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Przegląd dotychczasowych badań i aplikacja dla indeksu Dow Jones Composite Average 

 

Wprowadzenie 

Poglądy na temat możliwości prognozowania zmian cen instrumentów finansowych są bez 

wątpienia podzielone. Takie wydarzenia, jak tzw. Kryzys Finansowy ostatnich lat, czy zaskakująco 

silna aprecjacja franka szwajcarskiego jeszcze bardziej ożywiają toczącą się dyskusję. Nie da się 

jednak zaprzeczyć, że mimo czasem zaskakujących zachowań rynków, wciąż szerokie jest grono 

analityków posługujących się najbardziej znanymi metodami prognozowania. Co więcej, 

w analizach rynku finansowego, na który napływa ogromna ilość informacji, wciąż poszukuje się 

nowych metod, które pozwoliłyby na obiektywizację procesu podejmowania decyzji o kupnie lub 

sprzedaży instrumentów finansowych. Nie dziwi zatem fakt, że wielowymiarowa analiza 

dyskryminacyjna, początkowo stosowana w naukach przyrodniczych, psychologicznych, 

behawioralnych i medycynie, stała się szeroko znana i popularna także w praktyce i naukach 

ekonomicznych. 

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną najbardziej popularne obszary zastosowania 

analizy dyskryminacyjnej, które (jak się okazuje) tylko pośrednio łączą się z prognozowaniem 

zmian cen akcji i indeksów giełdowych. Przedstawiona zostanie jednak również nowa, autorska 

koncepcja konstruowania prognoz jakościowych zmian cen, której nieodzownym elementem jest 

właśnie analiza dyskryminacyjna. Dokonany zostanie przegląd dotychczasowych zastosowań tej 

metody do analiz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a następnie zostanie ona 

wykorzystana do prognozowania kierunków zmian indeksu giełdy nowojorskiej  DJCA (Dow Jones 

Composite Average).  

 

1. Podstawowe nurty zastosowania analizy dyskryminacyjnej w finansach a prognozowanie 

cen akcji 

Analiza dyskryminacyjna znana jest jako zbiór metod, głównie statystycznych, dyskryminacji 

(podziału) i klasyfikacji. Co ważne, określana jest jako zbiór metod taksonomii wzorcowej 
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(z nauczycielem) 1. Oznacza to, że umożliwia ona podział zbioru obiektów (obserwacji) na klasy na 

podstawie znanych a priori wzorców tych klas. Wzorce klas, pochodzące z próby uczącej, 

charakteryzujące się określonymi wartościami zmiennych opisujących, są wykorzystywane do 

konstrukcji (szacowania) podstawowych narzędzi tej analizy, tj. funkcji dyskryminacyjnych 

i funkcji klasyfikacyjnych. Funkcje te można następnie wykorzystać do określenia przynależności 

obiektów spoza próby uczącej, czyli np. tych, których rzeczywista przynależność nie jest znana, co 

czyni tę analizę popularną metodą prognozowania. Warto dodać, że najbardziej znaną i najczęściej 

stosowaną metodą analizy dyskryminacyjnej jest bez wątpienia metoda liniowej dyskryminacji, 

której rozwój zapoczątkował w 1936 roku R.A. Fisher2 (Fisher’s Linear Discriminant Method). 

Popularność tej metody wynika z jej względnej prostoty, dostępności programów komputerowych, 

jak również z faktu, że przynosi ona często zadowalające efekty również wtedy, gdy założenia tej 

metody nie są spełnione3. 

W kręgach ekonomistów, analiza dyskryminacyjna jest zwykle kojarzona z nazwiskiem E.I. 

Altmana, który w swym doktoracie z 1967 roku4 oraz licznych późniejszych publikacjach zajmował 

się możliwościami, jakie daje ta analiza w zakresie prognozowania upadłości przedsiębiorstw5.  

W związku z tym, że modele Altmana okazały się bardzo skutecznym narzędziem prognozowania 

upadłości, stały się wzorcem dla wielu późniejszych modeli6. Pojawiające się między nimi różnice 

były efektem ich dostosowywania do typu przedsiębiorstw, których kondycja finansowa była 

przedmiotem prognozowania, czy też do specyfiki kraju (gospodarki) ich funkcjonowania7.  

Prognozowanie upadłości nie jest jedynym obszarem zastosowania analizy 

dyskryminacyjnej na rynku kapitałowym. Podejmowane są też próby konstrukcji modeli dzielących 

przedsiębiorstwa na klasy, w zależności od tego, jaka jest ich kondycja finansowa i jaka jest ich 

atrakcyjność inwestycyjna, przy czym analiza dyskryminacyjna ma w tym przypadku stanowić 

alternatywę w stosunku do skomplikowanych i wieloczynnikowych metod oceny sytuacji 

finansowej spółek. Podstawową zaletą tej metody jest zmniejszenie wielkości przestrzeni 

                                                 
1
 Nurt taksonomii wzorcowej zainicjował R.A. Fisher w 1936 roku, łącząc metody regresji i korelacji z problematyką 

klasyfikacji, a tym samym dając podstawy do rozwoju analizy dyskryminacyjnej. Za: [Grabiński, Wydymus i Zeliaś, 

1989,  s. 9] 
2
 Publikując artykuł The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problem, w: Annals of Eugenics, Nr 7/1936, s. 

179-188 
3
 Więcej na ten temat np. w: [Dillon 1979, s. 370-381]; [Eisenbeis 1977, s. 875-898]. Temat ten został również szeroko 

potraktowany w: D. Wiśniewska, Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen akcji, Wydawnictwo UE w Poznaniu, 

w dryku. 
4
 Tytuł doktoratu: The Prediction of Corporate Bankruptcy: A Dicriminant Analysis. 

5
 Choć pierwsze zastosowania datuje się na początek lat 40-tych XX wieku. Przykładowo: [Durand 1941, s. 105-142]; 

[Myers i Forgy 1963, s. 797-806]. 
6
 Przykładami modeli upadłości dla polskich spółek są modele zaproponowane przez D. Appenzeller (Hadasik) 

[Appenzeller 1998] roku oraz model zaproponowany  przez A. Hołdę [Hołda 2001]. 
7
 Model Altmana nie jest modelem uniwersalnym, a przyczyny tego faktu wyjaśniono np. w: [Hołda 2001, s. 307] 
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analitycznej do określonej liczby zmiennych opisujących. Przykładem takiego zastosowania 

w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw są modele zaproponowane przez M. Łuniewską 

i W. Tarczyńskiego, które mają stanowić alternatywę dla tzw. taksonomicznej miary atrakcyjności 

inwestycyjnej
8
. 

Przedstawione do tej pory obszary zastosowań analizy dyskryminacyjnej tylko pośrednio 

mogą łączyć się z prognozowaniem kształtowania się cen akcji na rynku. To pośrednie powiązanie 

wynika z faktu, że zła kondycja finansowa spółek notowanych na giełdach powinna i zapewne 

znajduje swoje odzwierciedlenie w cenach ich akcji. Powstaje jednak pytanie, kiedy ta reakcja cen 

następuje i czy zaklasyfikowanie danej spółki, na podstawie skonstruowanej funkcji 

dyskryminacyjnej (lub klasyfikacyjnej) do grupy spółek o dobrej (lub złej) sytuacji finansowej, 

pozwala analitykowi na konstruowanie zyskownej strategii inwestycyjnej. Może się bowiem 

okazać, że sygnały o polepszającej lub pogarszającej się sytuacji finansowej emitenta walorów 

pojawią się wcześniej niż oficjalne raporty finansowe i wywołują reakcję rynku, przejawiającą się 

odpowiednim dostosowaniem cen, zanim analityk będzie w stanie ustalić wartości zmiennych 

opisujących w skonstruowanej funkcji.  

W świetle powyższych uwag, za ciekawą analizę należy uznać tę, przeprowadzoną przez 

R. Gaszę [Gasza 1997, s. 59-62]. Badał on związek między wartościami, jakie w przypadku 5 

spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1991-1995 

przyjmowała funkcja dyskryminacyjna zaproponowana (na potrzeby prognozowania bankructwa) 

przez Altmana a relacją zmiany kursu tych akcji do zmian indeksu WIG.  Okazało się, że tylko w 

12 z 25 przypadków można było stwierdzić zgodność między wynikami analizy dyskryminacyjnej 

a rzeczywistymi zmianami cen9. Tak słaby wynik, można jednak tłumaczyć między innymi tym, że 

rynek giełdowy w Polsce był wówczas rynkiem niedojrzałym. 

Przykładami badań poświęconych relacji między kondycją finansową spółki 

a kształtowaniem się jej cen są również badania W. Tarczyńskiego. W swych publikacjach 

prezentuje on liniową analizę dyskryminacyjną jako metodę, która znajduje zastosowanie w ramach 

analizy fundamentalnej spółek notowanych na giełdzie i (co się z tym wiąże) w ramach analizy 

portfelowej. Jednocześnie podejmuje próbę oceny, czy zachowanie się cen akcji spółek 

 

 

                                                 
8
 Patrz: Rozdział 4.3.6. Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej 

przedsiębiorstw w Polsce, w: [Łuniewska i Tarczyński 2006]. 
9
 Zgodność w tym sensie, że jeżeli na podstawie wartości funkcji dyskryminacyjnej sytuację finansową spółki należało 

ocenić jako słabą (dobrą), to zmiany jej cen w danym roku wypadały gorzej (lepiej) niż zmiany indeksu giełdowego. 
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pozostaje w związku z wartościami charakteryzujących je wskaźników finansowych. 

W zaprezentowanych po raz pierwszy w 1997 roku badaniach, dokonał podziału 42 spółek 

notowanych w okresie styczeń-wrzesień 1995 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie (z wyłączeniem banków) na dwie grupy [Tarczyński 1997]. Kryterium podziału 

spółek na grupy stanowiła stopa zwrotu danej spółki osiągnięta w okresie od stycznia do sierpnia 

1995 roku. Pierwszą grupę stanowiło 20 spółek, których półroczna stopa zwrotu wyniosła co 

najmniej tyle, ile w tym samym okresie wynosiła półroczna stopa zwrotu indeksu WIG. Drugą 

grupę stanowiły 22 pozostałe spółki. Na podstawie tak ustalonej próby uczącej oszacowano 

parametry liniowej funkcji dyskryminacyjnej10, w której przyjęte zostały następujące zmienne 

opisujące11: wskaźnik cena/zysk (P/E),wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV), tzw. współczynnik 

Beta (β) dla spółki, wskaźnik dochodowości spółki, wskaźnik ryzyka, mierzony wariancją stopy 

zwrotu, wskaźnik dynamiki zysku, zysk hipotetyczny, wskaźnik płynności, wskaźnik płynności 

szybki, wskaźnik zyskowności netto, stopa zadłużenia, wskaźnik rotacji należności, wskaźnik 

rotacji zapasów, stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE).  

