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Wstêp
Jednym z istotnych etapów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych jest ustalenie horyzontu czasowego inwestycji. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia inwestora, który podejmuje decyzjê
o wyborze waloru b¹dŸ portfela inwestycji w kontekœcie realizowanego
celu inwestycyjnego. W zwi¹zku z powy¿szym ocena efektywnoœci zarz¹dzania portfelem inwestycji powinna uwzglêdniaæ ten aspekt procesu
inwestycyjnego, niezale¿nie od za³o¿onego przez inwestora czasu trwania inwestycji. Jednym z nowych narzêdzi, które ostatnio pojawi³y siê
w badaniach empirycznych szeroko rozumianej ekonomii i finansów, jest
analiza falkowa. Zalet¹ analizy falkowej jest brak za³o¿eñ odnoœnie do
rozk³adów zmiennych oraz mo¿liwoœæ dekompozycji danych na ró¿ne
skale czasu, co pozwala na ustalenie pewnych zakresów zmiennoœci.
Celem opracowania jest ocena i porównanie efektywnoœci zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym funduszy na podstawie wieloskalowego
wskaŸnika Sharpe’a wyznaczonego za pomoc¹ analizy falkowej. Przedmiotem badañ empirycznych s¹ trzy grupy funduszy inwestycyjnych
funkcjonuj¹cych na polskim rynku kapita³owym. Kryterium wyodrêbnienia grup jest rodzaj formy prawnej: fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), fundusze inwestycyjne zamkniête (FIZ). Wyniki otrzymanych badañ wykorzystane zostan¹ w procesie weryfikacji hipotezy, i¿ zamkniête fundusze inwestycyjne osi¹gaj¹ lepsze wyniki ni¿ otwarte fundusze inwestycyjne.

1. Strategie zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym a horyzont
inwestycji
Strategia jest zbiorem uporz¹dkowanych dzia³añ umo¿liwiaj¹cych
skuteczn¹ realizacjê przyjêtych priorytetów i celów. W przypadku zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym planowanie strategiczne jest procesem, w którym inwestorzy œwiadomie przewiduj¹ i kontroluj¹ zmiany
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cen instrumentów finansowych. Umiejêtnie reaguj¹ na zmiany otoczenia
i podejmuj¹ próby ich wyprzedzenia. G³ównymi celami konstruowania
strategii zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym s¹: minimalizacja ryzyka
zmian oczekiwanych zysków, okreœlanie perspektywicznych kierunków
zmian struktury portfela, optymalne wykorzystanie posiadanych przez
inwestora zasobów oraz optymalizacja kosztów wynikaj¹cych z alokacji
posiadanych przez inwestora aktywów [Luenberger, 2003, s. 153].
Alokacja aktywów jest procesem tworzenia optymalnej struktury
portfela dla danego inwestora w za³o¿onym horyzoncie czasu trwania
inwestycji. Horyzont inwestycji zale¿y od oczekiwanej przez inwestora
stopy zwrotu oraz jego awersji do ryzyka. Oznacza to, ¿e d³ugoœæ horyzontu inwestycji jest jednym z kluczowych elementów determinuj¹cych
wybór strategii inwestycyjnej. Uogólniaj¹c, im krótszy horyzont inwestycji, tym ni¿szy poziom ryzyka powinien byæ akceptowany przez inwestora dla danego poziomu zysku z inwestycji [Jajuga, Jajuga, 2008, s. 254].

