
Wstęp

Niektórzy uważają, że inwestowanie jest sztuką. Dla autorów tej książki termin
ten jest raczej wysublimowaną filozofią rozumienia finansów i równocześnie
jednym z możliwych sposobów ich objaśniania. Inwestowanie jest sposobem
działania pozwalającym myśleć o takiej przyszłości, w której można osiągnąć
więcej niż dzís. Przynajmniej w obszarze kapitałów. Gdyby nawet próbować
skojarzyć inwestycje z określoną sztuką, to jest to sztuka prakseologicznego
myślenia o metodach pomnażania kapitału. Z tego sposobu myślenia rodzą się
pomysły na angażowanie dyspozycyjnego kapitału, a w konsekwencji decyzje
inwestycyjne. Takie kategorie jak kapitał, wartość początkowa, wartość końcowa
oraz stopa zwrotu wraz z analizą ryzyka i niepewności tworzą podstawy do
rozważań na temat efektywnego inwestowania.

W prezentowanej Czytelnikom książce zajmujemy się teorią inwestycji
finansowych w ujęciu modelowym. Treść książki jest logicznie uporządkowa-
nym, usystematyzowanym zbiorem myśli na temat efektywnego inwestowania
w papiery wartościowe – w szczególności akcje i obligacje jako podstawowe in-
strumenty rynku kapitałowego – powstałych wskutek wykorzystania naukowego
dorobku specjalistów w obszarze teorii inwestycji i przedstawionych według na-
szego ich rozumienia i możliwego zastosowania. Fascynuje nas jednoznaczność
myśli poszczególnych modeli inwestycyjnych, ich wewnętrzna spójność i logika.
Traktujemy je jako naukowe, eleganckie w swej postaci i formie konstrukcje
myślowe i jako takie chcemy je przedstawić.

Poprawny dobór treści jest sztuką kompromisu. Pierwsze ograniczenie to
wyłączenie z rozważań problematyki inwestycji rzeczowych oraz makroekono-
micznych skutków sumy indywidualnych decyzji inwestycyjnych. Podstawowa
perspektywa postrzegania tej problematyki, według której powstały poszcze-
gólne rozdziały, polega na wyobrażeniu sobie hipotetycznego inwestora, który
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dysponuje określonym kapitałem finansowym, ma zamiar zaangażować go
w papiery wartościowe i, zachowując się skrajnie racjonalnie, dąży do optymali-
zacji relacji pomiędzy oczekiwanym dochodem a poziomem ryzyka. Kolejne
ograniczenie, które skutkuje doborem problematyki, polega na założeniu, że
inwestor chcąc podjąć optymalne decyzje inwestycyjne, poszukuje zwartego uję-
cia modelowego, wspomagającego proces decyzyjny. W tym sensie opisalísmy
najważniejsze modele inwestycyjne, które przy spełnieniu przyjętych założeń
prowadzą do racjonalnej decyzji.

Pewnym dylematem autorów była i nadal pozostaje kwestia przyjętych pro-
porcji pomiędzy słownym opisem a sformalizowanym, matematycznym ujęciem
opisywanych zagadnień. Staralísmy się w opisie poszczególnych modeli nadać
im jak najbardziej jednoznaczną charakterystykę, wobec czego niejednokrotnie
symbole zastępowały nam słowa – naszym zamiarem było przedstawienie mo-
deli inwestycyjnych, a zatem już to wyznaczyło proporcje pomiędzy słowami
a symbolami.

Czerpiąc z dorobku klasyków metodologii nauk ekonomicznych, podzielamy
pogląd Léona Walrasa w kwestii aplikacyjności ujęć formalnych: „Jeżeli chodzi
o język, to dlaczego mamy się upierać przy tym, aby mozolnie i bardzo nieścísle
wyjaśniać w języku potocznym te problemy [...], które w języku matematyki
można wyrazić przy użyciu niewielkiej liczby słów, w sposób bardziej dokładny
i bardziej precyzyjny” [Walras, 1874, s. 33]. Przy czym staralísmy się, aby
to sformalizowane ujęcie uczynić jak najbardziej przyjaznym w odbiorze
i zrozumiałym. Zwłaszcza w tym kontekście myślelísmy o studentach, którzy
obok naszych zainteresowań opisywaną problematyką byli źródłem inspiracji do
napisania tej książki.

