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Wstêp
Teoria rynków efektywnych powsta³a na bazie trzech za³o¿eñ [Fama,
1970, s. 90]. Po pierwsze, inwestorzy s¹ racjonalni, wiêc d¹¿¹ do maksymalizacji swojej funkcji u¿ytecznoœci. Po drugie, nieracjonalne jednostki
s¹ nieliczne i wzajemnie siê neutralizuj¹. Ich dzia³ania maj¹ charakter losowy i nie wp³ywaj¹ na ceny walorów. Po trzecie, w przypadku wyst¹pienia podobnych nieracjonalnych dzia³añ wiêkszej liczby inwestorów racjonalni uczestnicy rynku za pomoc¹ arbitra¿u eliminuj¹ ich wp³yw na
poziom cen.
Przedstawiciele finansów behawioralnych podwa¿aj¹ zarówno racjonalnoœæ wiêkszoœci inwestorów, jak i zdolnoœæ rynku do niwelowania nieefektywnoœci powodowanej przez dzia³ania nieracjonalne.
Na gruncie finansów behawioralnych za g³ówn¹ przyczynê nieracjonalnoœci inwestorów i nieefektywnoœci rynków uznaje siê behawioralne
aspekty procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Celem artyku³u jest podjêcie próby klasyfikacji uwarunkowañ behawioralnych decyzji inwestorów wed³ug zaproponowanych dwóch kryteriów: podmiotowo-przedmiotowego i analityczno-decyzyjnego.

1. Uwarunkowania behawioralne decyzji – dotychczas
stosowane podzia³y
Uwarunkowania to okolicznoœci maj¹ce na coœ wp³yw. Okolicznoœci,
czyli wszystko to, co towarzyszy jakiejœ sytuacji lub zdarzeniu [sjp.pwn.pl].
Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych s¹ wiêc wszystkim tym, co – maj¹c pod³o¿e psychologiczne – towarzyszy procesowi podejmowania decyzji i ma na niego wp³yw.
Podstawowym, stosowanym w literaturze rodzajem klasyfikacji uwarunkowañ behawioralnych jest podzia³ wed³ug kryterium sk³onnoœci inwestora na poznawcze i motywacyjne (zob. tab. 1).
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Tablica 1. Behawioralne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych wed³ug
sk³onnoœci inwestora
uwarunkowania poznawcze

uwarunkowania motywacyjne

– heurystyka dostêpnoœci

– efekt pewnoœci

– heurystyka reprezentatywnoœci

– awersja do ryzyka

– heurystyka zakotwiczenia
i dostosowania

– efekt odwrócenia
– efekt predyspozycji

– z³udzenie kontroli
– efekt myœlenia wstecznego
– nadmierna pewnoœæ siebie
ród³o: Opracowanie w³asne.