 

Tabela 1. Macierz klasyfikacji wraz ze współczynnikami trafnych i błędnych klasyfikacji uzyskana 

w badaniach W. Tarczyńskiego 

Rzeczywista przynależność 

obiektu 

Populacja, do której obiekt został 

zaklasyfikowany Liczebność próby 

z danej populacji Grupa 1 Grupa 2 

Grupa 1 (spółki dobre) 7 (35%) 13 (65%) 20 

Grupa 2 (spółki złe) 0 (0%) 22 (100%) 22 

Źródło: [Tarczyński 1997,  s. 296] 

 

Uzyskaną macierz klasyfikacji dla zbioru uczącego wraz z odpowiednimi wskaźnikami 

trafnej i błędnej klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 1. Jak widać, podczas gdy oszacowana 

funkcja dyskryminacyjna pozwalała bezbłędnie zaklasyfikować te spółki, które osiągnęły półroczną 

stopę zwrotu niższą niż indeks WIG, współczynnik trafnych klasyfikacji dla grupy pierwszej był 

wysoce niezadowalający – tylko 35% spółek, które w rzeczywistości osiągnęły co najmniej stopę 

zwrotu równą tej dla indeksu WIG, zostało prawidłowo zaklasyfikowanych. Globalny 

współczynnik trafnych klasyfikacji w przedziale uczącym wyniósł zatem około 69%.  

                                                 
10

 Ze względu na to, że potencjalne zmienne opisujące nie były silnie skorelowane zastosowano metodę standardową 

doboru zmiennych. 
11

 Wartości zmiennych ustalone zostały na wrzesień 1995, przy czym wskaźniki wyrażające dochodowość, ryzyko 

i dynamikę zysku zostały ustalone na podstawie danych za okres styczeń-sierpień 1995 roku. 
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Podobną próbę zastosowania analizy dyskryminacyjnej, jako metody wyselekcjonowania 

spółek o wysokich i niskich stopach zwrotu na podstawie charakteryzujących je wskaźników 

finansowych, zaprezentowano w 2002 roku [Tarczyński 2002]. Tym razem funkcję 

dyskryminacyjną skonstruowano dla spółek, które w kwietniu 2002 roku tworzyły indeks WIG20, 

przy czym do grupy spółek atrakcyjnych dla inwestora zaliczono te, które od stycznia 2000 roku do 

marca 2002 roku osiągnęły średnią tygodniową stopę zwrotu większą lub równą średniej stopie 

zwrotu indeksu WIG. Wyniki uzyskane w tym badaniu były nieco gorsze niż w badaniu z roku 

1997 – współczynnik trafnych klasyfikacji ukształtował się na poziomie 60%.  

Na uwagę zasługuje fakt, że w obu opisanych przypadkach podjęte przez W. Tarczyńskiego 

próby połączenia analizy fundamentalnej i analizy dyskryminacyjnej ograniczone zostały do oceny 

trafności klasyfikacji w próbie uczącej (wewnętrzna weryfikacja trafności). Co więcej, warto 

zauważyć, że przedstawione modele, stanowiące przykład połączenia analizy dyskryminacyjnej 

i analizy fundamentalnej, wciąż nie można uznać za przykład zastosowania analizy 

dyskryminacyjnej do prognozowania zmian cen i prognozowania atrakcyjności inwestycyjnej 

spółek, z tego względu, że w większości przypadków zmienne opisujące nie są zmiennymi 

o charakterze wyprzedzającym w stosunku do zmiennej klasyfikującej (czyli osiągniętej 

procentowej zmiany cen waloru). Z jednej strony, nasuwa się spostrzeżenie, że warto by było 

zmodyfikować zaprezentowane podejście – odpowiednio rozdzielić okres, na podstawie którego 

ustalane są wartości zmiennych opisujących, od okresu, na podstawie którego ustala się różnicę 

między stopą zwrotu danego waloru a stopą zwrotu z indeksu, tak by zmienne opisujące pełniły rolę 

zmiennych wiodących. Z drugiej strony, raczej wątpliwym jest, zwłaszcza uwzględniając hipotezę 

rynków efektywnych, by jakość uzyskiwanych klasyfikacji była wyższa niż ta uzyskana dla 

zmiennych obserwowanych w podobnych okresach, co zmiany cen walorów. 

Podsumowując kwestię zastosowań funkcji dyskryminacyjnej do prognozowania na rynku 

kapitałowym, można stwierdzić, że dominującym obszarem tych zastosowań jest klasyfikacja 

przedsiębiorstw ze względu na ich kondycję finansową oraz wspomaganie analizy fundamentalnej. 

Cechą wspólną podejmowanych badań jest niewątpliwie przyjmowanie w roli zmiennych 

opisujących zmiennych o charakterze fundamentalnym – są to zwykle wskaźniki finansowe 

charakteryzujące różne obszary funkcjonowania analizowanych przedsiębiorstw. Za całkiem nowy 

obszar badawczy można jednak uznać zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do 

prognozowania  kierunku lub skali zmian cen walorów notowanych na giełdach (zmian w 

ujęciu jakościowym). Podejmując się badań w tym obszarze autorka rozważyła, jakiego rodzaju 

zmienne mogłyby zostać zastosowane w roli zmiennych funkcji dyskryminacyjnej. W jej opinii, 

zastosowanie podejścia polegającego na łączeniu analizy dyskryminacyjnej z analizą wskaźników 
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finansowych, w celu prognozowania zmian cen na giełdzie, łączy się z ważnymi ograniczeniami. 

Podstawowym ograniczeniem jest rzadkość generowania sygnałów kupna lub sprzedaży na 

podstawie oszacowanej funkcji dyskryminacyjnej (lub klasyfikacyjnej). Rzadkość ta wynika z faktu 

okresowej publikacji raportów finansowych spółek notowanych na giełdzie. Kolejne ograniczenie 

stanowi prawdopodobnie brak synchronizacji momentu opublikowania raportów z momentem, gdy 

informacja o sytuacji ekonomicznej spółek staje się publicznie dostępna, w konsekwencji może 

dojść do generowania sygnałów opóźnionych. Wydaje się również, że konstrukcja funkcji 

dyskryminacyjnej na podstawie zmiennych o charakterze fundamentalnym, publikowanych 

okresowo, jest mało elastyczna pod względem możliwości zastosowania różnych horyzontów 

prognozy
12

.  

Wskazane wady zmiennych o charakterze fundamentalnym, jak również wyniki uzyskane 

przez W. Tarczyńskiego skłaniają, by zamiast wskaźników finansowych spróbować zastosować 

wskaźniki analizy technicznej. Choć analiza techniczna nie cieszy się zbytnim uznaniem w kręgach 

naukowych, to jednak rozwój finansów behawioralnych
13

 (zajmujących się badaniem wpływu 

psychologii na zachowania uczestników rynku oraz na rynkowe efekty tych zachowań, a w tym 

uzasadnianiem przejawów nieefektywności rynku
14

) pozwala spojrzeć łaskawszym okiem na jej 

narzędzia. Finanse behawioralne, pokazując wiarygodne przykłady błędów w procesach 

poznawczych i motywacyjnych, zmieniają pogląd na racjonalność inwestora. Przeprowadzane 

eksperymenty niejednokrotnie pokazują, że jednostki mają skłonność do posługiwania się 

uproszczonymi i często zawodnymi sposobami przetwarzania informacji, które określa się mianem 

heurystyk. Z kolei ograniczenia arbitrażu powodują (według behawiorystów), że okresy 

przeszacowania, czy niedoszacowania cen mogą mieć charakter dosyć trwały. Co ważne, jak się 

okazuje, niektóre narzędzia analizy technicznej, wskazujące sygnały do kupna lub sprzedaży 

walorów, odzwierciedlają typowe inklinacje behawioralne. Przykładowo, niektóre z narzędzi 

analizy technicznej opierają się na porównaniu ceny bieżącej walorów z ceną minimalną lub 

maksymalną (lub średnim poziomem), zaobserwowaną w pewnym okresie w przeszłości. Zbliżanie 

się ceny bieżącej do ceny maksymalnej stanowi zapowiedź odwrócenia tendencji wzrostowej 

(i odwrotnie: zbliżanie się ceny do ceny minimalnej stanowi zapowiedź wzrostów). Wydaje się, że 

 

                                                 
12

 Autorka nie spotkała się jednak z badaniami mającymi na celu wyselekcjonowanie tych wskaźników, które 

sprawdzają się bardziej w prognozowaniu krótkookresowych i tych, które sprawdzają się w prognozowaniu 

długookresowym, choć możliwości takiej selekcji nie można całkowicie wykluczyć. Ograniczenia możliwych 

horyzontów prognozy łączą się jednak również z rzadkością generowanych sygnałów. 
13

  Ich dynamiczny rozwój rozpoczyna się w latach 80-tych XX wieku. 
14

 Więcej na ten temat np. w: [Szyszka 2007, s. 13-18] ; [Zielonka 2006, s. 77-78], [Zielonka 2003]. 
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narzędzie to ma swoje umotywowanie, bowiem cena maksymalna i cena minimalna mogą stanowić 

tzw. behawioralną „kotwicę”, czyli przyjmowany w procesie myślowym punkt odniesienia. 

 

2. Istota połączenia analizy dyskryminacyjnej i analizy wskaźników technicznych 

Rozważając metody, które mogłyby zostać zastosowane w prognozowaniu cen i indeksów 

giełdowych, warto zauważyć, że prognozy będące przedmiotem zainteresowania analityka rynku, 

czy inwestora, mają częściej charakter jakościowy, a nie ilościowy. Nie chodzi bowiem 

o precyzyjne ustalenie, na jakim poziomie powinna być cena w ściśle określonej przyszłości, 

zwłaszcza, że metody ustalenia tzw. wewnętrznej wartości (z ang. intrinsic value) są bardzo 

niejednoznaczne
15

, a dodatkowo opinie na temat relacji między aktualną ceną giełdową a wartością 

wewnętrzną są bardzo podzielone
16

. Analityk, zarówno techniczny, jak i fundamentalny, próbuje 

raczej wskazać kierunek zmian cen, aby podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży analizowanych 

walorów. 