Trzeba postawić także pewne ograniczenia naszych celów i odpowiedzieć na
pytanie, czym ta książka nie jest. Z całą pewnością nie jest to zbiór recept na
bycie bogatym poprzez inwestowanie w papiery wartościowe – Czytelnicy znajdą
tu myśli o istocie i skutecznym inwestowaniu na rynku kapitałowym. Jednak
fenomenem giełd czy, szerzej, całego rynku finansowego jest to, że wszyscy
inwestorzy, dysponując tymi samymi lub bardzo podobnymi informacjami,
podejmują bardzo różne, często przeciwstawne decyzje inwestycyjne. Nie wdając
się tu w szczegółowe wyjaśnienie powodów, dla których tak się dzieje, trzeba
zauważyć, że uniwersalnych i zawsze skutecznych recept na maksymalizowanie
stopy zwrotu nie ma. Gdyby bowiem były, my jako autorzy pisalibyśmy jedynie
dzienniki z dalekich podróży, zarządzając naszymi coraz bardziej wartościowymi
portfelami inwestycyjnymi.

Dlaczego tak nie jest? Brak uniwersalnych zastosowań, a przede wszystkim
pełnej skuteczności modeli inwestycyjnych w konstruowaniu rzeczywistych,
optymalnych portfeli aktywów finansowych wywodzi się z kilku fundamental-
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nych przyczyn. Za jedną z ważniejszych należy uznać milczące założenie modeli
o replikowaniu warunków z przeszłości – modele inwestycyjne bez względu na
ich konkretną postać i stopień metodycznego skomplikowania zakładają, że to,
co zdarzyło się na rynkach w przeszłości, w większości przypadków powtórzy się
w przyszłości. Stąd tak wielka rola np. wartości średnich. Ponieważ nie zawsze
owa replikacja następuje bądź następuje, ale w horyzoncie czasowym innym
niż horyzont inwestycji, uzyskane efekty są często odmienne (czasem lepsze,
czasem gorsze) od oczekiwanych. Ponadto modele nie ujmują całej sfery beha-
wioralnej w decyzjach inwestycyjnych, co więcej zakładają posunięty do granic
możliwości racjonalizm zachowania. Staralísmy się w poszczególnych modelach
wskazać wszystkie uwarunkowania skuteczności lub przedstawić skutki decyzji
inwestycyjnych w warunkach zmiany przyjętych założeń.

Książka powstała głównie jako monografia naukowa, a także pomoc meryto-
ryczna w ramach przedmiotu z tematyki modeli inwestycyjnych lub pokrewnych,
wykładanych na kierunkach finansowych uczelni ekonomicznych. Bylibyśmy
jednak wysoce usatysfakcjonowani, gdyby okazało się, że podjęta problematyka
spotyka się z zainteresowaniem inwestorów bądź też jest przyczynkiem do pod-
jęcia przedmiotowych dyskusji. I w tym sensie dedykujemy ją wszystkim, którzy
chcą dogłębnie i wyczerpująco zrozumieć, czym jest efektywna inwestycja fi-
nansowa.

Oddając tę książkę do rąk Czytelników, chcemy podziękować jej pierwszemu
Czytelnikowi, Pani Profesor Annie Górczyńskiej z Uniwersytetu Gdańskiego,
która zgodziła się przyjąć rolę recenzenta. Dziękujemy Pani Profesor za wyjątko-
wą przychylność autorom, za podzielanie naszych poglądów na podjęte w tej
książce tematy oraz za wyrażone uwagi i sugestie.


