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DEKOMPOZYCJA WYNIKU INWESTYCYJNEGO W CELU 

OCENY POJEDYNCZYCH DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Wprowadzenie

Analizując wyniki inwestycyjne osiągane przez zespoły odpowiedzialne za zarzą-

dzanie aktywami, dąży się do oceny umiejętności inwestycyjnych zarządzających. 

Umiejętności takie rozumiane są jako zdolność do podejmowania właściwych decy-

zji w zakresie zaangażowania w określone klasy aktywów i instrumenty �nansowe. 

Aby taka ocena była możliwa, potrzebne są odpowiednie narzędzia do jej przepro-

wadzenia. Narzędzia takie muszą de�niować pojęcie właściwych decyzji inwesty-

cyjnych i umożliwiać kwanty�kację wpływu tych decyzji na wynik inwestycyjny. 

Celem artykułu jest prezentacja takich narzędzi i wyjaśnienie ich roli we współcze-

snej �rmie inwestycyjnej.

Opracowanie skupia się na metodach stosowanych w praktyce, wewnątrz insty-

tucji �nansowych. Omawiane są metody, które zakładają pełną znajomość składu 

portfela inwestycyjnego w dowolnym punkcie w czasie. Metody takie umożliwiają 

stosunkowo dokładne przypisanie wyniku inwestycyjnego do poszczególnych pod-

jętych decyzji. W związku z tym są one kluczowe z punktu widzenia oceny i pre-

miowania poszczególnych osób, zaangażowanych w proces zarządzania aktywami.

Ważną grupę metod umożliwiających analizę wyników inwestycyjnych stanowią 

te oparte na regresji stóp zwrotu z portfela inwestycyjnego i replikacji stóp zwrotu za 

pomocą strategii opcyjnych. Metody takie nie wymagają znajomości składu portfela 

i są wykorzystywane do oceny umiejętności w zakresie tzw. market timing. Mowa 

o umiejętnościach odpowiedniego angażowania kapitału w klasy aktywów, które 

w danym okresie będą się cechować wysokimi stopami zwrotu. Potocznie takie umie-

jętności utożsamiane są z prognozowaniem stóp zwrotu z danej klasy aktywów w naj-

bliższym okresie. Metody takie omawiane są w dyskusji ogólnej na temat umiejęt-

ności inwestycyjnych menedżerów zarządzających aktywami jako grupy zawodowej. 

* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.
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W praktyce instytucji �nansowych, które dysponują dokładnymi danymi na temat 

każdej pojedynczej transakcji, możliwe jest zastosowanie dokładniejszych metod.

Należy podkreślić, że instytucje �nansowe, stosując opisane metody, rozliczają 

pracowników i analizują ich umiejętności. Badacze akademiccy raczej skupiają się 

na efektywności rynku i szeroko rozumianej wartości dodanej sektora usług zarzą-

dzania aktywami.

1. Istota analizy źródeł wyniku inwestycyjnego

Na poziomie ogólnym analiza źródeł wyniku inwestycyjnego, która tutaj zosta-

nie zaprezentowana, jest de�niowana jako zbiór technik i narzędzi umożliwiających 

analizę źródeł dodatkowej stopy zwrotu z portfela1. Celem analizy jest wyjaśnie-

nie dodatkowej stopy zwrotu względem portfela wzorcowego, w pewnym okresie, 

poprzez przypisanie odpowiednich części tej stopy zwrotu określonym decyzjom 

inwestycyjnym.

Spotyka się też stwierdzenia, że analiza ma za zadanie ujawnienie dokładnego 

obrazu działań, które podjął zarządzający, aby wypracować uzyskany wynik inwe-

stycyjny. Dzięki temu interesariusze będą mogli ocenić, czy ich oczekiwania zostały 

spełnione we właściwy sposób2.