Mając na względzie jakościowy charakter prognoz cen akcji, zagadnienie określenia 

kierunku zmian cen waloru można rozpatrywać w kontekście problemu klasyfikacji – analityk 

(inwestor) chciałby, na podstawie różnych charakterystyk waloru, trafnie zaklasyfikować ten walor 

do jednej z wyróżnionych przez siebie grup (klas). Grupy mogą być oczywiście różnie 

zdefiniowane: jedna mogłaby przykładowo obejmować te walory, których ceny wzrosną 

w określonym czasie, druga te walory, których ceny spadną. Obiektem może być jednak również 

konkretny okres notowań danej spółki, czy indeksu, który należy zaklasyfikować do jednej 

z grup – jedna z nich mogłaby obejmować okresy, w których warto rozpocząć inwestycję w dany 

walor, podczas gdy druga obejmowałaby te okresy, które poprzedzają niekorzystne zmiany cen tego 

waloru. Definicja klas mogłaby, dla przykładu, wyglądać następująco
17

: 

}/)(:{ 1111 cPPPtG ttht    lub }/)(:{ 1112 cPPPtG ttht   , 

gdzie: Pt – cena zamknięcia waloru w okresie t, 

h – horyzont inwestycyjny, czyli liczba sesji, przez które walor miałby zostać 

utrzymywany w portfelu, 

c  – pewna wymagana przez inwestora stopa zwrotu, granica klas. 

                                                 
15

 Choćby dlatego, że wpływ różnych czynników na cenę jest dyskusyjny (struktura kapitału, polityka dywidend itp.) 
16

 Zupełnie odmienne poglądy prezentują zwolennicy hipotezy rynków efektywnych i zwolennicy fundamentalnych 

i technicznych koncepcji prognostycznych. 
17

 W zależności od potrzeb inwestora, liczba rozpatrywanych grup może być również rozszerzona, przy czym utrudnia 

to analizę dyskryminacyjną. 
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  Jednakże, niezależnie od tego, jak zdefiniowane zostaną grupy i co stanowi klasyfikowany 

obiekt, aby klasyfikacja miała sens, wyróżnione grupy powinny być jednorodne, to znaczy obiekty 

należące do danej grupy powinny charakteryzować się podobnymi wartościami opisujących je 

zmiennych. Innymi słowy, powinny istnieć czynniki, które determinując kierunek zmian cen, 

pozwalają określić przynależność danego obiektu do jednej z rozłącznych klas. 

Rozpatrując problem prognozowania zmian cen w kontekście problemu klasyfikacji, warto 

rozważyć zastosowanie analizy dyskryminacyjnej, której zmienne stanowiłyby wskaźniki analizy 

technicznej. Przyjęcie wskaźników technicznych jako zmiennych opisujących wydaje się bowiem 

posiadać następujące zalety: 

 wskaźniki analizy technicznej można wyznaczyć w każdym dniu notowań giełdowych, 

przez co sygnał kupna, czy sprzedaży może być często wygenerowany na potrzeby gry 

giełdowej, 

 poprzez połączenie kilku wskaźników w jednym modelu decyzyjnym, powstaje 

możliwość uchwycenia tzw. efektu synergii, czyli wzmocnienia sygnału
18

, a jednocześnie 

analiza kilku wskaźników, które przecież nie muszą generować tych samych sygnałów, 

staje się zobiektywizowana, 

 istnieje możliwość dostosowania postaci funkcji dyskryminacyjnej (poprzez odpowiedni 

dobór wskaźników i ich parametrów
19

) do przyjętego horyzontu inwestycyjnego (h). 

Proponowana metoda z pewnością nie jest również pozbawiona potencjalnych wad, czy 

zagrożeń. Wśród potencjalnych zagrożeń wymienić można to, że parametry funkcji 

dyskryminacyjnych i klasyfikacyjnych, których wartości (najogólniej) zależą od średnich 

poziomów i wariancji wskaźników w wyróżnionych klasach, mogą być niestabilne. Ta 

niestabilność może być wynikiem rozwoju rynku i zachodzących przemian (w tym zmian o 

charakterze infrastrukturalnym), w wyniku których poziom i zmienność wskaźników technicznych 

ulegać może zmianie. Aby zilustrować źródło problemu, przedstawiono kształtowanie się średniego 

i maksymalnego wolumenu obrotów indeksu WIG20 w latach 1999-2000 i (dla porównania) 

wolumenu indeksu DJCA giełdy nowojorskiej (odpowiednio wykres 1 i 2). Na wykresie 1 bardzo 

wyraźna jest tendencja rozwojowa. 

 

   

                                                 
18

 Według analityków technicznych, waga określonego sygnału otrzymanego przy zastosowaniu jednej z metod analizy 

technicznej wzrasta, jeśli zostanie potwierdzona przez inne metody. Istnieją przy tym opinie, że zwiększenie wagi 

sygnału nie odbywa się w sposób arytmetyczny, lecz raczej wykładniczy. Patrz: [Nowakowski i Borowski 2003, s. 65-

66] 
19

 Pojęcie parametru wskaźnika zostanie dalej wyjaśnione. 
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Wykres 1. Kształtowanie się średniego i maksymalnego wolumenu dla indeksu WIG20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stooq.pl 

 

Wykres 2. Kształtowanie się średniego i maksymalnego wolumenu dla indeksu DJCA 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stooq.pl 

 

Mając na uwadze wskazane potencjalne wady i zalety prezentowanej koncepcji, autorka 

proponuje by jako najważniejsze etapy konstrukcji funkcji dyskryminacyjnej opartej na 

wskaźnikach technicznych wymienić następujące: 

 wybór horyzontu inwestycyjnego i szczegółowa definicja klas (np. ustalenie granicy 

klas), 

 ustalenie wstępnej listy wskaźników technicznych, 
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 ustalenie zakresu czasowego analizy, czyli okresów notowań, które stanowić będą próbę 

uczącą (analityczną), oraz okresów notowań, które stanowić będą odrębną próbę 

walidacyjną, 

 optymalizacja (kalibracja) parametrów wskaźników technicznych tak, aby 

maksymalizować ich moc dyskryminacyjną w próbie uczącej (wskaźniki po 

optymalizacji nazywane będą dalej zoptymalizowanymi), 

 usunięcie ze listy wskaźników zoptymalizowanych tych, których indywidualna moc 

dyskryminacyjna jest wciąż niezadowalająca, jak również tych, których kształtowanie 

się w przedziale uczącym i quasi-walidacyjnym każe podejrzewać ich niestacjonarność 

(tzw. wtórna selekcja), 

 zastosowanie odpowiedniej metody doboru zmiennych do funkcji dyskryminacyjnej 

(z uwagi na możliwość silnego skorelowania wartości wskaźników postuluje się metodę 

krokową postępującą), szacowanie parametrów uzyskanej funkcji, 

 klasyfikacja obiektów i ocena trafności klasyfikacji w próbie uczącej, 

 klasyfikacja obiektów i ocena trafności klasyfikacji w odrębnej próbie walidacyjnej, 

wnioskowanie o stabilności jakości funkcji, 

 (uzupełniająco) weryfikacja założeń konstrukcji liniowej funkcji dyskryminacyjnej 

i rozważenie znaczenia i konsekwencji ewentualnych odchyleń. 

Rozpatrując wymienione etapy, warto zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Po 

pierwsze, wydaje się, że jakość otrzymanych funkcji (i prognoz) może zależeć od właściwego 

ustalenia zakresu czasowego analiz. W szczególności wydaje się, że przedział uczący powinien być 

odpowiednio zróżnicowany, czyli powinien obejmować okresy pochodzące z wszystkich faz cyklu 

giełdowego. Dyskusyjne pozostaje jednak to, jak długi powinien być to przedział, bowiem w grę 

wchodzą kwestie zmian infrastrukturalnych, starzenie się danych, jak również konieczność 

pozostawienia odpowiedniej liczby obserwacji poprzedzających przedział uczący. Jak pokazano na 

schemacie 1, liczba potrzebnych obserwacji poprzedzających zależy od przyjętych maksymalnych 

wartości parametrów wskaźników technicznych (oznaczonych umownie max(p)), które to 

wskaźniki ustalane są dla scharakteryzowania okresów notowań o numerach t = 1, 2 itd. (czyli dla 

obserwacji ze zbioru uczącego i dalszych)
 20

.  

Po drugie, warto wyjaśnić, że w przypadku przyjęcia horyzontu inwestycyjnego h i próby 

uczącej obejmującej N okresów (jak na schemacie), szacowanie funkcji dyskryminacyjnej staje się 

możliwe dopiero w okresie N+1+h, bowiem wówczas poznaje się rzeczywistą przynależność 

                                                 
20

 Kwestia ustalania parametrów wskaźników zostanie rozszerzona dalej. 
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okresu N-tego. Obserwacja o numerze N+1+h kończy specyficzny podokres, nazwany przedziałem 

quasi-walidacyjnym. Wprowadzenie tego przedziału obok przedziału walidacyjnego służy 

wyraźnemu rozróżnieniu możliwości, jakie daje skonstruowana funkcja dyskryminacyjna 

w różnych podokresach – postawienie prognozy umożliwiającej podjęcie konkretnych decyzji 

o zakupie lub sprzedaży walorów jest możliwe tylko w przedziale walidacyjnym. Z kolei zaletą 

dysponowania obserwacjami z przedziału quasi-walidacyjnego jest możliwość obserwacji 

kształtowania się wartości wskaźników zoptymalizowanych również poza przedziałem uczącym 

i ewentualna wtórna selekcja – jak wspomniano, (w opinii autorki) ważne jest, by wskaźnik 

techniczny pozostawał stacjonarny pod względem średniej i wariancji.  

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 1. Rodzaje przedziałów czasowych i zakres wykorzystania danych w analizie 

dyskryminacyjnej opartej na wskaźnikach technicznych 

Źródło. Opracowanie własne 

Ważnym (jeśli nie najważniejszym) etapem proponowanej procedury jest optymalizacja 

(kalibracja) parametrów wskaźników technicznych, czyli wartości, które definiują szczegółowo 

sposób ich konstrukcji, a którymi najczęściej są opóźnienia czasowe – liczba sesji, na podstawie 

których wyznaczony powinien być dany wskaźnik
21

. Od efektów tego etapu może w dużej mierze 

zależeć sens i powodzenie stosowania analizy dyskryminacyjnej. Autorka proponuje, by wartości 

parametrów i-tego wskaźnika (oznaczanego w przypadku przyjętego horyzontu h symbolem 

) ustalać tak, aby uzyskać maksymalną rozróżnialność wartości wskaźnika w 

wyróżnionych grupach, czyli aby uzyskać jak najlepsze własności dyskryminacyjne wskaźnika dla 

przyjętego horyzontu inwestycyjnego. Można jednocześnie stwierdzić, że postulowana 

rozróżnialność będzie tym większa, im: 

                                                 
21

 Często wyznaczenie wskaźnika wymaga ustalenia jednego parametru, ale zdarza się, że potrzeba ich więcej – stąd w 

tekście stosowane jest oznaczenie wektora parametrów. 

