uniknąć nieporozumień inter-
pretacyjnych. Jednakże samo to rozróżnienie nie odpowiada jeszcze wprost
na pytanie o kryteria doboru poszczególnych metod oceny efektywności
inwestycji.
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Stopa zwrotu jest jednym z rodzajów stopy procentowej, ta zaś w teorii
finansów definiowana jest jako „wyrażony w procencie stosunek wynagrodzenia
za udzielenie pożyczki do wysokości tej pożyczki” [Czarny, Rapacki, 2002].
Jak widać, jest to stosunkowo wąskie ujęcie tej kategorii, odnoszące się do
efektywności kapitału pożyczkowego. Inne definicje określają stopę procentową
jako [Czekaj, Dresler, 2005, s. 53–55]:

� cenę, którą ponosi dłużnik za udostępnienie mu przez wierzyciela kapitału,
� poziom wynagrodzenia uzyskiwanego za powstrzymywanie się od bieżącej

konsumpcji (nurt klasyczny),
� zjawisko pieniężne zależne od takich czynników, jak podaż pieniądza oraz

preferencje płynności (nurt keynesowski).
Z punktu widzenia analizy inwestycyjnej najbardziej adekwatne zdaje się

podej́scie klasyczne. Stopa zwrotu (jako stopa procentowa) określa bowiem
wyrażony w procencie poziom dochodu, jaki inwestor otrzymał lub otrzyma
w przyszłości w zamian za rezygnację z nieinwestycyjnego, bieżącego użycia
części lub całości dyspozycyjnych zasobów kapitałowych (czyli nakładów inwe-
stycyjnych) na rzecz przyszłych korzyści finansowych, w stosunku do nakładów.

Stopa zwrotu w ogólnym sensie definicyjnym określa zatem dochód, jaki
przypada na jednostkę zainwestowanego kapitału. Jest to najbardziej ogólne,
ale też najbardziej podstawowe ujęcie tej miary, którego formalny wyraz jest
następujący:

R =

N∑
i=1

Di

N∑
i=1

Ni

,

gdzie:
R – stopa zwrotu,
Di – i-ty rodzaj osiągniętego dochodu, np. różnica kursów, dywidenda, odsetki,
Ni – i-ty rodzaj poniesionych nakładów, zaangażowanego kapitału dla osią-

gnięcia dochodu D, np. zaangażowane zyski okresów wcześniejszych,
inwestycyjnie zaangażowany kredyt.

Tak zdefiniowana stopa zwrotu zasadniczo ma charakter oceny wstecznej,
ex post, albowiem a priori zakłada się, że poziom dochodu jest znany i wynosi D.
Jednakże z punktu widzenia analizy inwestycyjnej podstawowe znaczenie ma
rachunek prospektywny ex ante, w którym szacuje się oczekiwany poziom
efektywności inwestycji, a sama stopa zwrotu jest wartością prognostyczną. Takie
ujęcie jest istotne, ponieważ stanowi podstawę podjęcia decyzji o zaangażowaniu
kapitału lub odstąpieniu od inwestycji. W tym znaczeniu ogólny wzór na stopę
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zwrotu, która staje się oczekiwaną stopą E(R), jest wyrażony jako:

E(R) =
E(D)
N∑
i=1

Ni

=

N∑
i=1

E (Di)

N∑
i=1

Ni

,

gdzie:
E(D) – oczekiwany poziom sumarycznego dochodu1.

Inwestor może oczekiwać, że stopa zwrotu będzie oscylować wokół pewnej
wartości oczekiwanej. W tym sensie stopa zwrotu jest zmienną losową realizują-
cą się z określonym prawdopodobieństwem. Jeżeli zmienna losowa przyjmuje
skończoną liczbę wartości (rozkład dyskretny), to wartość oczekiwana tej zmien-
nej jest równa2:

E(R) =
n∑
k=1

pkRk,

gdzie:
E(R) – oczekiwana stopa zwrotu,
Rk – k-ta możliwa stopa zwrotu,
pk – prawdopodobieństwo zrealizowania się takiego scenariusza, który

sprzyja osiągnięciu stopy zwrotu Rk,
n – liczba rozpatrywanych stóp zwrotu o niezerowym prawdopodobień-

stwie realizacji.