Uwarunkowania z grupy sk³onnoœci poznawczych odnosz¹ siê do
ograniczeñ percepcji cz³owieka w warunkach nadmiaru informacji. Wœród
nich wyszczególnia siê heurystyki, czyli uproszczenia stosowane przez
jednostki w celu zast¹pienia pe³nego procesu analizy danych. Zgodnie
z koncepcj¹ heurystycznego przetwarzania danych cz³owiek, podejmuj¹c
decyzje, wykazuje wiêksze zaufanie do wczeœniej widzianych lub s³yszanych informacji. Próba, której dotyczy³a informacja, mo¿e byæ niereprezentatywna, ale ³atwy dostêp w pamiêci do pewnego zdarzenia powoduje odczucie zwiêkszonego prawdopodobieñstwa jego powtórnego
wyst¹pienia. Z kolei pos³ugiwanie siê regu³¹ reprezentatywnoœci polega
na wyci¹ganiu wniosków dotycz¹cych ca³ej populacji na podstawie niereprezentatywnej próby. W odniesieniu do dokonywanych prognoz pu³apka reprezentatywnoœci przyjmuje formê z³udzenia gracza lub nierespektowania prawa regresji do œredniej. Mo¿na wiêc oczekiwaæ czêstej
zmiennoœci zdarzeñ, ulegaj¹c z³udzeniu gracza, lub pomijaæ regresjê do
œredniej, wierz¹c w kontynuacjê trendu. Du¿y wp³yw na prognozy ma
równie¿ heurystyka kotwiczenia. Cz³owiek szacuje nieznane sobie wielkoœci, odnosz¹c je do dostêpnych, nawet przypadkowych, liczb.
Kategoria uwarunkowañ behawioralnych nazywana sk³onnoœciami
motywacyjnymi jest œciœle zwi¹zana z teori¹ perspektywy [Tversky,
Kahneman, 1979, s. 265], le¿¹c¹ u podstaw finansów behawioralnych. Jej
twórcy w swoich badaniach udowodnili wystêpowanie tzw. efektu pewnoœci, polegaj¹cego na stawianiu pewnego zysku ponad zyskiem wy¿szym lecz niepewnym. W dziedzinie zysków taka postawa jest zwi¹zana
z awersj¹ do ryzyka. Z kolei w czasie ponoszenia strat dzia³a efekt odwró-
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cenia, polegaj¹cy na sk³onnoœci do podejmowania nadmiernego ryzyka.
Przedstawione w teorii perspektywy podejœcie do wyników inwestycji
prowadzi do efektu predyspozycji. Inwestorzy, wbrew teorii portfelowej,
wyprzedaj¹ akcje, co do których oczekiwany jest wzrost stóp zwrotu,
a zwlekaj¹ z zamkniêciem pozycji stratnych.
Zwolennicy teorii rynków efektywnych, dopuszczaj¹c nieliczne dzia³ania nieracjonalne na gie³dzie, przypisuj¹ je inwestorom indywidualnym
jako jednostkom posiadaj¹cym mniejsz¹ wiedzê i doœwiadczenie ni¿ profesjonaliœci zarz¹dzaj¹cy funduszami. Przedstawiciele finansów behawioralnych na podstawie analizy wyników inwestorów instytucjonalnych
[Dreman, 1998, s. 32] i badañ ankietowych prowadzonych wœród laików
i ekspertów doszli do innych wniosków. Zarówno na decyzje inwestorów
indywidualnych, jak i instytucjonalnych maj¹ wp³yw uwarunkowania
behawioralne (zob. tab. 2).
Tablica 2. Behawioralne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych wed³ug rodzajów inwestorów
uwarunkowania inwestorów
indywidualnych

uwarunkowania inwestorów
instytucjonalnych

– efekt dyspozycji

– nadmierna pewnoœæ siebie

– pu³apka gracza

– syndrom myœlenia grupowego

– awersja do strat

– intuicyjnoœæ wyboru

– heurystyka dostêpnoœci

– efekt posiadania

ród³o: Opracowanie w³asne.

Wystêpowanie efektu dyspozycji u inwestorów indywidualnych potwierdzi³y badania ankietowe [Czerwonka, Gorlewski, 2012, s. 109]. Chêtniej realizuj¹ oni zyskowne ni¿ stratne pozycje. Zatrzymuj¹ wiêc wzrost
zysków i pozwalaj¹ powiêkszaæ siê stratom. Z wyników ankiet wynika
równie¿ ³atwoœæ popadania tej grupy inwestorów w pu³apkê gracza.
Wed³ug innych analiz inwestorzy indywidualni doprowadzaj¹ do
zmniejszenia osi¹ganych wyników przez zbyt czêste dokonywanie transakcji [Kowalczuk, 2009, s. 70]. Aktywnoœæ w handlowaniu akcjami przez
inwestorów instytucjonalnych równie¿ negatywnie wp³ywa na efekty ich
pracy. Eksperci, wysoko oceniaj¹c swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci, czêœciej s¹
nadmiernie pewni siebie ni¿ laicy [Zielonka, 2011, s. 163]. Poniewa¿ pewnoœæ siebie wzrasta wraz z trudnoœci¹ zadania [Szyszka, 2009, s. 49],
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szczególnie niewskazana mo¿e siê okazaæ przy presji czasu i nap³ywie
wielu z³o¿onych informacji. W takich sytuacjach nawet doœwiadczeni
analitycy kieruj¹ siê intuicj¹ lub przyjmuj¹ sposób myœlenia grupy innych
profesjonalistów. W przypadku inwestorów instytucjonalnych stwierdzono równie¿ wystêpowanie efektu posiadania, który objawia siê osobistym
wi¹zaniem siê z inwestycjami. Walory z ich portfela s¹ dla nich wiêcej
warte ni¿ analogiczne, ale niebêd¹ce czêœci¹ zarz¹dzanego funduszu.
Uwarunkowania behawioralne s¹ równie¿ badane w odniesieniu do
p³ci inwestora (zob. tab. 3).
Tablica 3. Behawioralne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych wed³ug kryterium p³ci
uwarunkowania kobiet