2. Analiza falkowa w pomiarze wyników portfeli
inwestycyjnych
Wskazaæ mo¿na dwa podstawowe rodzaje miar efektywnoœci zarz¹dzania portfelem inwestycji: absolutne (wyznaczane w oparciu o stopy zwrotu portfela) i relatywne (skonstruowane w oparciu o ustalone
z góry endogenne lub egzogenne benchmarki). W przypadku miar relatywnych mo¿na ponownie dokonaæ ich podzia³u na: kardynalne i porz¹dkowe. Miarami kardynalnymi s¹ wskaŸniki skonstruowane jako iloraz
miary dochodu i miary ryzyka, natomiast miary porz¹dkowe wskazuj¹
pozycjê badanego portfela w grupie podobnych (jednorodnych) portfeli
inwestycyjnych. Miary porz¹dkowe wyznaczane s¹ w oparciu o miary
kardynalne. Istota miar kardynalnych wynika z najprostszej i najbardziej
intuicyjnej definicji pojêcia efektywnoœci, tj. stosunku osi¹gniêtego wyniku do poniesionych nak³adów. Najstarsz¹ i najczêœciej stosowan¹ miar¹
kardynaln¹ jest wskaŸnik Sharpe’a bêd¹cy przedmiotem analizy w prezentowanym artykule.
2.1. WskaŸnik Sharpe’a
WskaŸnik Sharpe’a, jako miara oceny efektywnoœci zarz¹dzania
portfelem inwestycyjnym, zaproponowany zosta³ w 1966 r. jako stosunek
premii (nagrody) do zmiennoœci [Sharpe, 1966, s. 119–138]1. Oryginalna
postaæ wskaŸnika Sharpe’a (Sp) jest nastêpuj¹ca:
1

W oryginale jego nazwa brzmi reward-to-variability [Sharpe, 1966, s. 123].

Wyniki ex post funduszy inwestycyjnych...

Sp =

E(r p - r f )
s(r p )
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(1)

gdzie:
E(rp–rf) – wartoœæ oczekiwana ró¿nicy miêdzy stop¹ zwrotu z portfela
a stop¹ zwrotu waloru wolnego od ryzyka,
s(rp) – odchylenie standardowe stóp zwrotu z portfela.
W 1994 r. W.F. Sharpe [1994, s. 49–58] zaproponowa³ modyfikacjê
wskaŸnika, której celem by³o uwzglêdnienie zmieniaj¹cej siê w czasie stopy zwrotu waloru wolnego od ryzyka, nadaj¹c mu postaæ:
Sp =

E(r p - r f )
s(r p - r f )

(2)