Istotny element, na który należy zwrócić uwagę, to ujęcie względem portfela wzor-

cowego, czyli benchmarku. Zatem analizowana jest tylko dodatkowa stopa zwrotu, 

a nie zwrot z inwestycji w ujęciu bezwzględnym. Odpowiada to realiom funkcjono-

wania wielu typowych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, które mają ściśle 

określone spektrum dostępnych inwestycji i benchmark. Analiza w ujęciu względ-

nym umożliwia ocenę w zakresie doboru odpowiednich instrumentów �nansowych 

do portfela, a nie tylko w obszarze ogólnie pojętego market timing. Innymi słowy, 

odpowiada na pytania dotyczące umiejętności doboru do portfela pojedynczych 

instrumentów �nansowych, a nie tylko na te dotyczące umiejętności prognozowa-

nia stóp zwrotu z poszczególnych klas aktywów, np. akcji. W warunkach, w których 

zarządzający mają dość precyzyjnie określony mandat, na podstawie którego dzia-

łają, np. zmuszeni są inwestować większość środków na rynku akcji, takie podejście 

do oceny pozwala na dużo lepsze zrozumienie ich umiejętności.

1 X. Zaegel, H. Hens, Performance attribution, Investment performance under the microscope, "Perfor-
mance" 2013, No. 12, s. 15, Deloitte.

2 D. J. Erickson, Interpreting Performance Attribution, "Investment Performance Measurement Feature 
Articles" 2011, No. 1, s. 1, CFA Institute.
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Druga ważna kwestia związana z omawianym rodzajem analizy to fakt, że dodat-

kową stopę zwrotu traktuje się jako sumę dodatkowych stóp zwrotu związanych z poje-

dynczymi decyzjami inwestycyjnymi. W ramach analizy dąży się do jak najbardziej 

precyzyjnego rozbicia tej dodatkowej stopy zwrotu na cząstkowe dodatkowe stopy 

zwrotu. Przy czym punkt wyjścia stanowi zazwyczaj identy�kacja decyzji inwestycyj-

nych poprzez porównanie składu portfela ze składem portfela wzorcowego. Następnie 

dokonuje się kalkulacji dodatkowych stóp zwrotu, związanych z tak zidenty�kowa-

nymi decyzjami inwestycyjnymi. Z uwagi na złożony charakter procesu zarządzania 

portfelem inwestycyjnym mogą pojawić się części dodatkowej stopy zwrotu, których 

nie da się jednoznacznie przypisać do pojedynczych decyzji inwestycyjnych.

Decyzje inwestycyjne, które podlegają analizie, dzielone są przede wszystkim 

na decyzje dotyczące alokacji środków w poszczególne klasy aktywów oraz selek-

cji pojedynczych instrumentów �nansowych. Decyzje o charakterze alokacyjnym 

to np. te dotyczące udziału akcji i obligacji w portfelu. W ramach selekcji zarzą-

dzający podejmują decyzje dotyczące udziału pojedynczych instrumentów �nan-

sowych w portfelu. Jak wspomniano wcześniej, decyzje analizowane są w odniesie-

niu do benchmarku. Dla przykładu, jeśli na początku analizowanego okresu udział 

akcji w portfelu wynosił 60%, a portfel wzorcowy zakłada udział akcji na poziomie 

50%, to identy�kowaną w analizie decyzją inwestycyjną będzie przeważenie akcji 

o 10%. Decyzje alokacyjne nazywane są czasem timingiem lub market timingiem, co 

związane jest z utożsamianiem ich z umiejętnością zmiany zaangażowania w okre-

śloną klasę aktywów w odpowiednim momencie, np. zakupem akcji przed wzro-

stem ich wartości.

Czasem analiza rozszerzana jest o identy�kację decyzji dotyczących alokacji 

w ramach sektorów branżowych. Dotyczyć to może części portfeli związanej z inwe-

stycjami w instrumenty �nansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, np. akcje lub 

obligacje korporacyjne. Identy�kowane decyzje dotyczyć będą przeważenia/niedo-

ważenia określonych sektorów względem benchmarku.

Można również wprowadzić poziom analizy skupiający się na ekspozycji na inwe-

stycje denominowane w określonych walutach obcych. Jeśli np. zarządzający decydują 

się zainwestować w akcje amerykańskie, to osiągniętą dodatkową stopę zwrotu można 

dekomponować na element związany ze zmianą kursu USD względem waluty, w któ-

rej wycenia się badany portfel inwestycyjny i zmianą wartości nabytych akcji w USD.
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2. Benchmark

Właściwy benchmark jest kluczowy z punktu widzenia oceny wyników inwesty-

cyjnych. W sytuacji, w której ocenia się umiejętności inwestycyjne zespołu zarzą-

dzającego określonym portfelem ważne jest, aby benchmark stwarzał realny punkt 

odniesienia dla decyzji inwestycyjnych. W związku z tym podstawowe cechy wła-

ściwego portfela wzorcowego obejmują3:

• pełną znajomość jego składu,

• możliwość zainwestowania w niego,

• możliwość pomiaru wyniku,

• adekwatność do strategii inwestycyjnej i kompetencji zarządzających,

• dostęp do informacji związanych ze składnikami benchmarku,

• określenie przed rozpoczęciem inwestycji.