uwarunkowania mê¿czyzn

– konserwatyzm poznawczy

– nadmierna pewnoœæ siebie

– awersja do ryzyka

– efekt predyspozycji

– ksiêgowanie umys³owe

– ¿al podecyzyjny

ród³o: Opracowanie w³asne.

O ile wœród kobiet i mê¿czyzn profesjonalnie zajmuj¹cych siê rynkiem
kapita³owym ró¿nice miêdzyp³ciowe siê zacieraj¹ [Czerwonka, Rzeszutek, 2012, s. 121], o tyle w badaniach populacji ogólnej wykazano ró¿nice
miêdzy innymi w poziomie awersji do ryzyka czy sk³onnoœci do konserwatyzmu i nadmiernej pewnoœci siebie. Kobiety maj¹ sk³onnoœæ do ksiêgowania umys³owego. Nie analizuj¹ ³¹cznie wszystkich swoich inwestycji i poniesionych kosztów. Tworz¹ w umyœle osobne konta dla ró¿nych
inwestycji, co jest sprzeczne z zasad¹ substytucyjnoœci pieni¹dza. Mê¿czyŸni z kolei, d¹¿¹c do unikniêcia poczucia wstydu i pragn¹c poczucia
dumy, ulegaj¹ efektowi predyspozycji i czêœciej odczuwaj¹ podecyzyjny
¿al.

2. Klasyfikacja uwarunkowañ behawioralnych decyzji
inwestycyjnych
Niezale¿nie od tego, jakiej p³ci jest inwestor oraz czy reprezentuje
instytucjê, czy tylko w³asn¹ osobê, w procesie decyzyjnym ulega ograniczeniom.
Klasyfikacjê uwarunkowañ behawioralnych decyzji inwestycyjnych
wed³ug dwóch proponowanych kryteriów przedstawia rysunek 1.

ród³o: Opracowanie w³asne.

behawioralne uwarunkowania
zewnêtrzne rynku

behawioralne uwarunkowania
wewnêtrzne rynku

behawioralne uwarunkowania
wewnêtrzne inwestora
– awersja do niejasnoœci
– tendencja do upraszczania
rzeczywistoœci
– wiara w trendy
– pu³apka potwierdzenia
– sk³onnoœæ do ograniczania
negatywnych emocji

behawioralne uwarunkowania
sprzyjaj¹ce wykorzystaniu anomalii
rynkowych
awersja do strat
efekt dyspozycji
nadmierna pewnoœæ siebie
nierealistyczny optymizm
b³¹d kotwiczenia
ksiêgowanie umys³owe
b³¹d ekstrapolacji
b³¹d reprezentatywnoœci
konserwatyzm poznawczy
wybiórcza atrybucja
heurystyka dostêpnoœci
efekt kalibracji
efekt sprzê¿enia zwrotnego
instynkt stadny
zjawisko myœlenia grupowego
mechaniczny charakter zachowañ
jako przyczyna pozornych zachowañ
stadnych