Obserwacje 

poprzedzające 

Przedział 

uczący 

Przedział  

quasi-walidacyjny 
Przedział  

walidacyjny 

Dane wykorzystane w 

celu ustalenia wartości 

wskaźników w 

okresach t =1, 2,… itd. 

Obserwacje 
wykorzystane do 

szacowania 
parametrów funkcji 

dyskryminacyjnej  

i oceny jej jakości 

Dane niezbędne do 

ustalenia rzeczywistej 
przynależności obiektów 

N, N-1,N-2, itd. 
oraz wtórnej selekcji 

wskaźników 

Ustalanie prognoz 

i podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych 

Zewnętrzna walidacja 

N N+1 N+1+h N+2+h 1 0 -1 -max(p) … … … … t 

),( hX i
p
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 większa będzie różnica między oczekiwanymi wartościami danego wskaźnika 

w wyróżnionych klasach (czyli np. w okresach poprzedzających wzrosty i w okresach 

poprzedzających spadki cen), 

 mniejsza będzie zmienność (wariancja) możliwych wartości wskaźnika 

w wyróżnionych klasach. 

Te dwa kryteria można połączyć w jedno kryterium (w jedną funkcję celu) w różny sposób. 

Funkcję celu może stanowić współczynnik lambda Wilksa ( k ), miara określająca indywidualną 

zdolność dyskryminacyjną k-tej zmiennej, stanowiąca iloraz jej zmienności wewnątrz grupowej i jej 

zmienności ogólnej
22

. W przypadku rozróżnienia dwóch klas można również zastosować prosty 

iloraz:  

max
);(

);();(
);(

2

21
1 




hs

hxhx
hFC

i

i

G

i

Gi

p

pp
p , 

gdzie: ),;(1 hx i

G p  );(2 hx i

G p  - średnie wartości i-tego wskaźnika w klasach, 

);(2 hsi p - ocena wariancji wskaźnika. 

Ten sam rezultat, jak po zastosowaniu FC1, otrzymuje się przyjmując następujące kryterium:  

max

)
11

();(

);();(
);(

21

2

21

2 






GG

i

i
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i

Gi

NN
hs

hxhx
thFC
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gdzie: 1GN - liczba obserwacji ze zbioru uczącego należących do klasy G1, 

2GN - liczba obserwacji ze zbioru uczącego należących do klasy G2. 

Zaletą zastosowanie takiego kryterium jest fakt, iż uzyskana wartość funkcji celu, przy 

odpowiednich założeniach, może być uznana za realizację zmiennej o rozkładzie t-Studenta, która 

może zostać zastosowana do wnioskowania o istotności zróżnicowania średnich wartości 

zmiennych w dwóch populacjach o tej samej wariancji
23

. Łatwo zatem ocenić na jej podstawie, czy 

efekt optymalizacji jest zadowalający. 

 

                                                 
22

 Szerzej na ten temat np. w: [Aczel 2000, s. 867-872]. 
23

 W przypadku, gdyby przyjąć założenie o zróżnicowaniu wariancji w klasach formuła wyglądałaby nieco inaczej. 

Patrz: [Aczel 2000, s. 867-872]. 

(1) 

(2) 
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3. Krótki przegląd dotychczasowych badań 

Przedstawienie istoty proponowanej metody, jak również konstrukcja i ocena jakości funkcji 

dyskryminacyjnych opartych na wskaźnikach technicznych stanowiły zasadniczą część rozprawy 

doktorskiej autorki pt. „Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na GPW 

w Warszawie”, obronionej w 2008 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
24

. 

Proponowana metoda była tam wykorzystywana do rozdzielania okresów poprzedzających wzrosty 

cen 15 wybranych akcji od okresów poprzedzających spadki cen (w różnych horyzontach 

czasowych
25

), a także do trafnego identyfikowania okresów poprzedzających wzrosty cen, 

gwarantujące uzyskanie rocznej stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu z walorów wolnych, od 

ryzyka od okresów poprzedzających zmiany cen, które takiej zyskowności nie gwarantują – oba 

przypadki nazywano dla uproszczenia (odpowiednio) „klasyfikacją/prognozowaniem kierunków 

zmian cen” i „klasyfikacją/ prognozowaniem skali zmian cen”. Próbę uczącą stanowiły notowania 

giełdowe w latach 2000-2005.  

Wśród najważniejszych rezultatów poznawczych przeprowadzonych badań należy bez 

wątpienia wskazać ten, że zarówno indywidualne własności dyskryminacyjne wskaźników, jak 

i jakość funkcji dyskryminacyjnej okazywały się poprawiać wraz z wydłużaniem horyzontu 

inwestycyjnego. Proponowaną metodę można zatem traktować jako metodę prognozowania 

trendów, a nie krótkookresowych oscylacji
26

.  

Po drugie, trafność klasyfikacji obiektów spoza zbioru uczącego okazała się zależeć od 

wielkości i płynności spółki, rozumianej jako przynależność spółki do subindeksu giełdowego. 

Wartości średnich współczynników trafnych klasyfikacji w próbie walidacyjnej dla spółek 

wchodzących w skład indeksów sWIG80, mWIG40 i WIG20 przedstawiono na wykresie 3.  

Łatwo zauważyć, że najlepsze (i zadowalające) rezultaty uzyskano w przypadku horyzontu 

wynoszącego 250 sesji i spółek, wchodzących w skład indeksu WIG20 – w ponad 90% przypadków 

(poza zbiorem uczącym) udało się trafnie określić, czy dany okres poprzedzał wzrost, czy spadek 

cen waloru. Warto przy tym dodać, że średnia wartość współczynnika trafnych klasyfikacji 

kierunków rocznych zmian cen nie różniła się istotnie od średniej wartości współczynnika trafnych 

klasyfikacji skali rocznych zmian cen. 

 

 

 

                                                 
24

 Wyniki wcześniejszych, wstępnych badań przedstawiono w artykułach naukowych [Wiśniewska 2007a i b].  
25

 Rozważano horyzont 1-, 5-, 20-, 60-, 125-, i 250-sesyjny. 
26

 Nieco więcej na ten temat w artykule uzupełniającym [Wiśniewska 2009].  
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Wykres 3. Kształtowanie się średnich współczynników WT w przedziale walidacyjnym w zależności od 

przynależności spółki do indeksu giełdowego  

Źródło: Rozprawa doktorska:  D. Wiśniewska, Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na GPW 

w Warszawie, UE Poznań, 2008 

Za ważny wniosek poznawczy należy również uznać zasadność (optymalizacji) parametrów 

wskaźników technicznych
27

. Okazuje się bowiem, że wskaźniki zoptymalizowane charakteryzują 

się często dużo lepszymi własnościami dyskryminacyjnymi niż wskaźniki o parametrach 

polecanych, czy też najczęściej stosowanych, w literaturze przedmiotu
28

. Przykładowy efekt 

optymalizacji zilustrowano na wykresie 4.  
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Wykres 4. Rozkład wartości popularnego wskaźnika ROC(10) na tle rozkładu wskaźnika ROC(341) 

zoptymalizowanego na potrzeby klasyfikacji kierunków rocznych zmian akcji INGBSK 

Źródło: Rozprawa doktorska oraz artykuł uzupełniający:  [Wiśniewska 2009 b] 

                                                 
27

 Jako kryterium przyjęto funkcje FC2. 
28

 Szczegóły w artykule uzupełniającym: [Wiśniewska 2009 b]. 
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 W opinii autorki, wysoce interesujący okazał się przebieg wartości funkcji celu, stosowanej 

przy optymalizacji wartości parametrów wskaźników technicznych. Funkcja ta była dosyć zmienna 

i obok maksimum można było często wskazać kilka maksimów lokalnych. Co ważniejsze wyraźne 

było podobieństwo kształtowania się wartości tej funkcji dla różnych horyzontów inwestycyjnych. 

Podobieństwo to zilustrowano na przykładzie ilościowego wskaźnika bilansu (wykres 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Kształtowanie się wartości FC2 dla ilościowego wskaźnika bilansu OBVi(p) i różnych 

horyzontów prognozy – przypadek spółki BRE 

Źródło: Rozprawa doktorska:  D. Wisniewska, Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na GPW 

w Warszawie, UE Poznań, 2008 

Podsumowując wyniki zastosowania proponowanej metody konstruowania prognoz 

jakościowych do klasyfikacji zmian cen akcji, trzeba przede wszystkim stwierdzić, że przyniosła 

ona zadowalające wyniki tylko w przypadku spółek z indeksu WIG20 i to dla odpowiednio 

długiego, bo aż rocznego horyzontu inwestycyjnego. Można zatem podejrzewać, że duża płynność 

waloru warunkuje trafność klasyfikacji na podstawie proponowanej „dyskryminacyjnej analizy 

technicznej”.  Takie rezultaty oznaczają jednak, że zakres jej stosowania na GPW w Warszawie jest 

ograniczony
29

. Ograniczenie wynika również z tego, że skład indeksu spółek największych i 

najbardziej płynnych zmienia się i w rezultacie  część spółek wchodzących to spółki 

wprowadzone do obrotu giełdowego relatywnie niedawno – rodzi to kolejne problemy: utrudnienie 

kontynuacji badań oraz zbyt krótkie szeregi czasowe. 

Z powodu wspomnianych ograniczeń w kolejnych badaniach zrezygnowano z analizy 

pojedynczych walorów i podjęto się próby zastosowania „dyskryminacyjnej analizy technicznej” do 

 

                                                 
29

 Można oczywiście próbować te metodę udoskonalać poprzez np. odpowiedni wybór wskaźników. 
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klasyfikacji kierunków zmian indeksu WIG20. Pierwsze badanie przeprowadzono na przełomie 

października i listopada 2008 roku, czyli w bardzo specyficznym okresie – od ponad roku można 

było bowiem obserwować spadki  wartości indeksów na GPW w Warszawie, wywołane tzw. 