Powszechnoœæ stosowania wskaŸnika Sharpe’a w ocenie wyników
portfeli inwestycyjnych wynika z ³atwoœci jego obliczenia i jednoznacznej
oceny wyniku portfela wzglêdem innych portfeli w grupie wybranej do
porównywania. Jednak¿e czêsto zapomina siê o sprawdzeniu, czy zrealizowane s¹ za³o¿enia odnoœnie do warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby otrzymana interpretacja by³a w³aœciwa. WskaŸnik Sharpe’a jest
bowiem wra¿liwy na wybór okresu oraz jego d³ugoœæ, ponadto w wersji
klasycznej stosowany powinien byæ tylko w przypadku, gdy stopy zwrotu danej inwestycji maj¹ rozk³ad normalny oraz wówczas, gdy ceny walorów na rynku kapita³owym wykazuj¹ tendencjê rosn¹c¹ [Zamojska,
2012, s. 108]. Jeœli naruszony jest dowolny ze wskazanych powy¿ej warunków, wówczas stosowanie wskaŸnika Sharpe’a jest nieuzasadnione.
Jeœli stopy zwrotu portfeli maj¹ skoñczon¹ wartoœæ oczekiwan¹ i wariancjê oraz spe³nione jest za³o¿enie, ¿e rozk³ady stóp zwrotu s¹ jednakowymi
niezale¿nymi rozk³adami, wówczas estymator wskaŸnika Sharpe’a jest
funkcj¹ wartoœci oczekiwanej i wariancji stóp zwrotu portfeli. W tej sytuacji uzasadnione jest obliczenie b³êdu standardowego estymatora wskaŸnika Sharpe’a [Lo, 2002, s. 38]. Wyznaczenie b³êdu standardowego
wskaŸnika Sharpe’a oraz okreœlenie w³asnoœci jego rozk³adu pozwala na
sformu³owanie przedzia³u ufnoœci oraz sprawdzenie, czy dodatnia wartoœæ wskaŸnika jest statystycznie istotna, czyli czy dodatnia wartoœæ
wskaŸnika wskazuje na dodatni¹ premiê za ryzyko skorygowan¹ o ryzyko dla przyjêtego poziomu ufnoœci, a tak¿e porównanie, czy ró¿nica
wartoœci wskaŸnika Sharpe’a pomiêdzy porównywanymi portfelami jest
istotna [Opdyke, 2007, s. 311].
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WskaŸnik Sharpe’a ma zastosowanie do porównañ jednorodnych
grup portfeli wzglêdem siebie oraz wzglêdem wyznaczonego benchmarku. W sytuacji gdy na rynku finansowym obserwowana jest koniunktura,
wskaŸnik ten jest odpowiednim narzêdziem do uporz¹dkowania portfeli.
Problem pojawia siê w przypadku, gdy premia za ryzyko jest ujemna
w sytuacji dekoniunktury na rynku. Konieczna staje siê modyfikacja klasycznej postaci wskaŸnika Sharpe’a, poniewa¿ uporz¹dkowanie wed³ug
wartoœci bezwzglêdnych prowadzi do b³êdnych wniosków. Aby rozwi¹zaæ ten problem, Israelsen [2003, s. 50] zaproponowa³ modyfikacjê polegaj¹c¹ na podniesieniu odchylenia standardowego nadwy¿ek stóp zwrotu
do potêgi bêd¹cej ilorazem nadwy¿ki stopy zwrotu przez jej wartoœæ bezwzglêdn¹. Inna modyfikacja zosta³a zaproponowana przez Ferruza i Sarto [2004, s. 275] i polega na zmianie sposobu liczenia nadwy¿ek stóp
zwrotu, które liczone s¹ jako iloraz a nie jako ró¿nica. Podstawow¹ wad¹
tego wskaŸnika jest to, ¿e liczony powinien byæ tylko wtedy, gdy œrednia
stopa zwrotu z portfela jest nieujemna. Jako kolejn¹ modyfikacjê wskazaæ
mo¿na podejœcie zaproponowane przez Scholza i Wilkensa [Scholz, 2006,
s. 349], które umo¿liwia ocenê efektywnoœci zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym niezale¿nie od aktualnej koniunktury na rynku. Postaæ tak
zmodyfikowanego wskaŸnika Sharpe’a uwzglêdnia wyniki estymacji
klasycznego modelu równowagi rynku kapita³owego CAPM.
2.2. Analiza falkowa
Analiza falkowa jest rodzajem analizy czêstotliwoœciowej, w ramach
której dany proces jest reprezentowany jednoczeœnie w dziedzinie czasu
i w dziedzinie czêstoœci. Analiza ta jest technik¹ okien, których rozmiar
ulega zwiêkszeniu lub zmniejszeniu w zale¿noœci od tego, czy analizujemy wahania d³ugo- czy krótkookresowe [Bruzda, 2003, s. 231]. Ze wzglêdu na swój lokalny charakter analiza falkowa jest narzêdziem badania
procesów niestacjonarnych. Analiza falkowa, okreœlana tak¿e jako techniki filtrowania, z racji swych w³asnoœci daje narzêdzie, które pozwala na
uwzglêdnienie w analizie szeregu faktu, i¿ niektóre z jego charakterystyk
zmieniaj¹ siê w czasie [Gencay i inni, 2002, s. 1].
Celem przeprowadzania analizy falkowej jest dekompozycja procesu na sk³adowe, bêd¹ce przesuniêtymi i przeskalowanymi wersjami tzw.
falki podstawowej. Analiza falkowa ma charakter czasowo-skalowy, co
oznacza, ¿e istnieje odpowiednioœæ pomiêdzy ma³¹ skal¹ i wysok¹ czêstotliwoœci¹, jak równie¿ du¿¹ skal¹ i nisk¹ czêstotliwoœci¹ [Bruzda, 2003,
s. 233]. Jedna z najprostszych – falka Haara – operuje na skalach diadycz-
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nych. Za pomoc¹ falki Haara dekomponujemy szereg czasowy na dwa
elementy: oscylacje o wysokiej czêstotliwoœci reprezentuj¹ce odchylenia
od linii trendu oraz wspó³czynniki wyg³adzonej linii trendu. Dekompozycja przeprowadzana jest za pomoc¹ dwóch filtrów, zwanych sprzê¿onymi filtrami lustrzanymi [Bruzda, 2003, s. 235]:
– filtr dolnoprzepustowy (reprezentacja zgrubna),
– filtr górnoprzepustowy (reprezentacja szczegó³owa).
Dekompozycja szeregów czasowych dokonywana jest za pomoc¹
transformaty falkowej bêd¹cej przekszta³ceniem dwuparametrowym,
odwzorowuj¹cym jednowymiarowy sygna³ f(t) w dwuwymiarow¹ tablicê wspó³czynników cj,k:
f (t ) = S c j , k 2 j / 2 y(2 j t - k )
j,k