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

behawioralne uwarunkowania (jako
przyczyny anomalii rynkowych) do
wykorzystania w inwestowaniu

kryterium analityczno-decyzyjne

Rysunek 1. Klasyfikacja uwarunkowañ behawioralnych decyzji inwestycyjnych

kryterium podmiotowo-przedmiotowe

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

efekt sformu³owania
ekspansywnoœæ mediów
iluzja prawdy
uwiarygodniaj¹ca si³a mediów
eskalacja emocji
szum informacyjny
kontekst ideologiczny
przerysowanie

chciwoœæ
strach
nadzieja
efekt utopionych kosztów
odczuwanie presji czasu

behawioralne uwarunkowania
ograniczane dziêki wykorzystaniu
anomalii rynkowych
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Wed³ug kryterium podmiotowo-przedmiotowego uwarunkowania
behawioralne mo¿na analizowaæ na trzech poziomach:
– inwestora jako jednostki,
– rynku jako zbiorowoœci inwestorów,
– otoczenia rynku i jednostki.
Inwestor jako jednostka ulega ograniczeniom poznawczym i emocjom.
Gdyby dysponowa³ tylko bie¿¹cymi cenami rynkowymi i by³ informowany wiernie o wszelkich zmianach mog¹cych mieæ wp³yw na jego
decyzje, pope³nia³by tylko b³êdy spowodowane jego wewnêtrznymi
uwarunkowaniami. Informacji, mimo ¿e obiektywnych, by³oby za du¿o,
wiêc musia³by stosowaæ uproszenia w analizie. Osi¹gane wyniki lub ich
przewidywana wielkoœæ wywo³ywa³yby emocje negatywnie wp³ywajace
na proces decyzyjny.
Zachowania i decyzje jednostkowego inwestora praktycznie nie maj¹
wp³ywu na ceny akcji. Jednak w momencie, gdy podobnych wyborów dokonuje wiêksza liczba inwestorów, ich zagregowane b³êdy znajduj¹ odzwierciedlenie w kursach gie³dowych. Poniewa¿ inwestor nie jest izolowany od otoczenia, czêsto œwiadomie lub nieœwiadomie bierze pod
uwagê albo wrêcz analizuje wybory pozosta³ych uczestników rynku.
Zarówno na decyzje pojedynczych inwestorów, jak i na zachowania
zbiorowe mog¹ mieæ wp³yw zewnêtrzne uwarunkowania behawioralne
zlokalizowane poza rynkiem. Na decyzje inwestorów maj¹ wp³yw w³adze pañstwowe, zarz¹dzaj¹cy bankami centralnymi, agencje raitingowe,
zarz¹dy spó³ek i doradcy inwestycyjni. Najwa¿niejszym Ÿród³em zewnêtrznych uwarunkowañ behawioralnych s¹ jednak media jako g³ówne
Ÿród³o informacji. S¹ one czêsto Ÿród³em dezinformacji i w konsekwencji
b³êdnych decyzji. Nieefektywnoœæ systemu informacyjnego objawia siê
tym, ¿e œrodki masowego przekazu maj¹ tendencjê do produkowania informacji prawdziwych w sprawach ma³o istotnych. W efektownej formie
s¹ natomiast przekazywane ma³o wartoœciowe wiadomoœci dotycz¹ce
wa¿nych problemów. W po³¹czeniu na przyk³ad z efektem dyspozycji,
któremu ulega inwestor, konsekwencj¹ nierzetelnoœci mediów jest nieefektywnoœæ rynku kapita³owego.
W klasyfikacji uwarunkowañ behawioralnych decyzji inwestycyjnych
wed³ug kryterium analityczno-decyzyjnego punktem odniesienia s¹ odstêpstwa od efektywnoœci rynku, tzw. anomalie rynkowe.