Wynika z tego, że oczekiwana stopa zwrotu jest średnią ważoną możliwych
do osiągnięcia stóp zwrotu, przy czym wagami są prawdopodobieństwa ich
osiągnięcia, które mogą być wyznaczone subiektywnie (opinie ekspertów) lub
zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa jako częstości występowania
danej stopy zwrotu:

pk =
mk

m
,

gdzie:
mk – liczba przypadków, gdy stopa zwrotu osiągnęła wartość Rk,
m – liczebność zbioru obserwacji.

Ideę oczekiwanej stopy zwrotu można przedstawić symbolicznie, za pomocą
tzw. koła inwestycyjnego, w którym wyrażone są możliwe do osiągnięcia stopy
zwrotu wraz z przynależnym im prawdopodobieństwem.

1 Same sposoby szacowania oczekiwanego dochodu są istotnym i metodycznie trudnym zagad-
nieniem. Są one przedmiotem pogłębionej analizy w dalszej części książki.

2 W tym ujęciu rozpatrywany jest wyłącznie rozkład dyskretny o skończonej liczbie realizacji
z niezerowym prawdopodobieństwem. Rozkładem dyskretnym jest także rozkład o nieskończonej, ale
przeliczalnej liczbie realizacji z niezerowym prawdopodobieństwem.
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Rysunek 1.1. Koło inwestycyjne wraz z możliwymi stopami zwrotu i prawdopodobieństwem ich osiągnięcia
Źródło: opracowanie własne.

W tym przypadku oczekiwana stopa zwrotu jako średnia ważona wynosi:

0,15·(−20%)+0,1·(−10%)+0,15·(−5%)+0,25·0%+0,2·5%+0,15·15% = −1,5%.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga sama werbalna definicja oczekiwanej
stopy zwrotu oraz oczekiwanego dochodu. Intuicyjnie wydaje się, że oczekiwana
stopa zwrotu to stopa zwrotu najwyższa z możliwych do osiągnięcia; adekwatnie
dochód oczekiwany to dochód możliwie jak najwyższy. Jednakże takie myślenie
jest myśleniem życzeniowym, metodycznie niepoprawnym i nieuzasadnionym,
gdyby bowiem uznać je za poprawne, stopa oczekiwana byłaby tożsama ze
stopą maksymalną, podobnie jak dochód. Błędem w tym przypadku jest zasto-
sowanie do rachunku efektywności pewnego myślenia życzeniowego, nie zaś
rzetelnej kalkulacji inwestycyjnej. Czynnikiem koniecznym do uwzględnienia
w szacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu jest prawdopodobieństwo uzyska-
nia określonego poziomu dochodów, zwanego także prawdopodobieństwem
uzyskania poziomu aspiracji3. Zakładając, że prawdopodobieństwo to jest zna-
ne, oczekiwany poziom dochodu jest średnią ważoną możliwych do uzyskania

3 Analizując kategorię oczekiwanej stopy zwrotu, należy mieć na uwadze, że chodzi tutaj nie
tyle o realizację dokładnie oczekiwanego poziomu, ile raczej o realizację poziomu nie mniejszego niż
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poziomów dochodu, zaś wagami są prawdopodobieństwa uzyskania poszczegól-
nych możliwych poziomów dochodowości, można obliczyć poziom oczekiwanej
stopy zwrotu.

W tym sensie dochód uwzględniany we wzorze na oczekiwaną stopę zwrotu
jest rezultatem wyrażenia:

E (Di) =
n∑
k=1

pkDik,

gdzie:
pk – prawdopodobieństwo realizacji k-tego wariantu,
Dik – dochód i-ty w k-tej możliwej realizacji.

