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Fundamentaliści kontra 
technicy. Kto ? 

Inwestycje > Na rynku nie brakuje fanów analizy technicznej. Inni stawiają tylko na fundamentalną. 
Z pomocą ekspertów zastanowimy się, która metodajest skuteczniejsza. 

Już Arystoteles radził unikać skrajności i 
kierować się zasadą złotego środka. Okazuje 
się, że ma ona zastosowanie... również na ryn
ku kapitałowym. Zapytaliśmy ekspertów, która 
metoda analizy instrumentów finansowychjest 
lepsza. Odpowiedzieli, że każda ma swoje plusy 
i minusy. 

- Na jednej, jak i drugiej można zbudować 
skuteczną strategię inwestycyjną. Wielu inwe
storów zaczyna przygodę z giełdą od analizy 
wykresów, z czasem dochodząc do wniosku, 
że oprócz tego należy jeszcze ocenić spółkę od 
strony fundamentalnej - mówi Mateusz Hyży, 
analityk Grupy Trinity. Nic nie stoi na prze
szkodzie, aby posługiwać się obiema metodami 
jednocześnie. - Analiza techniczna prawdopo
dobnie szybciej wygeneruje przy tym sygnał, niż 
miałoby to miejsce w przypadku analizy danych 
finansowych, choćby ze względu na opóźnienia 
w publikacji sprawozdań - dodaje Hyży. 

Problematyczna efektywność 
Na rynkach zachodnich spór o to, czy rynki 

są efektywne, czy też podlegają prawidłom 
analizy technicznej lub fundamentalnej, trwa 
przynajmniej od początku XX wieku. - Już w 
1900 r. Louis Bachelier opublikował hipotezę, 
którą po latach nazwano hipotezą rynku efek
tywnego. Koncepcje analizy technicznej zostały 
spopularyzowane w tym samym czasie przez 
Charlesa Dowa publikującego w Wall Street 
Joumal - wskazuje Robert Brzoza, strategrynku 
akcji UniCredit CAIB. Dodaje, że do dziś spór 
ten nie został rozstrzygnięty na korzyść której ś 
ze stron. - Choć ceny często wydają się faktycz
nie podlegać przypadkowym wahaniom, równie 
często słyszymy o sprawdzonych strategiach 
inwestycyjnych sugerujących kupno małych 
spółek czy też kupno pod koniec roku - wska
zuje ekspert. Radzi korzystać zarówno z analizy 
technicznej, jak i fundamentalnej oraz w uzna
niu efektywności rynku posłużyć się dodatkowo 
pasywnymi funduszami inwestycyjnymi ETF. -
Skłaniałbym się do tezy, że skoro rynki tworzone 
są przez ludzi, którzy podlegają emocjom, to nie 
można z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż 
rynki będą zawsze efektywne - mówi. 

Przy wyborze metody inwestycyjnej warto 
mieć na względzie kilka prostych zasad. Anali
za fundamentalna ma zastosowanie zarówno 
do spółek dużych, jak i małych, i jest to swego 
rodzaju pierwszy test, któremu powinniśmy 
poddać potencjalną inwestycję. - Z kolei analiza 
techniczna ma zastosowanie raczej do rynków 
płynnych i o dużej liczbie uczestników, a zatem 
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jest odpowiednia raczej dla spółek dużych -
wskazuje Brzoza. Zwraca też uwagę na jeszcze 
jedną kwestię: efektywność wszelkiego rodzaju 
strategii inwestycyjnychjestwpewnym sensie 
odwrotnie proporcjonalna do ich popularno
ści. - Stąd na przykład w momencie, kiedy w 
drugiej połowie lat 90. wróciła moda na analizę 
techniczną, pojawiła się tendencja do załamy
wania formacji technicznych. W przypadku 
analizy fundamentalnej mieliśmy z kolei fale 
popularności inwestowania w wartość, w małe 
spółki, czy też inwestowania na bazie sygnałów 
behawioralnych - wskazuje. 