Ich systematyzacja nie jest prosta, poniewa¿ niektóre rynkowe zjawiska anomalne mo¿na zaliczyæ do kilku kategorii. W literaturze spotkaæ
mo¿na ró¿ne ich podzia³y.
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Œlepaczuk wymienia cztery kategorie anomalii [Œlepaczuk, 2006, s. 6]:
– efekty kalendarzowe,
– anomalie zwi¹zane z wystêpowaniem istotnych wspó³czynników korelacji,
– efekty zwi¹zane z podaniem do publicznej wiadomoœci istotnych informacji dotycz¹cych spó³ek,
– anomalie zwi¹zane ze wspó³czynnikami finansowymi spó³ek.
Z kolei Szyszka dzieli anomalie na piêæ grup [Szyszka, 2009, s. 150]:
– anomalie czasowe,
– nadreakcje rynków,
– strategie momentum,
– anomalie zwi¹zane z opóŸnion¹ reakcj¹ inwestorów na nowe informacje,
– anomalie zwi¹zane z charakterystyk¹ spó³ki.
Czerwonka i Gorlewski klasyfikuj¹ anomalie w trzech grupach [Czerwonka, Gorlewski, 2012, s. 160]:
– anomalie sezonowe,
– anomalie fundamentalne,
– nadreaktywnoœæ i subreaktywnoœæ rynku.
Niezale¿nie od przyjêtego podzia³u anomalii rynkowych przedstawiciele finansów behawioralnych za przyczynê ich wystêpowania uznaj¹
behawioralne uwarunkowania decyzji inwestorów. Identyfikuj¹ ich
wystêpowanie na œwiatowych gie³dach, badaj¹c efektywnoœæ pasywnych
strategii inwestycyjnych – zak³adaj¹cych pe³en automatyzm dzia³añ. Najbardziej znanymi pasywnymi strategiami powsta³ymi przy okazji badania anomalii rynkowych s¹:
– strategia inwestowania przeciwstawnego, tzw. kontrariañska – wykorzystuj¹ca nadreaktywnoœæ rynku i polegaj¹ca na kupowaniu oraz
utrzymywania przez co najmniej 12 miesiêcy walorów, które w ostatnim okresie najbardziej straci³y na wartoœci,
– strategia momentum – wykorzystuj¹ca subreaktywnoœæ rynku i polegaj¹ca na kupowaniu oraz utrzymywaniu przez kilka miesiêcy walorów, które w ostatnim okresie najbardziej zyska³y na wartoœci.
Identyfikacja i klasyfikacja uwarunkowañ behawioralnych decyzji
inwestycyjnych pozwala przyj¹æ i uzasadniæ stosowanie takich strategii
pasywnych jak momentum i kontrariañska.
W podziale uwarunkowañ wed³ug kryterium analityczno-decyzyjnego kluczowe jest za³o¿enie automatyzmu dzia³añ w strategiach wyko-
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rzystuj¹cych anomalie rynkowe. Pozwala ono w pierwszej grupie uwarunkowañ behawioralnych wyodrêbniæ te sprzyjaj¹ce wykorzystaniu
anomalii rynkowych. Dziêki nim u³atwione jest stosowanie strategii wykorzystuj¹cych uwarunkowania z drugiej grupy, bêd¹cych przyczyn¹
wystêpowania anomalii. Ta kategoria uwarunkowañ jest przedmiotem
wielu opracowañ finansistów behawioralnych.
Za³o¿enie automatyzmu dzia³añ pozwala równie¿ wyodrêbniæ uwarunkowania zebrane w grupie trzeciej kryterium analityczno-decyzyjnego, których wp³yw na proces decyzyjny dziêki stosowaniu pasywnych
strategii mo¿na ograniczyæ.