Zastosowanie takiego ujęcia oczekiwanej stopy zwrotu prowadzi do wniosku,
że oczekiwana stopa zwrotu to najniższa spośród tych, które inwestor jest
skłonny zaakceptować. A zatem nie jest to stopa najwyższa rozumiana jako stopa
życzeniowa. Z tego zaś wynika podstawowa – chociaż nadal bardzo ogólna –
przesłanka definicyjna inwestycji efektywnej. Jeżeli przyjąć przedstawione ujęcie
stopy oczekiwanej, to inwestycję należy uznać za efektywną, jeżeli poziom tej
stopy jest nie niższy od poziomu minimalnego wymaganego przez dysponenta
kapitału. Formalny wyraz tak rozumianego warunku efektywności inwestycji
jest następujący:

E(R) > Rmin.

Stopa zwrotu w przedstawionych ujęciach co do idei wyraża efektywność
każdej jednostki zaangażowanego kapitału. Jest to jednak bardziej idea niż
jej skonkretyzowana postać. Istnieją dwa podstawowe czynniki determinujące
istotę stopy zwrotu oraz wartość poznawczą uzyskanego wyniku, a są to:

� okres istnienia inwestycji,
� częstotliwość kapitalizacji dochodów otrzymywanych w trakcie trwania

inwestycji.
Oba te czynniki silnie determinują sposób szacowania stopy zwrotu i powin-

ny każdorazowo być brane pod uwagę w kalkulacjach inwestora.
Jeśli chodzi o pierwsze kryterium, stopa zwrotu w sensie ogólnym może

być szacowana w odniesieniu do całego okresu inwestycji jako tzw. stopa
zwrotu za okres przetrzymania lub jako średnia stopa jednookresowa, przy czym
jeden okres jest jednostką czasu indywidualnie zdefiniowaną przez inwestora.
Najczęściej dla celów porównawczych okres definiuje się jako jeden rok, ale
nie jest to wymóg ani formalny, ani merytoryczny. W tym sensie stopami

poziom oczekiwany. W tym sensie chodzi o osiągnięcie poziomu aspiracji rozumianego jako (RRα),
a nie o samą wartość oczekiwaną rozumianą jako (R = Rα).
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jednookresowymi są nie tylko stopy roczne, lecz także stopy miesięczne czy
dzienne, przy czym dla inwestycji rocznej, miesięcznej czy dziennej stopy
zwrotu odpowiednio roczna, miesięczna czy dzienna są stopami za okres
przetrzymania.

Drugi czynnik determinuje poziom stopy w zależności od tego, czy w okresie
inwestycji były uzyskiwane periodycznie dochody, np. dywidendy lub odsetki,
a jeśli tak, to z jaką częstotliwością oraz czy były one reinwestowane.

Wychodząc od samej idei stopy zwrotu i uwzględniając dwa wymienione tu
czynniki, do podstawowych metodycznych odmian stóp zwrotu należy zaliczyć:

� prostą stopę zwrotu,
� logarytmiczną stopę zwrotu,
� geometryczną stopę zwrotu.
Dodatkowo każda z wymienionych stóp w dwojaki sposób może być od-

noszona do inflacji. W tym sensie stopa zwrotu może być nominalna (stopa
zwrotu nie jest skorygowana poziomem inflacji) lub realna (stopa nominal-
na jest skorygowana poziomem inflacji)4. Wreszcie w zależności od sposobu
uwzględniania okresowej kapitalizacji dochodów stopa zwrotu może być
nominalna bądź efektywna. To rozróżnienie jest istotne dla dalszego wy-
wodu i posiada szereg metodycznych, a przede wszystkim znaczeniowych
konsekwencji.

Klasyfikację stóp zwrotu, według której przeprowadzono dalsze rozumowa-
nie, przedstawia tabela 1.1.

Tabela 1.1. Klasyfikacja stóp zwrotu

Kryterium klasyfikacyjne Rodzaj stopy zwrotu

Kryterium czasu:
� stopy obliczone za cały czas trwania inwestycji

� prosta stopa zwrotu
� logarytmiczna stopa zwrotu

� stopy przypadające na jeden okres (czas trwania inwestycji skła-
da się z n okresów)

� średnia prosta stopa zwrotu
� średnia logarytmiczna stopa zwrotu
� geometryczna stopa zwrotu

Kryterium uwzględniania inflacji � nominalna stopa zwrotu∗

� realna stopa zwrotu∗

Kryterium uwzględniania okresowej kapitalizacji dochodów � nominalna stopa zwrotu∗

� efektywna stopa zwrotu
∗ w odmianie stopy prostej, logarytmicznej lub geometrycznej
Źródło: opracowanie własne.