(3)

gdzie zbiór funkcji falkowych y j , k (t )jest zazwyczaj baz¹ ortogonaln¹ oraz
j Î (0 , ¥ ), k Î (-¥ , ¥ ). Zbiór wszystkich wspó³czynników c j , k jest nazywany dyskretn¹ transformat¹ falkow¹ (DWT) sygna³u f(t), a wzór (3) jest
transformat¹ odwrotn¹. Wprowadzaj¹c funkcjê skaluj¹c¹ j j , k , sygna³ f(t)
mo¿na przedstawiæ jako:
¥

¥

¥

f (t ) = S a k j k (t ) + S S d j , k y j , k (t )
j = 0 k = -¥

k = - inf

(4)

gdzie pierwszy element sumy (4) stanowi aproksymacjê sygna³u, drugi
element, wraz ze wzrostem j, reprezentuje coraz bardziej szczegó³owe detale sygna³u. W przypadku gdy transformatê falkow¹ rozpatrujemy w kategoriach wspomnianych powy¿ej filtrów, wówczas, je¿eli wyrazimy
funkcjê skaluj¹c¹ j(t ) i falkê y(t ) jako sumê wa¿on¹ przesuniêtych funkcji
skaluj¹cych z wy¿szego poziomu j(2t ) postaci:
j (t ) = S h (n ) 2 j (2 t - n )

(5)

y(t ) = S h 1 (n ) 2 j (2 t - n )

(6)

n

n

gdzie h(n) i h1(n) mo¿emy traktowaæ jako wspó³czynniki filtrów odpowiednio dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy. Parametr n oznacza
d³ugoœæ filtru, a sumowanie we wzorach (5) i (6) przebiega od 1 do n. Filtr
górnoprzepustowy h1(n) reprezentuje falkê podstawow¹ i na wyjœciu produkuje wspó³czynniki falkowe (detale sygna³u). Filtr dolnoprzepustowy
h(n) reprezentuje funkcjê skaluj¹c¹ i na wyjœciu daje aproksymacjê sygna³u.
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2.3. Analiza falkowa w ocenie wyników portfela inwestycyjnego na
podstawie wskaŸnika Sharpe’a
W zwi¹zku z czêstym naruszaniem za³o¿enia o normalnoœci rozk³adu stóp zwrotu, podejmowanie decyzji na podstawie wskaŸnika Sharpe’a
dla jednego okresu jest bardzo ryzykowne [Levy, 1972, s. 645]. Konieczne
jest uwzglêdnienie czynnika skaluj¹cego dla n-okresów, w praktyce najczêœciej wskaŸnik liczony jest dla pojedynczego okresu [Kim, In, 2005,
s. 105]. Zwykle zarz¹dzaj¹cy portfelem inwestycji dokonuje alokacji w kilku ró¿nych okresach i czêsto koncentruje siê na okreœlonej dacie, która
mo¿e wynikaæ z okresu prezentowania osi¹gniêtych wyników. Kluczowe
jest zatem u¿ywanie takiej miary, która bêdzie odporna na powy¿sze
ograniczenia. W literaturze przedmiotu trudno znaleŸæ badania empiryczne uwzglêdniaj¹ce wielookresowe wskaŸniki oceny efektywnoœci.
Dotychczas stosowane metody to randomizacja danych historycznych
[Hodges, Taylor, Yoder, 1997, s. 75] czy blokowe repróbkowanie (block resampling) [Lin, Chou, 2003, s. 85]. Kim, In [2005] zaproponowali analizê
falkow¹ jako narzêdzie pomiaru oceny efektywnoœci zarz¹dzania portfelem inwestycji. Podejœcie to umo¿liwia dekompozycjê bezwarunkowej
wariancji nadwy¿ek stóp zwrotu na ró¿ne skale. WskaŸnik Sharpe’a dla
ró¿nych skal stanowi odzwierciedlenie oceny efektywnoœci zarz¹dzania
portfelem dla ró¿nych czêstotliwoœci. Dodatkow¹ zalet¹ stosowania analizy falkowej jest brak koniecznoœci spe³nienia za³o¿eñ o normalnoœci i stacjonarnoœci rozk³adu stóp zwrotu.
Wielookresowy wskaŸnik Sharpe’a (WS) skonstruowany jest w sposób analogiczny do jego klasycznej postaci (1). Zasadnicza ró¿nica polega
na wykorzystaniu falkowej wariancji (s 2p (k )) i œredniej lokalnej nadwy¿ek
stóp zwrotu (R p (k )) dla danej skali k postaci:
WS p =