Kryzysem Finansowym. Jego celem było (po pierwsze) sprawdzenie, czy udałoby się na podstawie 

skonstruowanych funkcji dyskryminacyjnych poprawnie zaklasyfikować okresy pochodzące spoza 

próby uczącej, a poprzedzające spadki wartości indeksu w czasie kryzysu. Ku zaskoczeniu samej 

autorki, jakość tych klasyfikacji była bardzo zadowalająca
30

.  

Drugim celem przytaczanych badań było ustalenie prognozy dla sesji przypadających 

w okresie od 2 listopada 2007 roku do 31 października 2008 roku (rzeczywista przynależność tych 

okresów notowań nie była wówczas znana). Wyniki zastosowania funkcji klasyfikacyjnych kazały 

wówczas sformułować negatywną rekomendację: wskazywały one, że wciąż nie uzyskano sygnału 

o nadchodzącym trendzie wzrostowym  (dla ustalonego horyzontu inwestycyjnego). Choć nie była 

to diagnoza zgodna z intuicją autorki, to jednak obecnie można stwierdzić, że była całkiem trafna –  

jak wskazano w tabeli 2 współczynnik trafnych klasyfikacji wyniósł 92%. Okazało się, że sesje od 

2 listopada 2007 roku do 3 października 2008 rzeczywiście poprzedzały spadki wartości indeksu 

(spadki o średnio 47,5%). Jednak 20 sesji przypadających od 6 października 2010 roku poprzedziło 

wzrost wartości indeksu (wzrost średnio o 21,5%), czyli zostało błędnie zaklasyfikowanych.  

Tabela 2. Macierze klasyfikacji dla prognozowanych w 2008 i 2009 roku kierunków zmian indeksu 

WIG 20  

Przedział uczący 4 sty. 2000-31 paź. 2007 3 stycznia 2000 - 28 grudnia 2007 

Przedz. prognozy 2 list. 2007-31 paź. 2008 2 sty. 2008 - 31 gru. 2008 2 sty. 2009 - 30 czerw. 2009 

U
zy

sk
an

e 

m
ac

ie
rz

e 

k
la

sy
fi

k
ac

ji
 

  wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT 

wzrosty 0 20 0% 59 0 100,00% 123 0 100,00% 

spadki 0 230 100% 15 177 92,19% 0 0 0% 

razem 0 250 92% 35 177 94,03% 123 0 100% 

Źródło: Na podstawie: [Wiśniewska 2009a]  oraz D. Wiśniewska, Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen 

akcji, Wydawnictwo UEP,  w recenzji 

 

Kolejną próbę prognozowania kierunków rocznych zmian indeksu WIG20 w czasie Kryzysu 

Finansowego autorka podjęła przygotowując publikację pt. Analiza dyskryminacyjna w 

prognozowaniu cen akcji, opartą na rozprawie doktorskiej. Badanie przeprowadzono później, więc 

przedłużono zakres zbioru uczącego. Otrzymane rezultaty również okazały się zadowalające, przy 

czym w przypadku, gdy przedział uczący przypadał na okres 2 stycznia 2000 - 28 grudnia 2007, 

kilka razy sygnały o wzroście wartości indeksu otrzymano przedwcześnie (tj. na sesjach 5-19 

                                                 
30

 Patrz artykuł uzupełniający: [Wiśniewska 2009 a]. 
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września, 29 września i 1 października, zamiast od 6 października). Odpowiednie macierze 

klasyfikacji również przedstawiono w tabeli 2.   

 

4. Aplikacja „dyskryminacyjnej analizy technicznej” do prognozowania kierunków zmian 

indeksu Dow Jones Composite Average (DJCA) 

Jedną z podnoszonych kwestii, przy okazji podejmowanych prób aplikacji proponowanej metody 

konstruowania prognoz jakościowych, jest relatywnie krótka historia funkcjonowania GPW 

w Warszawie i w konsekwencji jej rozwój, przejawiający się w zmianach infrastrukturalnych, 

w zmianach wolumenu obrotu, jak i w krótkich szeregach czasowych notowań niektórych, nawet 

tych największych i najbardziej płynnych spółek. Wszystkie te cechy rynku rozwijającego się mogą 

być postrzegane jako ograniczenie dla konstrukcji funkcji dyskryminacyjnej, w celu ustalania 

jakościowych prognoz cen walorów. W świetle uzyskanych wyników,  jako ograniczenie może być 

również postrzegana niska płynność notowanych walorów. Aby wyeliminować te ograniczenia, 

postanowiono zastosować proponowana metodę na rynku amerykańskim. W szczególności, do 

analizy wybrano indeks Dow Jones Composite Average (DJCA), obejmujący 65 wiodących akcji 

spółek przemysłowych, transportowych i użyteczności publicznej, notowanych na New York Stock 

Exchange. Co ważne, zmiany indeksów giełdy warszawskiej są dosyć silnie skorelowane ze 

zmianami indeksów giełdy nowojorskiej, a zatem możliwość uzyskiwania trafnych prognoz dla 

DJCA miałaby duże znaczenie praktyczne. 

 

4.1. Zakres i przebieg badań 

Postanowiono skonstruować liniowe funkcje dyskryminacyjne i liniowe funkcje klasyfikacyjne 

w celu oceny jakości klasyfikacji (i prognozowania) kierunków rocznych zmian indeksu DJCA. 

Funkcje te miały zatem umożliwić wskazanie, do której z grup należy przydzielić poszczególne 

okresy notowań (t), przy czym grupy zdefiniowano następująco: 

}0:{wzrosty"" 111   tht DJCADJCAtG , 

}0:{spadki"" 112   tht DJCADJCAtG . 

Niewątpliwie najtrudniejszą kwestią do ustalenia był początek i koniec przedziału uczącego.  

Ze względu na to, że szczególnie interesujące wydały się zarówno efekty zastosowania metody do 

prognozowania początku i zakończenia bessy w czasie Kryzysu Finansowego, jak i wynikające 

aktualne rekomendacje, postanowiono, że zostaną zastosowane różne warianty obserwacji 

kończących przedział uczący. W pierwszym wariancie przedział uczący zakończy się odpowiednio 
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wcześnie przed Kryzysem Finansowym. Następnie przedział ten będzie rozszerzany krokowo o 

kolejne lata notowań.  

Ustalenie początku przedziału uczącego również okazało się dyskusyjne, bowiem z jednej 

strony długie przedziały mają szanse objąć bardziej zróżnicowane fazy cyklu giełdowego, z drugiej 

strony może mieć miejsce starzenie się danych, a dodatkowo wariancja niektórych wskaźników 

wydawała się zwiększać (zwłaszcza na tle oscylacji obserwowanych w 1999 roku). Przyjęcie 

różnych wariantów pozwoliłoby zatem na zebranie argumentu w tej dyskusji. 

Ostatecznie rozróżniono dwa badania: 

 badanie 1
0
 – polegające na zastosowaniu i ocenie „technicznej analizy 

dyskryminacyjnej”, przy przedziale uczącym rozpoczynającym się 4 stycznia 1999 

roku; 

 badanie 2
0
 – polegające na zastosowaniu i ocenie „technicznej analizy 

dyskryminacyjnej”, przy przedziale uczącym rozpoczynającym się 3 stycznia 2000 

roku. 

W ramach badania 1
0
 wyróżniono 5 wariantów, różniących się końcem przedziału 

uczącego. Końce te przypadały kolejno 30 grudnia 2005 roku, 29 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 

2007 roku, 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2009 roku, a zatem najkrótszy z przedziałów 

uczących obejmował 6 lat notowań, a najdłuższy aż 10 lat. W ramach badania 2
0
 wyróżniono 4 

warianty – zrezygnowano z przedziału kończącego się 30 grudnia 2005 roku, tak by najkrótszy 

przedział również objął 6 lat notowań. 

Na wykresie 6 zaprezentowano wartości indeksu DJCA w analizowanym okresie, wskazując 

odpowiednio te obserwacje, które poprzedzały wzrost cen (dla rocznego horyzontu), te które 

poprzedzały spadek cen, jak i te, których przynależność w momencie przeprowadzania badań nie 

była znana. 

Jako potencjalne zmienne funkcji dyskryminacyjnej przyjęto następujące wskaźniki 

techniczne („p” i „p” w nawiasie ma oznaczać, odpowiednio, parametr i wektor parametrów 

wskaźnika): wskaźnik siły względnej RSI(p), wskaźnik akumulacji wolumenu – VA(k), 

konwergencji/dywergencji średnich – SR(p); wskaźnik wolumenu – WVOL(p), zmodyfikowany 

wskaźnik wykupienia – WW(p), wskaźnik wykupienia/wyprzedania – %K(p), wskaźnik zmian – 

ROC(p), współczynnik zakresu odchyleń  – WZO(p), wskaźnik zmian wskaźnika akumulacji-
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dystrybucji – DACC/DST(p), wskaźnik zmian wskaźnika akumulacji wolumenu DVA(p) oraz  

wskaźnik wolumenu – WVOL(p)
31

. 
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Wykres 6. Kształtowanie się wartości indeksu DJCA w okresie badawczym  

wraz z przynależnością obserwacji do grup 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stooq.pl 

 

Parametry wskaźników poddano optymalizacji, przyjmując jako kryterium wyrażenie (2). 

Kierując się wcześniejszymi doświadczeniami
32

, do zbioru potencjalnych zmiennych, oprócz 

wskaźnika z parametrem optymalnym, postanowiono również włączyć inną wersję danego 

wskaźnika (w wyjątkowych sytuacjach więcej) o wartościach parametrów, dla których funkcja 

kryterium przyjmowała maksimum lokalne. Identyfikacja tych parametrów była możliwa dzięki 

odpowiedniemu programowi komputerowemu, który posiadał opcje zapisywania tych maksimów 

wraz z przyjmowaną wartością funkcji celu
33

. Wyboru dodatkowych parametrów dokonywano 

spośród zwykle 2-3 kolejnych w szeregu posortowanym zgodnie z malejącą wartością funkcji celu 

(patrz rysunek 1). O przyjęciu dodatkowego parametru decydowała sama jego wartość – starano się, 

by, jeśli to możliwe, ostatecznie w analizie stosować zróżnicowane opóźnienia czasowe (zarówno 

relatywnie długie, jak i relatywnie krótkie). 

                                                 
31

 Formuły matematyczne, służące do ustalania wartości tych wskaźników można znaleźć w artykułach 

uzupełniających. 
32

 Podobna procedura była już zastosowana w: [Wiśniewska 2007a]. 
33

 Warto wyjaśnić, ze dostępne pakiety optymalizacyjne z powodu dużej zmienności funkcji celu okazują się w tym 

przypadku zawodne. Stąd przy współpracy z programista, panem Andrzejem Szultą, powstał odpowiedni program 

komputerowy. 
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.  