4 Korygowanie stopy zwrotu poziomem inflacji nie polega na prostym odjęciu inflacji od poziomu
stopy nominalnej. Poprawne ujęcie wymaga zastosowania tzw. równania Fishera, o czym będzie mowa
w dalszej części tego rozdziału.
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1.2. Stopy zwrotu za cały okres inwestycji

1.2.1. Prosta stopa zwrotu

Prosta stopa zwrotu jest podstawową, jednak najmniej dokładną miarą dochodu
z inwestycji, będącą stosunkiem uzyskanych (lub oczekiwanych) dochodów do
nakładów, jakie zostały lub zostaną poniesione celem uzyskania owych docho-
dów. W podstawowym jej ujęciu chodzi o całkowite dochody uzyskane w całym
okresie inwestowania oraz całkowite nakłady inwestycyjne zaangażowane dla
uzyskania tych dochodów. Jeżeli początkową wartość inwestycji oznaczyć jako
PV (present value), np. cena zakupu akcji lub portfela instrumentów finan-
sowych, końcową wartość inwestycji jako FV (future value), to prosta stopa
zwrotu R jest wyliczona jako:

R =
FV − PV

PV
=

FV
PV
− 1.

Przykładowo dla instrumentu finansowego o cenie zakupu Pt−1 i cenie
sprzedaży Pt oraz przy założeniu, że na dochód składa się jedynie różnica cen,
prosta stopa zwrotu wyrażona będzie jako:

Rt =
Pt − Pt−1

Pt−1
=

Pt
Pt−1

− 1.

W przypadku gdy na dochód oprócz różnicy cen składają się inne pożytki,
np. uzyskana dywidenda, wówczas prosta stopa zwrotu przybiera postać:

Rt =
Pt−Pt−1 +Dt

Pt−1
,

gdzie:
Dt – dochód uzyskany w okresie t.

Tak oszacowana stopa jest informacją o dochodzie, jaki wygenerowała każda
jednostka zaangażowanych nakładów inwestycyjnych w okresie inwestycji
(w tym przypadku inwestycja trwała jeden okres). Z samej prostoty ujęcia
wynika także podstawowa jego cecha ograniczająca. Otóż tak rozumiana
stopa zwrotu nie może być przedmiotem porównań, ponieważ dla różnie
zdefiniowanych okresów trwania inwestycji uzyskane wartości tak obliczonych
stóp zwrotu nie są ze sobą porównywalne. Przykładowo, uzyskanie stopy
zwrotu na poziomie 10% z rocznej inwestycji nie jest ekwiwalentne z 10%
uzyskanymi z inwestycji dwuletniej lub tym bardziej np. z inwestycji dziennej.
To ograniczenie porównywalności można określić także w postaci pewnego
metodycznego imperatywu: prosta stopa zwrotu może być porównywana tylko
dla inwestycji o takim samym horyzoncie czasowym.
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Ponieważ prosta stopa zwrotu dotyczy całego okresu trwania inwestycji,
wzór można uogólnić tak, że dla n-okresowej inwestycji stopa ta ma postać:

Rt(n) =
Pt − Pt−n
Pt−n

=
Pt
Pt−n

− 1.

Jeżeli w trakcie n-okresowej inwestycji inwestor uzyskiwał dodatkowe
korzyści (np. dywidendy), to prosta stopa zwrotu przybiera postać wyrażenia:

Rt(n) =

Pt − Pt−n +
n−1∑
j=0

Dt−j

Pt−n
.

Dotychczasową analizę prostej oraz oczekiwanej stopy zwrotu uzupełniają
dwa przykłady ilustrujące praktyczny sposób ich obliczania.