R p (k )
s 2p (k )

(7)

Zastosowanie analizy falkowej do oceny wyników zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym zak³ada traktowanie logarytmów cen jako sygna³ów i tym samym mo¿liwa jest analiza wyników dla ró¿nych czêstotliwoœci i horyzontów inwestycyjnych dziêki dekompozycji szeregu
czasowego za pomoc¹ transformaty falkowej. W przypadku zastosowania wielookresowego wskaŸnika Sharpe’a wyra¿onego w postaci (7) jako
zbiór wejœciowy wykorzystane musz¹ byæ szeregi czasowe wartoœci portfeli inwestycyjnych.

Wyniki ex post funduszy inwestycyjnych...

27

3. Wyniki przeprowadzonych badañ empirycznych
3.1. Zakres i przedmiot badania
Przedmiotem przeprowadzonego badania empirycznego by³y fundusze inwestycyjne funkcjonuj¹ce na polskim rynku kapita³owym w okresie
od stycznia 2008 do grudnia 2012 roku. Badanie przeprowadzono na podstawie 256 (28) tygodniowych wartoœci jednostek uczestnictwa dla FIO
i SFIO lub notowañ certyfikatów inwestycyjnych dla FIZ ze œrody dla ka¿dego tygodnia w badanym okresie. Jako stopê zwrotu waloru wolnego od
ryzyka przyjêto œredni wa¿ony zysk z 52-tygodniowych bonów skarbowych2. Œrednia wartoœæ stopy zwrotu waloru wolnego od ryzyka zosta³a
odjêta od œredniej wartoœci logarytmów cen. W przeprowadzonym badaniu uwzglêdniono ³¹cznie 106 funduszy inwestycyjnych, w tym:
70 funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), 9 specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) i 27 funduszy inwestycyjnych
zamkniêtych (FIZ). W badaniu wskaŸniki Sharpe’a wyznaczane by³y dla
wspó³czynników falkowych z ró¿nych poziomów dekompozycji i w zwi¹zku z tym faktem wykorzystane zosta³y szeregi czasowe wartoœci jednostek uczestnictwa lub notowania certyfikatów inwestycyjnych, co umo¿liwia analizê ich zmian.
3.2. Charakterystyka badanych funduszy
W tablicy 1 zamieszczono wybrane statystyki opisowe dla poszczególnych grup funduszy dla ca³kowitej stopy zwrotu w badanym 5-letnim
okresie. Najwy¿sz¹ œredni¹ stopê zwrotu w wysokoœci 9% osi¹gnê³y
SFIO, w przypadku FIO by³a to wartoœæ 1%, natomiast FIZ œrednio ponios³y stratê w wysokoœci 22%. Najni¿sza ca³kowita stopa zwrotu to
–141% w grupie FIZ, natomiast najwy¿sza ca³kowita stopa zwrotu wynios³a 51% w grupie FIO. Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym
tygodniowych stóp zwrotu najwy¿sze by³o dla FIZ 43% i odpowiednio
najni¿sze dla SFIO 17%. We wszystkich badanych grupach funduszy obserwujemy siln¹ asymetriê ujemn¹ rozk³adu ca³kowitych stóp zwrotu
oraz ich umiarkowan¹ wysmuk³oœæ (lepktokurtozê).