Znajomość składu benchmarku jest konieczna do tego, aby osoba zarządzająca 

mogła świadomie podejmować decyzje o ewentualnych odchyleniach składu portfela 

od portfela wzorcowego. Wbrew pozorom, nie wszystkie benchmarki zawsze mają 

znany skład. Przykładem może być benchmark w postaci średniego wyniku konku-

rencyjnych funduszy. Dokonanie ostatecznej oceny wyników jest możliwe, jeśli ist-

nieje sposób pomiaru stopy zwrotu benchmarku. Portfel wzorcowy powinien być 

tak skonstruowany, by możliwe było zainwestowanie w jego poszczególne elementy 

w odpowiednich proporcjach. Dla przykładu, przyjęcie dla funduszu o dużych akty-

wach benchmarku z istotnym udziałem małych spółek o niskiej płynności zapewne 

doprowadzi do sytuacji, w której zarządzający nie będą w stanie zainwestować odpo-

wiedniej proporcji aktywów w takie spółki. To może prowadzić do sytuacji, w któ-

rej nie będą przykładać odpowiedniej wagi do portfela wzorcowego. Warunki, które 

dodatkowo powinny być spełnione, aby benchmark był dla zarządzających punktem 

odniesienia i faktycznie wpływał na ich decyzje oraz styl inwestycyjny, to wymie-

nione wyżej: adekwatność do ich kompetencji, dostępność dodatkowych informacji, 

odpowiednio wczesne określenie i akceptowalność.

W praktyce benchmark może być oparty na indeksach obliczanych na podstawie 

notowania instrumentów 'nansowych przez instytucje 'nansowe, takie jak giełdy 

papierów wartościowych, banki inwestycyjne czy wyspecjalizowane tylko w tym 

zakresie instytucje.

3 F. K.  Reilly, K. C.  Brown, Investment analysis and portfolio management, (omson South-Western, 
Mason 2006, s. 1079.
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Należy pamiętać o tym, że benchmarki określane są w interesie klientów, tak by 

nabywane przez nich produkty inwestycyjne cechowały się stopą zwrotu o przewidy-

walnych parametrach, np. by fundusz akcji polskich miał parametry stopy zwrotu zbli-

żone do stóp zwrotu typowych dla polskiego rynku akcji. Jest to warunek konieczny 

w profesjonalnym długookresowym planowaniu $nansowym.

3. Alokacja i selekcja

Analiza źródeł wyniku inwestycyjnego w najprostszej postaci zakłada podział 

decyzji inwestycyjnych na decyzje o charakterze alokacyjnym i związane z selekcją 

instrumentów $nansowych.

Czasem mówi się o alokacji strategicznej i alokacji taktycznej. Alokacja strate-

giczna oznacza w takiej sytuacji udziały poszczególnych klas aktywów w benchmarku. 

Taka alokacja powinna maksymalizować prawdopodobieństwo realizacji celów 

$nansowych inwestorów przy akceptowalnym poziomie ryzyka. W tym kontekście 

alokacja taktyczna to odchylenia udziałów poszczególnych klas aktywów w portfelu 

od udziałów w portfelu wzorcowym. Alokacja taktyczna jest w gestii zarządzających 

portfelem i to ona jest oceniana w ramach metod prezentowanych w tym artykule.

W podstawowym wariancie analizy zakłada się, że różnica stóp zwrotu pomiędzy 

portfelem inwestycyjnym a benchmarkiem może być podzielona na stopę zwrotu, 

którą da się wyjaśnić decyzjami alokacyjnymi, decyzjami związanymi z selekcją 

instrumentów $nansowych i stopę zwrotu, która jest efektem obu typów decyzji:

 R*
= RA

*
+RS

*
+RI

*  (1)

gdzie:

R* – dodatkowa stopa zwrotu z analizowanego portfela inwestycyjnego względem 

portfela wzorcowego,

RA

*  – część R*, którą można wyjaśnić decyzjami dotyczącymi alokacji środków 

w poszczególne klasy aktywów,

RS

*  – część R*, którą można wyjaśnić decyzjami dotyczącymi selekcji instrumentów 

$nansowych,

RI

*  – część R*, która jest efektem zarówno decyzji o charakterze alokacyjnym, jak 

i selekcji (tzw. interakcja pomiędzy alokacją i selekcją).