Przykład 1.1.
Analizując oczekiwaną stopę zwrotu z akcji, zakłada się następujące scenariusze
rozwoju sytuacji:

Scenariusz Prawdopodobieństwo realizacji Stopa zwrotu
Optymistyczny 20% 18%
Bazowy 50% 12%
Pesymistyczny 30% 7%

Jaka jest oczekiwana stopa zwrotu z tej akcji?

Rozwiązanie:
E(R) = 0,2 ·0,18 + 0,5 ·0,12 + 0,3 ·0,07 = 0,1170, a zatem odpowiedź brzmi: 11,7%.

Przykład 1.2.
Cena zakupu akcji wynosiła 126,54 zł, a cena sprzedaży – 138,58 zł. Jaka jest
prosta stopa zwrotu z tej inwestycji? Ile wyniesie stopa zwrotu z tej inwestycji, jeśli
inwestor otrzyma jedną dywidendę w wysokości 10 zł?

Rozwiązanie:
W wariancie bez dywidendy:

R = 138,58−126,54
126,54 = 138,58

126,54 − 1 = 0,0951, a zatem 9,51%.

W wariancie z dywidendą:
R = 138,58−126,54+10

126,54 = 22,04
126,54 = 0,1742, a zatem 17,42%.

Z kategorią stopy zwrotu związane jest również pojęcie dynamiki oraz
indeksu dynamiki, czyli indeksu zmian. Zarówno stopa zwrotu, jak i indeks
dynamiki mierzą zmiany oraz ich tempo, jednak w nieco odmienny sposób.
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Pojęcia te można ze sobą co do logiki wiązać, jednak nie można ich utożsamiać.
Indeks dynamiki (It) wyrażony jest jako:

It =
Pt
Pt−1

.

Związek pomiędzy stopą zwrotu a indeksem ma zatem następującą postać:

It = 1 +Rt.

Tak rozumiany indeks dynamiki wyznacza jednookresową zmianę ceny, jeśli
stopa zwrotu w tym okresie wynosi Rt. Stopa zwrotu jest miarą przyrostu, a in-
deks dynamiki – miarą zmiany. Indeksy te mogą być obliczane w stosunku do
jednego okresu (momentu) wyznaczonego jako wartość stała lub też okresu
(momentu) stale się zmieniającego. W pierwszym przypadku mówimy o indek-
sach absolutnych o podstawie stałej (indeks jednopodstawowy), w drugim zaś –
o indeksach absolutnych o podstawie zmiennej (indeks łańcuchowy).

Jeżeli oblicza się prostą stopę zwrotu za okres przetrzymania, to dokładnie
rzecz ujmując n okresów trwania inwestycji traktuje się jako jeden wydłużony
okres. Wówczas zakłada się, że wartość Pt jest wartością końcową, która zawiera
w sobie wszystkie dochody, jakie inwestycja wygenerowała w czasie jej trwania,
bez względu na to, w którym podokresie powstały. Już z tego tylko wynika
pewne uproszczenie w stosowaniu prostej stopy zwrotu.

Podobnie n-okresowy indeks dynamiki ma postać:

It(n) =
Pt
Pt−n

.

Tak rozumiany indeks dynamiki spełnia następującą równość:

It(n) =
Pt
Pt−1

· Pt−1

Pt−2
· . . . · Pt−n+1

Pt−n
= ItIt−1 . . . It−n+1,

czyli jest równy iloczynowi n jednookresowych indeksów dynamiki. Używając
operatora mnożenia, relację tę można zapisać jako:

It(n) =
n−1∏
j=0

It−j .

Dodatkowo, analizując prostą stopę zwrotu, należy zauważyć, że brak
u niej addytywności, tzn. n-okresowa stopa zwrotu nie jest równa sumie n
jednookresowych prostych stóp zwrotu, czyli:

Rt(n) 6=
n−1∑
j=0

Rt−j .
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Brak addytywności prostej stopy zwrotu można najprościej wykazać na
przykładzie stopy dwuokresowej. Z przedstawionych zależności wynika, że:

Rt(2) =
Pt − Pt−2

Pt−2
=

Pt
Pt−2

− 1 =
Pt
Pt−1

· Pt−1

Pt−2
− 1 = ItIt−1 − 1.