Rysunek 1. Interfejs bazy wyników programu optymalizacyjnego 

Źródło: opracowanie własne 

Po wyborze zoptymalizowanych wskaźników, wyznaczono ich wartości w przedziale 

uczącym i w przedziale quasi-walidacyjnym, a następnie dokonano wtórnej selekcji. Warto 

wyjaśnić, że ten etap konstrukcji funkcji dyskryminacyjnych postanowiono zastosować po raz 

pierwszy, kierując się wcześniejszymi doświadczeniami – możliwa niestacjonarność wskaźnika 

uznana została za najważniejszą potencjalną przyczynę błędnych klasyfikacji. Odrzucano te 

wskaźniki, których wartość wydawała się podlegać tendencji rozwojowej, jak również te, których 

oscylacje wydawały się mieć charakter wybuchowy, a akceptowano te, których wartości podlegały 

stabilnym oscylacjom. 

Konstruując funkcje dyskryminacyjne (i klasyfikacyjne) posługiwano się oprogramowaniem 

komputerowym Statistica 9.0
34

. W odniesieniu do wybranych wskaźników zastosowano procedurę 

krokową postępującą wyboru zmiennych do funkcji dyskryminacyjnej. Krytyczną wartość 

statystyki F dla zmiennych wprowadzanych do modelu ustalono na poziomie 5,0, zaś  

współczynnik tolerancji na poziomie nie mniejszym niż 0,01. Ilekroć wystąpił problem zbyt silnego 

skorelowania wprowadzanej zmiennej z pozostałymi zmiennymi w modelu, była ona wykluczana z 

dalszej analizy. 

 

                                                 
34

 StatSoft, Inc. (2009). STATISTICA (data analysis software system), version 9.0., numer licencji: 

JGVP002D692014AR-7 
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Ustalając macierz klasyfikacji w zbiorze uczącym przyjmowano prawdopodobieństwo 

a priori przynależności do klas proporcjonalne do liczebności klas. Kwestia ustalenia poziomu 

prawdopodobieństwa a priori dla obiektów spoza próby uczącej jest oczywiście dyskusyjna. 

Analizując historyczne szeregi danych, można stwierdzić, że poszczególne okresy notowań częściej 

poprzedzają wzrosty niż spadki cen. Trudno jest jednak stwierdzić, jakiego rozróżnienia w 

poziomie tych prawdopodobieństw należało dokonać. Na szczęście dotychczasowe badania 

wskazują, że nie obserwuje się zróżnicowania jakości klasyfikacji otrzymanych w przypadku różnie 

ustalanych poziomów prawdopodobieństw a priori (równych i proporcjonalnych do liczebności 

klas). Dlatego, ustalając przynależność obiektów spoza zbioru uczącego, przyjmowano, że 

bezwarunkowe prawdopodobieństwo wzrostu i spadku cen jest takie samo. 

 

4.2. Wyniki optymalizacji i wtórnej selekcji wskaźników 

Wyniki otrzymywane na kolejnych etapach procedury badawczej pod kilkoma względami nie były 

zaskakujące. Po pierwsze, jak wcześniej, w zdecydowanej większości przypadków funkcje celu 

okazały się posiadać również maksima lokalne. Przykładowy przebieg funkcji celu dla wskaźnika 

RSI, wraz z zidentyfikowanymi maksimami lokalnymi, przedstawiono na wykresie 7. Zgodnie 

z opisem stosowanej procedury ustalania zmiennych funkcji dyskryminacyjnej, do zbioru 

potencjalnych zmiennych dyskryminujących przyjęto przede wszystkim wskaźnik RSI(671), 

którego parametr przyjął najwyższą wartość FC2. Kolejnym w posortowanym szeregu jest 

opóźnienie 578. Trzeba jednak zauważyć, że różnica między dwoma pierwszymi parametrami jest 

tu raczej nieznaczna. Wartości wskaźnika  RSI(671) oraz RSI(578) byłyby silnie skorelowane 

i prawdopodobnie wprowadzenie tej kolejnej zmiennej do modelu nie wnosiłoby istotnego wkładu 

w proces dyskryminacji. Z tego względu do dalszego etapu przyjęto również trzecie opóźnienie, 

czyli wskaźnik RSI(82). Nie rozważano natomiast wskaźnika RSI(1339), ponieważ jego parametr 

zajmował już dalszą pozycję w szeregu posortowanym zgodnie z malejącą wartością funkcji celu. 

Kolejny etap to wtórna selekcja. Trudno zaprezentować wszystkie przypadki, gdy 

wskaźniki wyłonione na etapie optymalizacji zostały ostatecznie odrzucone. Pozostaje zatem 

nadzieja, że kilka poniższych przykładów dobrze zilustruje kryteria, jakimi autorka się posługiwała 

(wykresy 8-13). Warto przypomnieć, że przede wszystkim krytycznie oceniano występowanie 

tendencji rozwojowej w szeregu czasowym. Autorka jest świadoma, że mimo tych wyjaśnień, etap 

wtórnej selekcji w pewnym stopniu pozostaje intuicyjny i subiektywny. Wydaje się jednak, że 

stosowanie bardziej formalnych metod statystycznych wnioskowania o naturze szeregu czasowego 

nie jest tutaj konieczne.   
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Wykres 7. Kształtowanie się wartości FC2 w zależności od parametru wskaźnika RSI – przypadek 

przedziału uczącego 2000-2009 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Analizując kształtowanie się przykładowych wskaźników odrzuconych i zaakceptowanych 

trzeba pamiętać, że ocena kształtowania się wartości wskaźnika powinna być dokonana na 

podstawie odpowiedniego zakresu danych – zakres ten obejmuje tylko obserwacje z przedziału 

uczącego i quasi-walidacyjnego. Może się zatem zdarzyć, że w przypadku jednego wariantu analizy 

dany wskaźnik zostanie odrzucony, a w przypadku innego wariantu (obejmującego szerszy zakres 

danych) zostanie zaakceptowany. 
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Wykres 8. Ilustracja wtórnej selekcji wskaźników technicznych na przykładzie odrzuconego 

wskaźnika ROC(1500) i przedziału uczącego 1999-2005 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 9. Ilustracja wtórnej selekcji wskaźników technicznych na przykładzie zaakceptowanego 

wskaźnika ROC(369) i przedziału uczącego 1999-2005 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 10. Ilustracja wtórnej selekcji wskaźników technicznych na przykładzie odrzuconego 

wskaźnika RSI(1500) i przedziału uczącego 1999-2006 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Wykres 11. Ilustracja wtórnej selekcji wskaźników technicznych na przykładzie zaakceptowanego 

wskaźnika RSI(175) i przedziału uczącego 1999-2006 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 12. Ilustracja wtórnej selekcji wskaźników technicznych na przykładzie odrzuconego 

wskaźnika VA(475) i przedziału uczącego 1999-2007 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Wykres 13. Ilustracja wtórnej selekcji wskaźników technicznych na przykładzie zaakceptowanego 

wskaźnika VA(10) i przedziału uczącego 1999-2007 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 3. Wartości parametrów ustalonych na etapie optymalizacji oraz rezultaty wtórnej selekcji  
S

y
m

b
o
l 

Początek: 04-01-1999 Początek: 03-01-2000 

Daty końcowe Daty końcowe 
3

0
-1

2
-2

0
0

5
 

2
9

-1
2
-2

0
0

6
 

3
1

-1
2
-2

0
0

7
 

3
1

-1
2
-2

0
0

8
 

3
1

-1
2
-2

0
0

9
 

2
9

-1
2
-2

0
0

6
 

3
1

-1
2
-2

0
0

7
 

3
1

-1
2
-2

0
0

8
 

3
1

-1
2
-2

0
0

9
 

R
S

I 813 

1472 

873 

175 

698 

1002 

1495 

319 

71 

1500 

71 

228 

671 

71 

860 

(1317) 

877 

838 

319 

671 

1500 

385 

98 

1500 

82 

207 

(671) 

671 

578 

82 

(1339) 

V
A

 

475 

10 
1 

10 

473 

10 

473 
10 

1 

120 

10 

475 

10 

10 

600 

475 

10 

S
R

 27;362 

60;361 

28;371 

60;369 

34;47 

20;340 

21;313 

60;313 

60;500 

33;46 
29;370 

33;73 

19;268 

33;268 

34;78 

60;500 

20;72 

W
V

O
L

 

1496 

264 
264 

259 

45 
229 

500 

45 

259 

(72) 

212 

59 
204 

500 

59 

180 

W
W

 

900 900 900 900 900 
71 

(900) 
900 900 900 

%
K

 

1500 

260 

1500 

444 

(260) 

1500 

259 

(55) 

(435) 

1500 

259 

(56) 

1500 

56 

260 

444 

(1500) 

1500 

258 

1500 

258 

1500 

80 

R
O

C
 1500 

369 

(45) 

1500 

264 

(72) 

1482 

1162 

264 

(45) 

1339 

1450 

259 

1339 

556 

45 

1500 

1286 

331 

1205 

1484 

212 

1214 

1342 

204 

1214 

1342 

59 

180 

W
Z

O
 

1500 

369 

1500 

381 

1500 

357 

(83) 

1500 

340 

1500 

75 

389 

1500 

1500 

351 

1500 

332 

1500 

84 

D
A

C
C

/D
S

T
 

20;336 
20;328 

13;435 

2;343 

20;256 

4;59 

20;218 

(2;228) 

2;59 

15;58 

(2;179) 

20;340 

13;434 

2;358 

2;373 

4;59 

20;202 

(2;191) 

2;59 

15;57 

2;179 

D
V

A
 

1;260 1;260 
1;259 

 

1;229 

(14;500) 

12;500 

1;204 
1;205 1;205 

1;206 

18;191 

(23;500) 

23;500 

12;50 

1;203 

Źródło: opracowanie własne 

 

W tabeli 3 dokonano zestawienia zmiennych zoptymalizowanych na potrzeby wszystkich 

wariantów obu analiz. Skreślenie parametru oznacza, że odpowiedni wskaźnik został odrzucony na 
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etapie wtórnej selekcji. Z kolei w nawiasach podano wartości parametrów, których nie przyjęto z 

tego względu, że znajdowały się na dalszych pozycjach w szeregu posortowanym zgodnie z 

malejącą wartością FC2. Wartości te podano, aby zwrócić uwagę na prawidłowość zaobserwowaną 

również we wcześniejszych badaniach
35

. Otóż okazuje się, że zmiana zakresu przedziału uczącego, 

często nie powoduje zmiany optymalnych parametrów wskaźników technicznych lub powoduje co 

najwyżej nieznaczną rotację parametrów w posortowanym szeregu. Najlepszym przykładem na 

stabilność optimum jest niewątpliwie wskaźnik wykupienia WW(p), którego optymalny parametr 

wynosi w zdecydowanej większości wariantów 900. 