2

Dane na temat funduszy inwestycyjnych pobrano ze strony internetowej DM BOŒ S.A.
http://bossa.pl, bonów skarbowych ze strony internetowej Ministerstwa Finansów
http://www.mf.gov.pl.
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Tablica 1. Statystyki opisowe ca³kowitej stopy zwrotu poszczególnych grup
funduszy (2008–2012)
Œrednia

Min

Max

S

SK

KR

FIZ

–0,22

–1,41

0,21

0,43

–1,51

1,30

FIO

0,01

–0,97

0,51

0,32

–1,05

1,00

SFIO

0,09

–0,24

0,29

0,17

–1,23

0,90

S – odchylenie standardowe, SK – wspó³czynnik skoœnoœci, KR – kurtoza.
ród³o: Opracowanie w³asne.

W tablicy 2 zamieszczono statystyki opisowe dla badanych grup
funduszy dla annualizowanych stóp zwrotu. Jedynie fundusze z grupy
SFIO osi¹gnê³y dodatni¹ annualizowan¹ stopê zwrotu w wysokoœci 2%.
Dwie pozosta³y grupy ponios³y stratê w wysokoœci 1% dla FIO oraz 17%
dla FIZ. Najni¿sza annualizowana stopa zwrotu to –184% w grupie FIZ,
natomiast najwy¿sza annualizowana stopa zwrotu wynios³a 9% w grupie
FIO. O ile w przypadku minimalnych annualizowanych stóp zwrotu
obserwujemy du¿e zró¿nicowanie miêdzy grupami funduszy, to w przypadku maksymalnych annualizowanych stóp zwrotu te ró¿nice s¹ niewielkie. Ryzyko mierzone annualizowanym odchyleniem standardowym stóp zwrotu najwy¿sze by³o dla FIZ 44% i odpowiednio najni¿sze
dla SFIO 3%. We wszystkich badanych grupach funduszy obserwujemy
siln¹ asymetriê ujemn¹ rozk³adu annualizowanych stóp zwrotu oraz znacz¹ wysmuk³oœæ (lepktokurtozê) dla funduszy z grup FIZ i FIO.
Tablica 2. Statystyki opisowe annualizowanej stopy zwrotu poszczególnych
grup funduszy (2008–2012)
Œrednia

Min

Max

S

SK

KR

FIZ

–0,17

–1,84

0,04

0,44

–3,03

8,99

FIO

–0,01

–0,50

0,09

0,10

–2,83

10,28

SFIO

0,02

–0,05

0,05

0,03

–1,41

1,38

S – odchylenie standardowe, SK – wspó³czynnik skoœnoœci, KR – kurtoza.
ród³o: Opracowanie w³asne.