W celu określenia stopy zwrotu związanej z decyzjami alokacyjnymi należy porów-

nać stopę zwrotu z teoretycznego portfela, który powstałby w wyniku uwzględnie-

nia wyłącznie tego typu decyzji oraz benchmarku. Zatem jedyne źródło dodatkowej 
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stopy zwrotu stanowią pozycje (różnice w zaangażowaniu) w poszczególnych kla-

sach aktywów, co obrazuje wzór (2)4.

 RA

*
= wP ,i wB ,i( )

i=1

n

RB ,i  (2)

gdzie:

wP ,i  – udział i-tej klasy aktywów w analizowanym portfelu inwestycyjnym,

wB ,i  – udział i-tej klasy aktywów w benchmarku,

RB ,i  – stopa zwrotu z i-tej klasy aktywów wg jej kompozycji w benchmarku,

n – liczba klas aktywów wchodzących w skład portfela i benchmarku.

Jak wynika ze wzoru (2), przyjmuje się, że na wszystkich klasach aktywów osią-

gnięte zostały stopy zwrotu odpowiadające stopom zwrotu, jakie dana klasa aktywów 

osiągnęłaby, gdyby jej kompozycja odpowiadała dokładnie strukturze w ramach bench-

marku. Dla przykładu, jeśli w ramach benchmarku dla klasy aktywów, jaką stanowią 

akcje, przyjmuje się stopę zwrotu z określonego indeksu giełdowego, to taką stopę 

zwrotu będzie też zawsze przyjmować się dla akcji przy analizie decyzji alokacyjnych.

Odmienne podejście należy przyjąć przy analizie decyzji w zakresie selekcji. Selek-

cja poszczególnych instrumentów $nansowych powoduje, że stopy zwrotu osiągane 

na danej klasie aktywów różnią się od stopy zwrotu wynikającej dla tej klasy akty-

wów z benchmarku. W związku z tym, w celu dokonania oszacowania efektu selekcji 

na poziomie ogólnym oblicza się różnicę pomiędzy teoretycznym portfelem, który 

powstałby wyłącznie na podstawie decyzji w zakresie selekcji a portfelem wzorcowym. 

Ten teoretyczny portfel powstaje przez założenie udziałów poszczególnych klas akty-

wów na poziomie benchmarku, ale za to stopy zwrotu przyjmowane są na poziomie 

rzeczywistych stóp zwrotu osiągniętych na każdej klasie aktywów. Pozwala to osza-

cować selekcję właśnie przez pryzmat tych różnic stóp zwrotu5:

 RS

*
= RP ,i RB ,i( )

i=1

n

wB ,i  (3)

gdzie:

RP ,i  – stopa zwrotu z i-tej klasy aktywów wg jej kompozycji w portfelu inwestycyjnym.

Pewna część różnicy stóp zwrotu wynika zarówno z alokacji, jak i selekcji, 

np. z alokacyjnego przeważenia klasy aktywów, dla której odnotowano z tytułu selek-

cji stopę zwrotu wyższą niż w wypadku benchmarku. Ta część różnicy stóp zwrotu 

4 Zob. N. Brunia, A. Plantinga, Attribution Analysis, w: Portfolio !eory and Management, red. H. K. Baker, 
G. Filbeck, Oxford University Press, New York 2013, s. 515.

5 Ibidem, s. 515.



Dekompozycja wyniku inwestycyjnego w celu oceny pojedynczych decyzji... 15

jest efektem w różnicach wagi i stóp zwrotu na poziomie klas aktywów pomiędzy 

portfelem a benchmarkiem6:

 RI

*
= wP ,i wB ,i( )

i=1

n

RP ,i RB ,i( )  (4)

Wyżej opisany sposób szacowania wyniku względem benchmarku wywodzącego 

się z selekcji nie umożliwia oceny decyzji dotyczących pojedynczych instrumentów 

"nansowych. Taka ocena jest możliwa przy zejściu z analizą na poziom pojedynczej 

klasy aktywów. Podstawę analizy stanowi porównanie subportfela obejmującego 

tylko analizowaną klasę aktywów z analogicznym subportfelem w ramach bench-

marku. Różnice stóp zwrotu opisać można przez różnice udziałów poszczególnych 

instrumentów "nansowych, czyli decyzje z zakresu selekcji, oraz różnice pomiędzy 

stopami zwrotu z pojedynczych instrumentów "nansowych a stopą zwrotu z całej 

klasy aktywów7.