3. Uwarunkowania behawioralne sprzyjaj¹ce wykorzystaniu
anomalii rynkowych
Inwestor chc¹cy osi¹gaæ zyski na rynku kapita³owym w sporze miêdzy zwolennikami teorii rynków efektywnych a przedstawicielami finansów behawioralnych stanie po stronie tych drugich. Przyczyn jest kilka.
Wyniki prowadzonych przez finansistów behawioralnych badañ dowodz¹ mo¿liwoœci uzyskiwania ponadprzeciêtnych wyników z inwestycji.
Strategie wykorzystuj¹ce anomalie nie wymagaj¹ wnikliwych analiz dop³ywaj¹cych zewsz¹d informacji.
Jak wynika z badañ ankietowych [Czerwonka, Gorlewski, 2012, s. 111;
Kowalczuk, 2009, s. 71], inwestorzy w doborze spó³ek do portfela najchêtniej kieruj¹ siê przes³ankami, które wi¹¿¹ siê z mo¿liwie ma³ym nak³adem
czasu i pracy. Jest to zrozumia³e w kontekœcie czynników sytuacyjnych,
takich jak: presja czasu, zakres dostêpnych informacji, zmiennoœæ otoczenia czy poziom niepewnoœci. Podejmowanie decyzji w takich warunkach na podstawie wszystkich dostêpnych informacji jest praktycznie
niemo¿liwe.
Poza ograniczeniami sytuacyjnymi inwestor podlega ograniczeniom
poznawczym, takim jak: stosunkowo niewielka pamiêæ operacyjna, s³abo
podzielna uwaga, podatnoœæ na emocje. W zwi¹zku z tym jest sk³onny
stosowaæ i rozwijaæ uproszczone mechanizmy podejmowania decyzji
oraz mimowolnie popadaæ w pu³apkê potwierdzenia. Przystosowuje siê
w ten sposób do zewnêtrznych i wewnêtrznych ograniczeñ.
Inwestor d¹¿y wiêc do tego, aby jak najmniej i jak najkrócej pracowaæ
nad strategi¹ inwestycyjn¹. Nap³ywaj¹ce informacje porz¹dkuje i kategoryzuje, poniewa¿ nie toleruje pró¿ni i niejasnoœci. Próbuje zidentyfikowaæ
trend lub prawid³owoœæ w nap³ywaj¹cych danych, bo dopiero wtedy czuje siê upowa¿niony do formu³owania prognoz. Jak wykaza³ Ellsberg, lu-
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dzie za wszelk¹ cenê unikaj¹ niejasnoœci [Zaleœkiewicz, 2012, s. 202].
Nawet za cenê nieracjonalnego zachowania.
Stosowanie pasywnych strategii wykorzystuj¹cych anomalie rynkowe pozwala wykorzystaæ wewnêtrzne uwarunkowania behawioralne,
z którymi walka by³aby bardzo trudna.
Wystêpowanie anomalii, wykazane i wyjaœnione na gruncie psychologii, mo¿e byæ powodem stosowania strategii pasywnych przez inwestorów racjonalnych w sensie psychologicznym. Racjonalnoœæ jako „stan
odznaczaj¹cy siê rozs¹dkiem, wol¹ akceptowania tego, co jest dobrze uzasadnione” [Zaleœkiewicz, 2012, s. 44] w œwietle badañ przedstawicieli
finansów behawioralnych uzasadnia stosowanie automatyzmu w inwestowaniu.