Zaskakująco duży odsetek drobnych inwe
storów wprost przyznaje się, że nie zna żadnej 
z metod analizy akcji. - Jeśli chodzi o wiedzę 
inwestorów indywidualnych na GPW, to w 
ostatnich latach nie widać znaczącej poprawy. 
Odsetek tych, którzy deklarują, że w ogóle nie 
potrafią analizować instrumentów finansowych, 
utrzymuje się na poziomie 19-20 proc. - mówi 
Michał Masłowski, ekspert Stowarzyszenia In
westorów Indywidualnych. Zaznacza jednak, że 
nie powinno to dziwić, bo drobni gracze z zało
żenia nie są inwestorami profesjonalnymi. - Na 
innych rynkach jest podobnie - dodaje. 

Ważny horyzont czasowy 
Oczywiście wysokie stopy zwrotu nigdy nie są 

pochodnąjedynej słusznej metody czy właściwej 
kombinacji analizy technicznej i fundamental
nej. - Znacznie częściej jako wspólny mianownik 
definiujący wybitnych inwestorów moglibyśmy 
wymienić konsekwentne zarządzanie ryzykiem 
i wielkością zajmowanej pozycji - wskazuje Łu
kasz Wróbel, główny analityk Noble Securities. 
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Analiza techniczna jest często postrzegana jako 
barometr nastrojów, który działa z wyprzedze
niem. - Ale to, co podaje, to de facto historyczne 
zmiany cen. Nic poza tym. Minusem analizy 
technicznej jest to, że przy małych obrotach na 
giełdzie wykres traci swoją moc i bywa, że jest 
nieadekwatny do otoczenia i do sytuacji, jaka 
panuje w samej spółce. Tutaj na pomoc może 
przyjść analiza fundamentalna - uważa Bartosz 
Szaniawski, specjalista departamentu operacji 
DM Banku BPS. Bardzo ważny jest horyzont 
planowanej inwestycji. Jeślijest długi,wówczas 
na pewno warto takiej firmie przyj rżeć się okiem 
„fundamentalisty". - Analiza fundamentalna 
podaje nam informację, jak się ma sytuacja 
gospodarcza w danym kraju czy regionie, w 
branży oraz oczywiście w danej spółce. To na 
podstawie takiej analizy powinniśmy podejmo
wać decyzje, abiura maklerskie wydawać swoje 
rekomendacje - podkreśla Szaniawski. Z kolei 
analizę techniczną radzi traktować jako cenny 
dodatek, bez którego nie będzie widać, co się 
dzieje na rynku w danej chwili. 

Kłopoty z płynnością 
Nasza giełda jest jeszcze stosunkowo mło

dym rynkiem. - Problemem ria GPW jest to, iż 
wiele walorów nie jest płynnych, co ogranicza 
skuteczność narzędzi analizy technicznej i może 
rodzić frustracje wśród analityków - przyznaje 
Tomasz Jerzyk, ekspert DM BZ WBK. Wtóruje 
mu Przemysław Smoliński, analityk DM PKO 
BP. - W przypadku niskiej płynności, która 
może towarzyszyć rynkom niedojrzałym, 
analiza techniczna, jako narzędzie określające 
zachowania tłumu, z pewnością może częściej 

zawodzić - mówi. Dodaje, że w takim wypadku 
często decyzje jednego większego inwestora 
mogą mieć wpływ na kurs waloru. - A te trud
no przewidzieć za pomocą narzędzi analizy 
technicznej, które w większej mierze służą do 
oceny szerokiej relacji popytu i podaży - doda
je. Jak należy oceniać GPW z punktu widzenia 
możliwości skutecznego stosowania analizy 
technicznej? - Jesteśmy wfazie przejściowej, w 
której wciąż potrafią występować silne trendy, 
charakterystyczne dla rynków rozwijających się, 
ale zarazem powoli zaczyna być już widoczna 
j ego pewna dojrzałość i skłonność do ruchów ko
rekcyjnych i horyzontalnych - uważa Smoliński. 

Wśród wad analizy technicznej wymienia 
się wysoki stopień subiektywizmu. - Każdy 
inwestor na wykresach może dostrzec inne 
formacje. Często również sami analitycy mają 
rozbieżne opinie pomimo tych samych danych 
wej ściowych - mówi Hyży. Trzeba zatem bardzo 
uważać, aby nie popełniać jednego z błędów 
poznawczych - czyli wyszukiwania na wykre
sach tych formacji, które uzasadniałyby nasze 
oczekiwania co do zmian ceny. 