 RSi

*
= wPi , j wBi , j( )

j=1

N

R j RBi( )  (5)

gdzie:

RSi

*  – stopa zwrotu z tytułu selekcji w ramach i-tej klasy aktywów,

wPi , j  – udział j-tego instrumentu "nansowego w części portfela, którą stanowi 

i-ta klasa aktywów,

wBi , j  – udział j-tego instrumentu "nansowego w części benchmarku, którą stanowi 

i-ta klasa aktywów,

R j  – stopa zwrotu z j-tego instrumentu "nansowego,

RBi  – stopa zwrotu z części benchmarku, którą stanowi i-ta klasa aktywów.

Dla przykładu, w ramach analizowanego portfela i portfela wzorcowego można 

często wyróżnić klasę aktywów, jaką stanowią akcje oraz analizować różnice w wadze 

akcji poszczególnych spółek w obu tak powstałych portfelach przez pryzmat róż-

nicy pomiędzy stopą zwrotu z danej akcji i całej klasy aktywów, mierzonej np. stopą 

zwrotu z indeksu giełdowego. Jeśli np. analizowany byłby subportfel akcji polskich, 

to taka analiza mogłaby sprowadzać się do odpowiedzi na pytanie, czy zarządzający 

średnio przeważali względem indeksu WIG akcje o stopach zwrotu wyższych od 

stopy zwrotu z tego indeksu i średnio niedoważali akcje o niższych stopach zwrotu. 

6 Ibidem.
7 W wypadku klasy aktywów, jaką stanowią obligacje, stopę zwrotu często tłumaczy się przez pryzmat 

dochodu kuponowego, duration, zmian rentowności i spreadów. Zob. S. Campisi, A Sector Based Approach 
to Fixed Income Performance Attribution, "&e Journal of Performance Measurement" 2011, No. 3, s. 23–42, 
CFA Institute.
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Jest to oczywiście pewne uproszczenie interpretacyjne, gdyż możliwe są sytuacje, 

w których to pojedyncza decyzja zaważa w sposób kluczowy na ostatecznym wyniku 

inwestycyjnym.

Czasem przeprowadzana jest też analiza, która uwzględnia decyzje inwesty-

cyjne o zaangażowaniu na poziomie sektorów w ramach danej klasy aktywów. Naj-

częściej dotyczy to klasy aktywów, jaką stanowią akcje spółek publicznych. Analiza 

obejmująca alokację sektorową w wypadku akcji daje odpowiedź na pytanie, jaką 

część różnicy stopy zwrotu pomiędzy portfelem a benchmarkiem można wyjaśnić 

przeważeniem/niedoważeniem w akcjach spółek z określonego sektora branżowego, 

np. banków, deweloperów itp. Prowadzenie takiej analizy powinno być determino-

wane przede wszystkim stwierdzeniem, czy w ramach danej klasy aktywów decy-

zje inwestycyjne są lub ewentualnie mogą być podejmowane na poziomie alokacji 

w poszczególne sektory.

W celu przeprowadzenia analizy należy zejść do poziomu subportfeli obejmują-

cych daną klasę aktywów w ramach analizowanego portfela i benchmarku. Następnie 

możliwe jest zastosowanie wzorów (1)–(4), z zastrzeżeniem, że w miejsce i-tej klasy 

aktywów należy przyjąć i-ty sektor8.

Chcąc analizować selekcję na poziomie pojedynczych instrumentów !nanso-

wych, można zastosować wzór (5), ponownie w miejsce klasy aktywów przyjmując 

określony sektor.