4. Uwarunkowania behawioralne wymagaj¹ce ograniczenia
Dziêki strategiom inwestycyjnym wykorzystuj¹cym anomalie rynkowe czêœæ uwarunkowañ behawioralnych w³asnych i inwestorów z otoczenia mo¿na wykorzystaæ. S¹ te¿ uwarunkowania, które dziêki stosowaniu tych strategii mo¿na ograniczaæ. Istotn¹ ich czêœci¹ s¹ emocje
towarzysz¹ce procesowi podejmowania decyzji. Najwa¿niejsze, a zarazem najtrudniejsze w opanowaniu s¹ chciwoœæ, strach i nadzieja. Komar
pisze o chciwoœci jako o chorobliwej ¿¹dzy posiadania [Komar, 2011,
s. 45]. Wed³ug Bersteina odczuwaj¹ j¹ ci inwestorzy, którzy s¹ po w³aœciwej stronie rynku. Gdy wartoœæ inwestycji wzrasta, poczucie pychy
i wszechmocy powoduje u nich ignorowanie oznak zmiany trendu [Bernstein, 1996, s. 56]. Natomiast strach przed pora¿k¹ ka¿e utrzymywaæ
stratne pozycje w nadziei na odwrócenie trendu.
Dyscyplina narzucona przez przyjêt¹ pasywn¹ strategiê inwestowania pozwala eliminowaæ wp³yw emocji. Prosta metoda wyznaczania momentu zakupu i sprzeda¿y oraz sposobu doboru akcji pozwala równie¿
unikn¹æ negatywnego wp³ywu przekazów medialnych.
Media szybko rozpowszechniaj¹ informacje, wiêc ich wp³yw na efektywnoœæ rynku, w kontekœcie teorii rynków efektywnych, powinien byæ
pozytywny. Wiadomoœci p³yn¹ce z mediów powinny umo¿liwiaæ inwestorom dokonanie racjonalnego wyboru. Analiza funkcjonowania mediów
w kategoriach jakoœci informacji nie pozostawia jednak inwestorowi z³udzeñ [Pucek, Bierówka, 2011, s. 14].
Œrodki masowego przekazu rozpowszechniaj¹ zarówno informacje
prawdziwe, niejasne i ogólnikowe, jak i fa³szywe, niepotwierdzone, ale
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domniemane oraz informacje o informacjach. Tworz¹ w ten sposób iluzjê
prawdy. Z nat³oku informacji pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³ i o ró¿nym
stopniu z³o¿onoœci, a tak¿e pseudo- i parainformacji trudno jest odbiorcy
wychwyciæ rzetelne i wa¿ne informacje. Prawdziwe informacje s¹ czêsto
zniekszta³cane pod wp³ywem chocia¿by pogl¹dów panuj¹cych w redakcji gazety czy stacji telewizyjnej. W takich przypadkach mo¿na mówiæ
o dwóch rodzajach zniekszta³ceñ: kontekœcie ideologicznym i przerysowaniu. W warunkach konkurencji na rynku mediów o uwagê czytelnika lub widza zabiega siê sensacj¹ i wyj¹tkowoœci¹ komunikatu [Majewski, 2012, s. 225]. W takich warunkach jeszcze bardziej kusz¹ce jest
ograniczenie siê do prostej, pasywnej strategii inwestowania.

Zakoñczenie
Przedstawiona klasyfikacja uwarunkowañ nie ogranicza siê do ujêcia
behawioralnych aspektów jako przyczyn nieracjonalnoœci inwestora i nieefektywnoœci rynku. Niektóre uwarunkowania, takie jak awersja do niejasnoœci czy wiara w trendy, pozwala wykorzystywaæ b³êdy wynikaj¹ce
z ograniczeñ pozosta³ych inwestorów. Stosowanie prostych regu³ decyzyjnych, jakie oferuj¹ strategie wykorzystuj¹ce anomalie, pozwala ograniczyæ emocje i negatywny wp³yw szumu informacyjnego tworzonego
przez media.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono stosowane dotychczas podzia³y uwarunkowañ
behawioralnych decyzji inwestycyjnych. Ponadto podjêto próbê klasyfikacji
tych¿e uwarunkowañ wed³ug dwóch podstawowych kryteriów: podmiotowo-przedmiotowego i analityczno-decyzyjnego.

S³owa kluczowe
sk³onnoœci poznawcze, sk³onnoœci motywacyjne, anomalie, strategia momentum,
strategia kontrariañska

Behavioral determinants of investment decisions (Summary)
In the paper are presented behavioral determinants of investment decisions,
in their previously used divisions. Moreover, an attempt has been made to classify and briefly characterized these determinants according to two basic criteria:
subject-object and analytical-decision making.

Keywords
cognitive tendencies, motivational tendencies, anomalies, momentum strategy,
contrarian strategy