W celu zbadania istotnoœci ró¿nic miêdzy œrednimi stopami zwrotu
badanych grup funduszy przeprowadzono dwa testy statystyczne. Wartoœæ statystyki testowej z testu Kruskala-Wallisa wykorzystanego do porównania œrednich poziomów stóp zwrotu wyznaczona zosta³a na poziomie H(2) = 8,758 z prawdopodobieñstwem realizacji hipotezy zerowej
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równym 0,013, co wskazuje, ¿e dla poziomu istotnoœci 0,05 wystêpuj¹ statystycznie istotne ró¿nice miêdzy œrednimi stopami zwrotu badanych
grup funduszy. Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w szeregach stóp zwrotu
wartoœci skrajne, przeprowadzono tak¿e test mediany. Wartoœæ statystyki
testowej wynios³a c 2 (2 ) = 7 ,774 z prawdopodobieñstwem realizacji hipotezy zerowej równym 0,021, co wskazuje, ¿e dla poziomu istotnoœci 0,05
wystêpuj¹ statystycznie istotne ró¿nice miêdzy medianami œrednich stóp
zwrotu badanych grup funduszy.
3.3. Wyniki analizy falkowej
Charakterystyka rozk³adów stóp zwrotu funduszy oraz du¿a ró¿nica pomiêdzy wynikami otrzymanymi dla ca³kowitych stóp zwrotu i annualizowanych stóp zwrotu wskazuj¹, ¿e zastosowanie klasycznej postaci wskaŸnika Sharpe’a mo¿e prowadziæ do niew³aœciwej oceny wyników
zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym. W zwi¹zku z powy¿szym w kolejnym etapie badania wykorzystano wieloskalowy wskaŸnik Sharpe’a
(WS) i na jego podstawie dokonano klasyfikacji funduszy3. Szeregi czasowe wartoœci jednostek uczestnictwa lub notowañ certyfikatów inwestycyjnych funduszy zosta³y poddane dekompozycji za pomoc¹ transformaty
falki Haara dla szeœciu skal, reprezentuj¹cych filtry o ró¿nej czêstotliwoœci. Kolejno dla ka¿dego z transformowanych szeregów wyznaczono œrednie lokalne i wariancje falkowe, które wykorzystano do obliczenia wieloskalowych wskaŸników Sharpe’a dla ka¿dej z szeœciu skal. Nastêpnie
sporz¹dzono rankingi zgodnie z odpowiadaj¹cym im wskaŸnikami
Sharpe’a. Na rysunku 1 przedstawiono wykresy zgodnoœci miêdzy pozycj¹ funduszu w rankingu dla ka¿dej z kombinacji dwóch skal. Najwiêksz¹ zgodnoœæ obserwujemy w przypadku nastêpuj¹cych par skal:
1 i 2, 3 i 5, 4 i 6 oraz 5 i 6. W pozosta³ych przypadkach zgodnoœæ jest raczej
umiarkowana, co œwiadczy o kluczowym znaczeniu d³ugoœci okresu i czêstotliwoœci danych dobieranych do wyznaczenia wskaŸnika Sharpe’a.

3

Analogicznie jak w przypadku klasycznego wskaŸnika Sharpe’a rozk³ad stóp zwrotu
musi mieæ kszta³t zgodny z rozk³adem normalnym.
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Rysunek 1. Wykresy zgodnoœci rankingów funduszy wg WS dla szeœciu skal

ród³o: Opracowanie w³asne.

W tablicy 3 przedstawiono rozk³ad funduszy dla szeœciu skal z pierwszego decyla (fundusze najlepsze) i decyla dziesi¹tego (fundusze najgorsze). Wœród funduszy najlepszych, niezale¿nie od skali, zawsze najwiêksz¹ grupê stanowi³y fundusze FIO, dla skali od 2 do 6 ¿aden z funduszy
FIZ nie znalaz³ siê w grupie najlepszych. Fundusze FIZ stanowi³y doœæ
liczn¹ grupê wœród funduszy najgorszych, natomiast fundusze SFIO pojawi³y siê jedynie w postaci pojedynczych funduszy w przypadku skali 3 i 5.
Tablica 3. Liczba funduszy najlepszych i najgorszych dla szeœciu skal
Nr skali