Jak prognozować wyniki 
Oczywiście analiza fundamentalna też nie jest 

wolna od wad. - Musi występować założenie o 
braku błądzenia przypadkowego, aby analiza da
nych finansowych przynosiła skutek. Inną wadą 
jest wysoka czasochłonność tej metody. Dogłęb
na analiza danych finansowych, działalności 
spółki oraz jej otoczenia biznesowego zajmuje 
minimum kilka, jeżeli nie kilkanaście dni - mówi 
Hyży. Dodaj e, że trudno również uzyskać bardzo 
duży stopień pewności, że np. tempo poprawy 
wyników finansowych w kolejnych latach bę
dzie dokładnie takie, jak prognozujemy. Jego 
zdaniem analiza fundamentalna nacechowana 
jest równie mocno, jeżeli nawet nie bardziej niż 
techniczna subiektywizmem, co jest widoczne 
np. gdy biura maklerskie w krótkim odstępie 
czasu wydają sprzeczne rekomendacje dla tej 
samej spółki. 

- Jako inwestora nie powinna mnie szcze
gólnie interesować dyskusja finansistów o 
wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami 
Bożego Narodzenia. Najlepsza jest ta metoda, 
która działa dla mnie i pasuje do moich indywi
dualnych kryteriów, czyli horyzontu czasowego 
inwestycji, pożądanej aktywności, wymaganej 
pracy oraz przekonań dotyczących rynku - re
asumuje analityk Noble Securities. 
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Sobiesław Kozłowski analityk DM Raiffeisen 

Uważam, że każda z analiz może być dobra, 
jeżeli odpowiada profilowi psychologicznemu 
inwestora oraz przede wszystkim przyno
si pozytywne efekty. Analiza techniczna 
preferuje zdyscyplinowanych inwestorów, 
natomiast fundamentalna jest bliższa cier
pliwym graczom. Ideałem byłoby połączenie 
obu cech, ale w rzeczywistości ten miks 
jest rzadką umiejętnością i przypomina 
połączenie wody z ogniem. Miesięczny 
portfel fundamentalny opracowywany przez 
Raiffeisen Brokers w 2013 r. wzrósł o blisko 

54 proc, a techniczny o blisko 4 1 proc. 
Analiza techniczna może być uznana za zbyt 
powierzchowną, a fundamentalna za zbyt 
szczegółową i pracochłonną. Pytanie, czy 
analiza ma nas przekonać do inwestycji, czy 
być w miarę obiektywną oceną spółki 
i jej postrzegania przez rynek. Jeżeli uda się 
uchwycić rozbieżność, to mamy szansę na 
zysk czy też ograniczenie strat. Generalnie 
ten pogląd jest mi bliski, niemniej jednak 
trudno jest połączyć dystansu maratończyka 
z szybkością sprintera. 

Jarosław Niedzielewski dyrektor departamentu inwestycji Investors TFI 

Zarówno analiza techniczna, jak i fundamen
talna ma swoich zagorzałych zwolenników. 
Jedni i drudzy potrafią osiągać bardzo dobre 
wyniki inwestycyjne. Nie podejmę się więc 
rozstrzygnięcia sporu, która z analiz jest 
lepsza. Ci, którzy starają się wypracować 
kompromis między zwolennikami jednej i dru
giej strony, mówią, że analiza fundamentalna 
odpowiada na pytanie, co kupić, a techniczna, 
kiedy kupić i sprzedać. Analiza techniczna 
daje możliwość wykorzystania krótkotermino
wych trendów rynkowych. Z kolei fundamen

talna powinna uwolnić od stresu krótko
terminowych wahań, gdyż wartość spółki 
prędzej czy później znajdzie odzwierciedlenie 
w wycenie rynkowej. Z punktu widzenia 
zarządzającego funduszem akcji ważne jest 
określenie, czy fundusz stosuje timing czy 
nie. Jeśli nie - podstawowym narzędziem 
jest analiza fundamentalna. Natomiast przy 
stosowaniu analizy technicznej bardzo ważne 
jest wcześniejsze ustalenie i ścisłe przestrze
ganie zasad zamknięcia pozycji, ograniczania 
strat i zarządzania pozycjami. 
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