W globalnym zarządzaniu inwestycjami bardzo istotny wpływ na osiągane stopy 

zwrotu mogą mieć zmiany kursów walutowych. Możliwe są sytuacje, gdy np. naby-

cie akcji spółek zagranicznych, których kursy zyskają na wartości w walucie, w jakiej 

są notowane, da ujemną całkowitą stopę zwrotu w związku z deprecjacją waluty, w któ-

rej są notowane. W związku z istotną zmiennością kursów walutowych omawiana 

w artykule analiza jest czasem prowadzona z uwzględnieniem decyzji na poziomie 

zaangażowania w instrumenty !nansowe notowane w określonych walutach, innych 

niż ta, w której określana jest stopa zwrotu z portfela inwestycyjnego. Może to istotnie 

zwiększyć złożoność procesu analizy. Często w takich analizach dodaje się również 

efekt związany z wysokością oprocentowania inwestycji o stałym dochodzie w związku 

z różnicami w stopach procentowych pomiędzy różnymi obszarami walutowymi9.

8 Zob. J. L. Maginn, D. L. Tuttle, J. E. Pinto, D. W. McLeavey, Managing investment portfolios: a dynamic 
process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007, s. 756.

9 Obszerna prezentacja takich modeli znajduje się w D. S. Karnosky, B. D. Singer, Global Asset Manage-
ment and Performance Attribution, "e Research Foundation of "e Institute of Chartered Financial Ana-
lysts, 1994.
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4. Trudności w analizie spotykane w praktyce

W praktyce zarządzania aktywami zmiany składu portfela często zachodzą 

wiele razy w trakcie pojedynczego ocenianego okresu. W wypadku dużych fundu-

szy takie zmiany mogą zachodzić każdego dnia roboczego. Proces zawierania trans-

akcji jest procesem ciągłym, gdyż nie jest możliwe uzyskanie lub redukcja dużego 

zaangażowania w mniej płynne instrumenty �nansowe w jednej transakcji. Powo-

duje to w praktyce dwie trudności przy stosowaniu opisywanych tutaj metod oceny 

wyników inwestycyjnych:

• konieczność uwzględnienia wpływu transakcji na wyniki,

• konieczność uwzględnienia zmian w zaangażowaniu w poszczególne instrumenty 

�nansowe i klasy aktywów w trakcie okresu, dla którego dokonywana jest ocena.

Podstawę do rozwiązania problemów wynikających z przedstawionych zjawisk 

stanowi dokonywanie analizy z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości zawie-

rania i rozliczania transakcji oraz wyceny aktywów, która pozwala na szacowanie 

stóp zwrotu. W wypadku typowych funduszy inwestycyjnych akcji, obligacji i rynku 

pieniężnego jest to częstotliwość dzienna.

Uwzględnienie transakcji kupna/sprzedaży instrumentów �nansowych w takiej 

analizie dokonywane jest przez porównanie ceny transakcji z ceną wykorzystaną do 

wyceny. Jeśli np. fundusz akcji wycenia się po kursach zamknięcia, to gdy w danym 

dniu jakieś akcje zostały nabyte poniżej kursu zamknięcia (kupione taniej), to ta róż-

nica spowoduje poprawę wyniku w relacji do sytuacji, w której transakcja nie zosta-

łaby zawarta. Stopa zwrotu liczona na podstawie tej różnicy w relacji do całego anali-

zowanego portfela/subportfela może zostać dodana do stopy zwrotu z tytułu selekcji. 

Można też utworzyć osobną kategorię podsumowującą wpływ zawieranych transak-

cji (czyli tzw. trading) na wyniki.

Dokonywanie analizy z wysoką częstotliwością prowadzi do konieczności zło-

żenia wyników z pojedynczych krótkich okresów w celu uzyskania podsumowania 

okresu dłuższego. Takie złożenie powoduje pewne trudności, gdyż nie składa się stóp 

zwrotu, a de facto różnice stóp zwrotu. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu 

może być przyjęcie założenia, że na dodatkową stopę zwrotu z okresu wcześniejszego 

w kolejnym okresie działa stopa zwrotu z benchmarku, a dodatkowa stopa zwrotu 

z okresu kolejnego oddziałuje na wartość portfela z końca okresu wcześniejszego.
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Podsumowanie

W opracowaniu przedstawiono podstawowe narzędzia, których zastosowanie 

umożliwia ocenę wyników portfela inwestycyjnego względem benchmarku przez 

pryzmat pojedynczych decyzji inwestycyjnych, związanych z zaangażowaniem 

w poszczególne klasy aktywów i instrumenty "nansowe. Możliwe jest też dokony-

wanie analizy decyzji związanych z ekspozycją sektorową i walutową.