Najlepsze fundusze – decyl 1
FIZ

Najgorsze fundusze – decyl 10

FIO

SFIO

FIZ

FIO

SFIO

Skala 1

1

8

1

3

7

0

Skala 2

0

10

0

4

6

0

Skala 3

0

10

0

3

6

1

Skala 4

0

9

1

0

10

0

Skala 5

0

9

1

5

4

1

Skala 6

0

9

1

1

9

0

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Zakoñczenie
Pomiar jakoœci zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym jest wci¹¿ na
etapie doskonalenia i poszukiwania obiektywnych miar oceny osi¹gniêtych wyników. Podkreœliæ nale¿y wa¿noœæ idei jakoœci zarz¹dzania jako
wa¿nego elementu dobrobytu spo³eczeñstwa w przysz³oœci w kontekœcie
starzej¹cego siê spo³eczeñstwa i zwi¹zanych z tym wyzwañ stoj¹cych
przed systemem emerytalnym. Istotne jest wiêc zwrócenie uwagi na
jakoœæ i adekwatnoœæ powszechnie stosowanych wskaŸnikowych miar
oceny jakoœci zarz¹dzania portfelem inwestycji. Wœród tych miar najpopularniejsz¹ jest wskaŸnik Sharpe’a, który powszechnie stosowany jest
dla wybranego, pojedynczego okresu.
W niniejszym opracowaniu do oceny jakoœci zarz¹dzania portfelem
inwestycji wykorzystano wielowskaŸnikowy wskaŸnik Sharpe’a. Zaproponowana miara efektywnoœci wykorzystuje analizê falkow¹ do wyznaczenia œrednich stóp zwrotu i ryzyka portfela dla ró¿nych skal. Otrzymane wyniki pokazuj¹, ¿e istotne znaczenie w ocenie wyników ma
horyzont inwestycyjny, co wynika z faktu, i¿ dla ró¿nych skal otrzymano
ró¿ne uporz¹dkowania dla badanych funduszy.
Wyniki przeprowadzonych badañ sugeruj¹ tak¿e odrzucenie hipotezy, i¿ fundusze inwestycyjne zamkniête z racji swej konstrukcji osi¹gaj¹
lepsze wyniki ni¿ fundusze inwestycyjne otwarte. Zarówno klasyczne testy dla œrednich i median stóp zwrotu, jak i miejsca zajête przez poszczególne fundusze w klasyfikacjach dla ka¿dej z szeœciu skal pokazuj¹,
¿e wyniki osi¹gniête przez fundusze inwestycyjne otwarte by³y zdecydowanie lepsze od wyników funduszy inwestycyjnych zamkniêtych.
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Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest ocena i porównanie wyników osi¹ganych
przez otwarte i zamkniête fundusze inwestycyjne. Proponowane podejœcie ocenia skutecznoœæ realizowanej przez fundusze strategii inwestycyjnej z punktu
widzenia horyzontu trwania inwestycji oraz czêstotliwoœci danych wykorzystywanych w procesie ewaluacji wyników portfela. Jako narzêdzie wykorzystano
analizê falkow¹, która zastosowana zosta³a do dekompozycji nadwy¿ek stóp
zwrotu funduszy dla szeœciu skal. WskaŸniki Sharpe’a wyliczone na podstawie
tak transformowanych szeregów stanowi³y podstawê do uporz¹dkowania
funduszy. Rankingi otrzymane dla szeœciu zastosowanych skal nie da³y zgod-
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nego uporz¹dkowania. Wyniki analizy porównawczej funduszy inwestycyjnych
otwartych i zamkniêtych wykaza³y, ¿e zdecydowanie lepsze w badanym okresie
by³y fundusze inwestycyjne otwarte.

S³owa kluczowe
analiza falkowa, wielookresowy wskaŸnik Sharpe’a, horyzont inwestycyjny

Mutual Fund Ex-post Performance Measurement – evaluation and
comparative analysis of open-end and closed-end funds (Summary)
The study is to evaluate and compared the performance of the open-end and
closed-end investment funds. The proposed approach evaluates effectiveness of
the fund‘s investment strategy in terms of the investment horizon and the
frequency of data used for the evaluation process portfolio performance. As a tool
used wavelet analysis that has been applied to the decomposition of the excess returns of funds for the six scales. Sharpe ratios calculated on the basis of the
so-transformed series formed the basis for the arrangement of funds. Rankings
obtained for the six scales used did not yield consistent classification. Results of
a comparative analysis of investment funds open-end and closed-end showed
that much better in the period were investment funds open-end than closed-end
funds.
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wavelet analysis, multihorizon Sharpe ratio, investment horizon