 

4.3. Uzyskane macierze klasyfikacji i ocena trafności prognoz 

Oszacowane funkcje dyskryminacyjne można prezentować i weryfikować na różne sposoby. 

Przykładowo, w każdym przypadku można przedstawić wektor ocen parametrów funkcji 

i zweryfikować, hipotezę o równości centroid klas (wektorów średnich wartości zmiennych)
36

. 

Można również przeprowadzić analizę czynnikową w celu stwierdzenia, która ze zmiennych funkcji 

dyskryminacyjnej jest najsilniej skorelowana z ostateczną wartością funkcji celu. Z praktycznego 

punktu widzenia, dużo bardziej interesująca jest jednak jakość klasyfikacji, otrzymana na podstawie 

uzyskanego narzędzia. W kolejnych tabelach zostaną zatem zaprezentowane macierzy klasyfikacji, 

wraz z współczynnikami trafnych klasyfikacji (WT), uzyskane dla kolejnych podokresów: 

przedziału uczącego, przedziału quasi-walidacyjnego i przedziałów walidacyjnych, podzielonych na 

podokresy odpowiadające kolejnym latom kalendarzowym. Aby pokazać, jak różnorodne były 

poszczególne lata notowań indeksu, dla każdego przedziału czasowego wskazano udział ukresów 

poprzedzających wzrosty (UW). 

Rezultaty zastosowania pierwszej funkcji, oszacowanej na podstawie notowań z lat 1999-

2005 okazały się bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Współczynniki trafnych klasyfikacji  nie tylko 

w przedziale uczącym, ale również przez bardzo długi czas w przedziałach walidacyjnych kształtują 

się bowiem na bardzo wysokim poziomie. Jeden ze słabszych wyników dotyczył 2007 roku, 

w którym ponad 90% notowań w rzeczywistości poprzedzało spadki cen (w horyzoncie rocznym), 

co rzecz jasna miało związek z Kryzysem Finansowym. Współczynnik trafnych klasyfikacji 

ukształtował się na poziomie 85%. Taki wynik może być oczywiście różnie oceniany. W opinii 

autorki jest to jednak rezultat zadowalający, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę fakt, że (jak pokazano 

na wykresie 6) przy rocznym horyzoncie inwestycyjnym już w styczniu 2007 roku obserwacje 

                                                 
35

 Patrz: [Wiśniewska 2009a,  s. 7]. 
36

 Dla każdej z 9 funkcji otrzymano silne podstawy, by tę hipotezę odrzucić. 
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powinny być klasyfikowane do grupy „spadki”. Spadki cen powinny być zatem przewidziane 

jeszcze przed pierwszymi bankructwami funduszy inwestycyjnych (lipiec 2007 r., Bear Stearns), 

przed dokapitalizowaniem znanych instytucji finansowych (Goldman Sachs, Merrill Lynch, 

Morgan Stanley, Lehman Brothers, Citygroup, AIG) i przed głośną upadłością banku Lehman 

Brothers (15 września 2008 roku ).   

Tabela 4. Uzyskane macierze i współczynniki trafnych klasyfikacji – przypadek próby uczącej 

obejmującej notowania z okresu 1999-2005 

L. obs.: 1760 UW 65% L. obs.: 251 UW 100% L. obs.: 251 UW 8%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1003 147 87% wzrosty 246 5 98% wzrosty 16 5 76%

spadki 40 570 93% spadki 0 0 0% spadki 32 198 86%

razem 1043 717 89% razem 246 5 98% razem 48 203 85%

L. obs.: 253 UW 23% L. obs.: 251 UW 100% L. obs.: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 41 17 71% wzrosty 239 12 95% wzrosty 92 59 61%

spadki 16 179 92% spadki 0 0 0% spadki 0 0 0%

razem 57 196 87% razem 239 12 95% razem 92 59 61%

Początkowo większość obserwacji powinna poprzedzać spadki. Dopiero od 

17 maja 2011 roku otrzymano wyraźne sygnały wzrostów wartości indeksu

Prognoza dla obserwacji:  

10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

4 stycznia 1999 - 30 grudnia 2005

Przedział walidacyjny 2 Przedział walidacyjny 3 Przedział walidacyjny 4

2 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008 2 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009 3 stycznia 2010 - 9 sierpnia 2010

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Przedział walidacyjny 1

02 stycznia 2006 - 29 grudnia 2006 2 stycznia 2007 - 31 grudnia 2007

 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Statistica 9.0 

 

Pierwsza z oszacowanych funkcji zaskakuje również z tego względu, że jak się okazuje 

wypada ona czasami lepiej od tych, które oszacowano na podstawie dłuższego przedziału uczącego. 

Aby to zauważyć, wystarczy przyjrzeć się macierzom klasyfikacji uzyskanym na podstawie drugiej 

funkcji, dla której przedział uczący obejmował lata 1999-2006 (tabela 5). Zdecydowanie słabo 

należy w tym przypadku ocenić jakość klasyfikacji w przedziale quasi-walidacyjnym. Wprawdzie 

dokonanie klasyfikacji okresów notowań z roku 2007 możliwe było tylko ex post (a zatem 

niemożliwe byłoby podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych), jednak tak słaby wynik 

ostatecznie mógłby spowodować osłabienie zaufania do skonstruowanego narzędzia 

prognostycznego. Co ciekawe, dużo lepsze rezultaty otrzymano w odpowiadającym wariancie 

badania 2
0
, czyli, gdy przedział uczący też kończył się w grudniu 2006 roku, ale pominięto z niego 

rok 1999 (tabela 6). 
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Tabela 5. Uzyskane macierze i współczynniki trafnych klasyfikacji – przypadek próby uczącej 

obejmującej notowania z okresu 1999-2006 (Badanie 1
0
) 

L. obs.: 2011 UW 70% L. obs.: 251 UW 8% L. obs.: 253 UW 23%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1259 142 90% wzrosty 21 0 100% wzrosty 23 35 40%

spadki 66 544 0% spadki 180 50 22% spadki 1 194 99%

razem 1325 686 90% razem 201 50 28% razem 24 229 86%

L. obs.: 252 UW 100% L. obs.: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 162 90 64% wzrosty 127 24 84%

spadki 0 0 0% spadki 0 0 0%

razem 162 90 64% razem 127 24 84%

2 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009 3 stycznia 2010 - 9 sierpnia 2010 10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

Prognozy wskazują, że na ogół nie 

warto było rozpoczynać inwesycji w 

okresie 16.12.2010-24.05-2011. Potem 

uzyskano sygnały o wzrostach cen w 

przyszłości.

4 stycznia 1999 - 29 grudnia 2006 2 stycznia 2007 - 31 grudnia 2007 2 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008

Przedział walidacyjny 2 Przedział walidacyjny 3 Prognoza dla obserwacji:  

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Przedział walidacyjny 1

 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Statistica 9.0 

 

Tabela 6. Uzyskane macierze i współczynniki trafnych klasyfikacji – przypadek próby uczącej 

obejmującej notowania z okresu 2000-2006 (Badanie 2
0
) 

L. obs.: 1759 UW 72% L. obs.: 251 UW 8% L. obs.: 253 UW 23%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1185 73 94% wzrosty 6 15 29% wzrosty 0 58 0%

spadki 10 491 0% spadki 38 192 83% spadki 1 194 99%

razem 1195 564 95% razem 44 207 79% razem 1 252 77%

L. obs.: 252 UW 100% L. obs.: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 163 89 65% wzrosty 151 0 100%

spadki 0 0 0% spadki 0 0 0%

razem 163 89 65% razem 151 0 100%

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Przedział walidacyjny 1

3 stycznia 2000 - 29 grudnia 2006 2 stycznia 2007 - 31 grudnia 2007 2 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008

Przedział walidacyjny 2 Przedział walidacyjny 3 Prognoza dla obserwacji:  

2 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009 3 stycznia 2010 - 9 sierpnia 2010 10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

Zgodnie z otrzymanymi 

klasyfikacjami, każdy okres poprzedza 

wzrost ceny waloru w horyzoncie 

rocznym.

 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Statistica 9.0 

 

Kolejne dwie tabele (7 i 8) przedstawiają wyniki otrzymane w przypadku obu analiz dla 

przedziału uczącego kończącego się w 2007 roku. Tym razem, za zadowalające można uznać 

wyniki badania 1
0
, w szczególności trafne klasyfikacje spadków w 2008 roku i jednocześnie trafne 

klasyfikacje wzrostów w 2009 roku. Funkcja skonstruowana w ramach badania 2
0
 wypada tym 

razem nieco słabiej.  
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Tabela 7. Uzyskane macierze i współczynniki trafnych klasyfikacji – przypadek próby uczącej 

obejmującej notowania z okresu 1999-2007 (Badanie 1
0
) 

L. obs.: 2262 UW 63% L. obs.: 253 UW 23% L. obs.: 252 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1296 126 91% wzrosty 27 31 47% wzrosty 247 5 98%

spadki 79 761 91% spadki 0 195 100% spadki 0 0 0%

razem 1375 887 91% razem 27 226 88% razem 247 5 98%

L. obs.: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT

wzrosty 151 0 100%

spadki 0 0 0%

razem 151 0 100%

10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

Prognoza dla obserwacji:  

Zgodnie z otrzymanymi klasyfikacjami, każdy okres poprzedza 

wzrost ceny waloru w horyzoncie rocznym.