Przedstawione narzędzia znajdują zastosowanie w praktyce funkcjonowania instytu-

cji "nansowych. Są szczególnie przydatne, gdy pojedynczym portfelem inwestycyjnym 

zarządza nie jedna osoba, a zespół. W takich sytuacjach, w celu stworzenia odpowied-

nich systemów motywacyjnych i rozliczania pracowników, konieczna jest imple-

mentacja narzędzi umożliwiających ocenę indywidualnych decyzji inwestycyjnych.

W praktyce stworzenie takiego systemu rozliczeń nie jest proste. Wymaga usta-

lenia odpowiednich benchmarków i właściwego wyodrębnienia odpowiednich klas 

aktywów i sektorów. Konieczne jest też ustalenie, czy prowadzona będzie odrębna 

analiza na poziomie zaangażowania walutowego. W wypadku analizy wpływu selek-

cji instrumentów "nansowych na wyniki istnieje możliwość analizy na poziomie 

ogólnym lub w warunkach identy"kacji pojedynczych decyzji inwestycyjnych. Ana-

liza w praktyce najczęściej jest prowadzona w rozbiciu na krótkie okresy, z których 

wyniki są potem składane, co wymaga przyjęcia określonych założeń.

Zaprezentowane kwestie, które wymagają doprecyzowania w praktyce, otwie-

rają pole do badań akademickich. Ich celem powinno być poszukiwanie odpowiedzi 

na pytanie, jakie poziomy szczegółowości i założenia w zaprezentowanych metodach 

analizy wyników inwestycyjnych będą prowadzić do najlepszego funkcjonowania 

rozliczanych za jej pomocą zespołów zarządzających aktywami.
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Decomposing Investment Outcome in Order to Evaluate Individual 

Investment Decisions

!e article describes the method of investment performance analysis, which 

explains the additional rate of return relative to the reference portfolio through 

the prism of individual investment decisions. !is method requires knowledge of 

the composition of the investment portfolio and therefore it is used in practice by 

#nancial institutions for the purpose of internal evaluation of asset management 

teams. !e paper presents such issues as allocation and selection, and describes 

selected methods of calculating additional rates of return related to these concepts. 

!e problem of sector allocation was also discussed, mainly through the prism 

of class of assets, which are shares of public companies. !e article also brie$y 

describes basic di%culties encountered in practice in presented analysis.

Keywords: investments, outcomes, rate of return, allocation, selection, benchmark

Décomposer les résultats de l’investissement a"n d’évaluer les décisions 

individuelles d’investissement

L’article décrit la méthode d’analyse de la performance des investissements qui 

explique le taux de rendement additionnel par rapport au portefeuille de référence 

à travers le prisme des décisions individuelles d’investissement. Cette méthode 

nécessite la connaissance de la composition du portefeuille d’investissement et elle 

est donc utilisée dans la pratique par les institutions #nancières pour l’évaluation 

interne des équipes de gestion d’actifs. Le document traite des questions telles 

que la répartition et la sélection, ainsi qu’il décrit les méthodes sélectionnées de 
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calcul des taux de rendement additionnels liées à ces concepts. Le problème de la 

répartition sectorielle a également été discutée, principalement à travers le prisme 

des classe d’actifs, qui sont des actions des sociétés publiques. L’article décrit aussi 

brièvement les di�cultés rencontrées dans la pratique de l’analyse présentée.

Mots clés: les investissements, les résultats, la performance, le taux de rendement, 

la répartition, la sélection, le benchmark, le point de référence

Разложение результатов инвестиционной активности для оценки 
индивидуальных инвестиционных решений

Статья дает описание метода анализа эффективности инвестиций, который 

объясняет дополнительную норму прибыли по отношению к эталонному 

портфелю через призму отдельных инвестиционных решений. Этот метод 

требует знания состава инвестиционного портфеля и поэтому на практике 

используется финансовыми институтами с целью внутренней оценки команд 

по управлению активами. Исследование относится к теме распределения 

и выбора и представляет избранные дополнительные методы расчета нормы 

прибыли, которые связаны с этими понятиями. Обсуждается также вопрос 

о распределении между секторами – главным образом через призму класса 

активов, состоявшего из акций публичных компаний. В статье также кратко 

описаны основные трудности возникшие в ходе исследования.

Ключевые слова: инвестиции, результаты, норма прибыли, распределение, 

отбор, бенчмарк