Ponieważ It = 1 +Rt, mamy zatem:

Rt(2) = (1 +Rt)(1 +Rt−1)− 1 = RtRt−1 +Rt +Rt−1.

I tak w ogólnym przypadku Rt(2) 6= Rt + Rt−1. Jeśli stopy zwrotu są
małe, tak że RtRt−1 ≈ 0, to Rt(2) ≈ Rt + Rt−1. Widać zatem wyraźnie,
że dwuokresowa prosta stopa zwrotu nie jest równa sumie prostych stóp
jednookresowych. Brak addytywności tych stóp zwrotu trzeba uwzględnić np.
w badaniu zmian kursów akcji, w sytuacji gdy dysponujemy szeregiem czasowym
notowań.

Brak cechy addytywności prostej stopy zwrotu eliminuje zastosowanie
stopy logarytmicznej, która względem stopy prostej posiada wiele odrębności
metodycznych, a poprzez to znaczeniowych.

1.2.2. Logarytmiczna stopa zwrotu

Logarytmiczna stopa zwrotu jest zasadniczym sposobem obliczania względnej
dochodowości inwestycji dla warunków kapitalizacji ciągłej. Jest to podsta-
wowy, ale nie jedyny przypadek stosowania tej stopy zwrotu. Stopę tę (mając
świadomość pewnego przybliżenia) można także wykorzystywać dla notowań
zmian poziomów cen, jeśli kolejne zmiany nie są duże, a notowania są czę-
ste. Stopa logarytmiczna może być zatem wykorzystywana np. do obliczania
dziennych stóp zwrotu akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych,
ze względu na permanentność publikowania danych i najczęściej niewielkie
dzienne zmiany cen akcji. Wreszcie każde użycie wzoru na logarytmiczną stopę
zwrotu dla znanej wartości początkowej i końcowej inwestycji da w rezulta-
cie poziom logarytmicznej stopy zwrotu, ale dla każdej kapitalizacji dyskretnej
uzyskany wynik obliczeń będzie nieco niższy od rzeczywíscie osiągniętego.

Jak wiadomo z podstaw matematyki finansowej, w przypadku kapitalizacji
skokowej (dyskretnej) wartość przyszła kapitału po n okresach, np. n latach,
kształtuje się następująco:

FV = PV(1 + r)n.

Jeśli zaś kapitalizacja występuje m-krotnie w ciągu roku, to:

FV = PV
(

1 +
r

m

)mn
.
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Jeżeli liczba podokresów, w których dokonywana jest kapitalizacja w ciągu
roku, będzie rosła aż do nieskończoności (m → ∞), to przedział czasowy
pomiędzy kolejnymi przyrostami kapitału dążyć będzie oczywíscie do zera.
W granicy uzyskuje się:

lim
m→∞

(
1 +

r

m

)mn
= ern.

Granica ta definiuje sposób kapitalizacji ciągłej. W takim przypadku praw-
dziwe są relacje:

K1 = K0er

oraz w uogólnieniu dla n lat:

FV = PVern.

Przedstawione ujęcie zagadnienia upraszczająco zakłada, że stopy procento-
we r w każdym okresie były równe. Jeżeli założenie to nie jest spełnione, to
przedstawiony wzór należy rozwinąć do postaci:

FV = PV
n∏
t=1

ert = PVe

n∑
t=1

rt

.

Przyrost kapitału będzie oczywíscie tym szybszy, im większa będzie częstotli-
wość kapitalizacji w jednym okresie. Granicą tempa przyrostu jest kapitalizacja
ciągła. Poglądowo zależności te przedstawia rysunek 1.2.

Rysunek 1.2. Kapitał inwestora po n latach w zależności od częstości kapitalizacjim dlaK0 = 100
Źródło: opracowanie własne.

Stopa zwrotu obliczona dla warunków kapitalizacji ciągłej jest logarytmiczną
stopą zwrotu. Jej analityczna postać jest takim przekształceniem równania na
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