Przedział walidacyjny 3

3 stycznia 2010 - 9 sierpnia 2010

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Przedział walidacyjny 1

4 stycznia 1999 - 31 grudnia 2007 2 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008 2 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009

 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Statistica 9.0 

 

Tabela 8. Uzyskane macierze i współczynniki trafnych klasyfikacji – przypadek próby uczącej 

obejmującej notowania z okresu 2000-2007 (Badanie 2
0
) 

L. obs.: 2010 UW 64% L. obs.: 253 UW 23% L. obs.: 252 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1246 33 97% wzrosty 27 31 47% wzrosty 152 100 60%

spadki 40 691 95% spadki 0 195 100% spadki 0 0 0%

razem 1286 724 96% razem 27 226 88% razem 152 100 60%

L. obs.: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT

wzrosty 151 0 100%

spadki 0 0 0%

razem 151 0 100%

Przedział walidacyjny 3 Prognoza dla obserwacji:  

3 stycznia 2010 - 9 sierpnia 2010 10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

Większość obserwacji powinna poprzedzać wzrosty, z wyjątkiem 

okresów: 07.12.2010-25.02.2011 oraz 31.03.2011-06.05.2011

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Przedział walidacyjny 1

3 stycznia 2000 - 31 grudnia 2007 2 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008 2 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009

 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Statistica 9.0 

 

Dwie ostatnie tabele (9 i 10) przedstawiają macierze klasyfikacji otrzymane w przypadku 

zastosowania dwóch najdłuższych przedziałów uczących, czyli kończących się w 2008 i 2009 roku. 

W większości przypadków efekty zastosowania „dyskryminacyjnej analizy technicznej” okazują się 

zadowalające. Niepokojący jest tylko niski współczynnik trafnych klasyfikacji okresów notowań 
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Tabela 9. Uzyskane macierze i współczynniki trafnych klasyfikacji – przypadek prób uczących 

obejmujących notowania z okresu 1999-2008 i 1999-2009 (Badanie 1
0
) 

L. obserw: 2515 UW 59% L. obserw: 252 UW 100% L. obserw: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1324 156 89% wzrosty 239 13 95% wzrosty 66 85 44%

spadki 40 995 96% spadki 0 0 0% spadki 0 0 0%

razem 1364 1151 92% razem 239 13 95% razem 66 85 44%

L. obserw: 2767 UW 63% L. obserw: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1578 154 91% wzrosty 151 0 100%

spadki 131 904 0% spadki 0 0 0%

razem 1709 1058 90% razem 151 0 100%

4 stycznia 1999 - 31 grudnia 2009 3 stycznia 2010 - 9 sierpnia 2010 10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

Zgodnie z otrzymanymi 

klasyfikacjami, każdy okres poprzedza 

wzrost ceny waloru w horyzoncie 

rocznym.

Prognoza dla obserwacji:  Spadki powinny poprzedzać tylko sesje od 10 sierpnia do 5 października 2010 

roku. Kolejne sesje powinny poprzedzać wzrost wartości indeksu.10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Prognoza dla obserwacji:  

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Przedział walidacyjny 1

4 stycznia 1999 - 31 grudnia 2008 2 stycznia 2009-31 grudnia 2009 3 stycznia 2010-9 sierpnia 2010

 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Statistica 9.0 

 

Tabela 10. Uzyskane macierze i współczynniki trafnych klasyfikacji – przypadek prób uczących 

obejmujących notowania z okresu 2000-2008 i 2000-2009 (Badanie 2
0
) 

L. obserw: 2263 UW 59% L. obserw: 252 UW 100% L. obserw: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1270 67 95% wzrosty 243 9 96% wzrosty 151 0 100%

spadki 108 818 88% spadki 0 0 0% spadki 0 0 0%

razem 1378 885 92% razem 243 9 96% razem 151 0 100%

L. obserw: 2515 UW 63% L. obserw: 151 UW 100%

wzrosty spadki WT wzrosty spadki WT

wzrosty 1536 53 97% wzrosty 151 0 100%

spadki 82 844 0% spadki 0 0 0%

razem 1618 897 95% razem 151 0 100%

Zgodnie z otrzymanymi 

klasyfikacjami, każdy okres poprzedza 

wzrost ceny waloru w horyzoncie 

rocznym.

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Prognoza dla obserwacji:  

3 stycznia 2000 - 31 grudnia 2009 3 stycznia 2010 - 9 sierpnia 2010 10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

3 stycznia 2000 - 31 grudnia 2008 2 stycznia 2009-31 grudnia 2009 3 stycznia 2010-9 sierpnia 2010

Prognoza dla obserwacji:  Zgodnie z otrzymanymi klasyfikacjami, każdy okres poprzedza wzrost ceny 

waloru w horyzoncie rocznym.10 sierpnia 2010-8 sierpnia 2011

Przedział uczący Przedział quasi-walidacyjny Przedział walidacyjny 1

 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Statistica 9.0 
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z pierwszej połowy 2010 roku – wynoszący 44%. Taki wynik znacząco osłabia zaufanie do 

postawionych dalej prognoz, zgodnie z którymi możliwe  były spadki wartości indeksu. Bardziej 

wiarygodne wydają się prognozy kontynuacji trendu wzrostowego, otrzymane w trzech pozostałych 

przypadkach. 

W związku z tym, że efekty zastosowania „dyskryminacyjnej analizy technicznej” były 

czasami zróżnicowane i trudno było jak dotąd zidentyfikować jakąkolwiek prawidłowość, 

postanowiono przyjrzeć się zbiorczym wynikom uśrednionym w podziale na oba badania. W tabeli 

10 pokazano wartości średnich współczynników trafnych klasyfikacji uzyskanych dla kolejnych 

przedziałów czasowych. Warto przypomnieć, że liczba przypadków, na podstawie których ustalano 

te średnie, była zróżnicowana, a w jednym przypadku nie ustalono średniej ze względu na zbyt 

małą liczbę przypadków. 

Tabela 10. Średnie współczynniki trafnych klasyfikacji w zależności od długości przedziału uczącego 

i rodzaju przedziału walidacji 

3 stycznia 1999 4 stycznia 2000 Badanie 1
0

Badanie 2
0

Uczący 90,4% 94,5% - 5 4

Quasi-walidacyjny 80,2% 89,7% 1 rok 5 4

Walidacyjny 1 82,0% 75,8% 2 lata 4 3

Walidacyjny 2 81,3% 77,9% 3 lata 3 2

Walidacyjny 3 91,0% - 4 lata 2 1

Liczba przypadkówRodzaj przedziału 

walidacji

Początek przedziału uczącego Czas 

stosowania 

funkcji

 

 

Najwyższy współczynnik trafnych klasyfikacji otrzymano oczywiście w przedziale uczącym 

(90,4% i 94,5%).  Trzeba jednak pamiętać, że mierniki jakości funkcji dyskryminacyjnej 

uzyskiwane dla zbioru uczącego są obciążone, a dokładnie zawyżone w porównaniu z rzeczywistą 

jakością klasyfikacji, otrzymywaną w przypadku klasyfikowania obiektów spoza tego zbioru. 

[Frank, Massy i Morrison 1965, s. 250-258].  

Porównując uśrednione wyniki w przedziałach walidacyjnych, można stwierdzić, że jakość 

klasyfikacji była średnio lepsza w przypadku dłuższego przedziału uczącego (badanie 1
0
). 

Stwierdzenie to jest uzasadnione ze względu na fakt, iż miernikowi otrzymanemu dla przedziału 

quasi-walidacyjnego należy przydzielić mniejszą wagę, z powodu ograniczonych możliwości 

wykorzystania konstruowanej funkcji dyskryminacyjnej w procesie inwestycyjnym. Wyniki 

uśrednione potwierdzają zatem intuicję. Trzeba jednak dodać, że dosyć duże zróżnicowanie 

wyników cząstkowych sprawia, iż zauważone różnice w kształtowaniu się średnich 

współczynników trafnych klasyfikacji trzeba uznać za nieistotne statystycznie. 
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Wydaje się, że pozytywnie można oceniać fakt, iż wydłużanie okresu prognozowania 

(stosowania funkcji) nie musi oznaczać pogorszenia jakości klasyfikacji. Może to bowiem 

oznaczać, że w istocie udało się, poprzez dobór wskaźników technicznych, uchwycić dosyć trwałe 

prawidłowości w kształtowaniu się szeregu czasowego indeksu DJCA, przy czym oprócz tych 

prawidłowości istnieje szereg innych czynników, sprawiających, że w pewnych podokresach 

analiza dyskryminacyjna po prostu zawodzi. 

 

Zakończenie 

Podsumowując wyniki zarówno tych przypomnianych, jak i przeprowadzonych badań, 

można niewątpliwie stwierdzić, że funkcje klasyfikacyjne, których zmiennymi są zoptymalizowane 

wskaźniki techniczne, mogą trafnie klasyfikować kierunki rocznych zmian indeksów giełdowych. 

Niestety stosowana metoda może, choć rzadko, okazać się również zawodna. Otrzymane rezultaty 

warto zatem oceniać przez pryzmat znanych wypowiedzi statystyka Georga Boxa: „All models are 

wrong, but some are useful” oraz „Remember that all models are wrong; the practical question is 

how wrong do they have to be to not be useful".
 
Trudno bowiem w rzeczywistości dokładnie 

określić, jak powinny ukształtować się współczynniki trafnych klasyfikacji, by proponowaną 

metodę uznać za wartościową, czy odwrotnie – za bezwartościową.   

W opinii autorki, otrzymane rezultaty motywują do dalszych badań, które mogłyby 

przebiegać różnymi torami. Być może zasadną okazałaby się wnikliwa analiza ostatecznych postaci 

skonstruowanych funkcji i analiza kształtowania się przyjętych do modeli wskaźników 

technicznych. Autorka skłania się również ku konstrukcji nowych wskaźników opartych 

o wolumeny obrotów, z uwagi na fakt, że zarówno średni poziom, jak i wariancja wolumenu 

zmienia się w czasie. Warto zatem rozważyć zastosowanie odpowiednio przekształconych 

szeregów, zamiast szeregów wartości oryginalnych.  

Biorąc pod uwagę wyniki badania fundamentalnych anomalii rynku (np. efekt BV/MV), 

zasadnym wydaje się również wprowadzenie do zbioru potencjalnych zmiennych funkcji 

dyskryminacyjnych również wskaźników rynkowych, np. wskaźnika P/E (Price / Earnings Per 

Share) oraz wskaźnika BV/MV (Book Value / Market Value). Dotyczy to oczywiście przypadku, 

gdy funkcja dyskryminacyjna konstruowana jest dla konkretnego waloru. 

Na koniec warto zwrócić uwagę na pewien pozytywny rezultat przeprowadzonych badań. 

Otóż mimo bardzo niepokojącej sytuacji gospodarczej i politycznej, klasyfikacja notowań indeksu 

DJCA z okresu 10 sierpnia 2010 – 8 sierpnia 2011 pozwala na sformułowanie dosyć 
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optymistycznych rekomendacji: mimo możliwych krótkookresowych spadków, trend rosnący 

powinien być kontynuowany.  
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