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When everybody thinks alike, 
Everyone is likely to be wrong.

H. B. Neill

Wstęp

Ocenę kierunku notowań na giełdzie oprócz rynków natychmiastowych 
można również dokonać wykorzystując dane dotyczące rynku opcji. Porówna
nie wolumenu opcji kupna i wolumenu opcji sprzedaży pozwala wskazać, czy 
uczestnicy runku oczekują wzrostów czy spadków aktywów. W sytuacji, gdy 
wolumen kupna jest wyższy od wolumenu sprzedaży na rynku dominuje prze
konanie, że kursy akcji będą rosnąć. Natomiast w przypadku wyższych wolu
menów sprzedaży inwestorzy spodziewają się trendu spadkowego.

Artykuł ma na celu analizę oczekiwań inwestorów na podstawie opcji no
towanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystując 
informacje z rynku terminowego można określić przewidywania inwestorów 
odnośnie kształtowania się cen w przyszłości. Dane wykorzystane w badaniu 
obejmują opcje na WIG20, których serie rozpoczęły notowania we wrześniu i 
grudniu 2007 roku.

W skaźnik nastroju na rynku kapitałowym

Wskaźnik nastroju wykorzystywany jest do pomiaru natężenia emocji in
westorów. Ogólnie wyróżnia się dwa typy wskaźników:

-  bazujące na danych liczbowych dotyczących zawartych transakcji,
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-  bazujące na opiniach inwestorów i analityków odnośnie przyszłej 
koniunktury na rynku.

Pierwsze wskaźniki, które pojawiły się na rynku kapitałowym oparte były 
na opinii inwestorów i analityków. W 1963 roku w Stanach Zjednoczonych 
zaczęła je publikować firma analityczna Investors Intelligence1. Początkowo 
liczony był na podstawie rekomendacji analityków odnośnie rynku akcji i po
dawany raz w tygodniu. Rok później firma Market Vane zaczęła podawać co
dziennie wskaźnik Bullish Consensus, który oprócz rynku akcji obejmował 
rynek obligacji, walutowy i towarowy2. Tworzony jest on w oparciu o przewi
dywania analityków odnośnie kupna i sprzedaży poszczególnych aktywów. Z 
kolei wskaźnikiem badaj ącym poziom nastroju na rynku akcji obliczanym na 
podstawie pytań kierowanych do uczestników rynku jest podawany codziennie 
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych AAII Index.3

Wskaźniki liczone na podstawie instrumentów pochodnych podaje Chica
go Board Options Exchange4. Jako pierwszy na rynku w1993 roku pojawił się 
VIX Index. W przeciwieństwie do poprzednich bazował na danych liczbowych 
dotyczących opcji znajdujących się w obrocie. Wyznaczany był na podstawie 
zmienności implikowanej opcji a t - t h e - m o n e y  kupna i sprzedaży na indeks 
S&P 100. Dziesięć lat później nieznacznie zmieniono metodologię wyznaczania 
indeksu VIX5. Po pierwsze, zmienność implikowana nie jest szacowana na pod
stawie modelu Blacka-Scholesa, lecz jest niezależna od modeli. Po drugie, wy
znaczana jest w oparciu o opcje o u t -  o f - t h e - m o n e y ,  a nie jak dotąd a t - t h e - m o n e y .  

Ostatnia znacząca zmiana dotyczyła zmiany waloru bazowego z indeksu 
S&P 100 na indeks S&P 500.

Innym wskaźnikiem podawanym przez giełdę w Chicago jest Put-Call Ra
tio. Należy on do jednych z najpopularniejszych wskaźników pomiaru nastro
jów inwestorów. Kalkulowany jest codziennie w odniesieniu do różnych typów 
opcji ze względu na walory bazowe. Szerzej zostanie on przedstawiony w ko
lejnej części artykułu, ponieważ Stanowic będzie podstawę badania empirycz
nego.

1 Zob. www.investorsintelligence.com
2 Zob. www.marketvane.net
3 Zob. www.aaii.com
4 Zob. www.cboe.com
5 Zob. VIX® CBOE Volatility Index, Chicago Board Options Exchange, Inc. 2003.

http://www.investorsintelligence.com
http://www.marketvane.net
http://www.aaii.com
http://www.cboe.com
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W odniesieniu do rynku polskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie od 2003 roku obliczany jest wskaźnik oparty na opiniach anality
ków WIGOMETR. Zapytania o sytuację na rynku kierowane są do osób zawo
dowo związanych z rynkiem kapitałowym, które reprezentują fundusze emery
talne, fundusze inwestycyjne, biura maklerskie, banki inwestycyjne, firmy As
set Management. Informacje zbierane są w czwartek, natomiast wyniki publi
kowane są w piątek po zakończeniu sesji giełdowej. Ankieta obejmuje zapyta
nie o przewidywania zmian indeksu WIG20 na koniec następnego tygodnia. 
Wartość wskaźnika określana jest na podstawie trzech możliwych odpowiedzi: 
wzrost, bez zmian, spadek indeksu. Obliczana jest jako różnica między oczeki
waniami pozytywnymi i negatywnymi. Wartość dodatnia będzie świadczyła o 
tym, że na rynku dominuj ą optymiści, natomiast ujemna będzie wskazywać na 
przewagę pesymistów. Aktualnie WIGOMETR nie jest publikowany. Związane 
jest to pracami nad nowa konstrukcj ą wskaźnika. Ostatnia jego wartość podana 
była 1 lutego 2008 roku.

Wskaźniki nastroju, w szczególności liczone na podstawie opinii uczestni
ków rynku, wyrażaj ą w nim udział w optymistów i pesymistów. Z reguły w 
przypadku trendu wzrostowego mamy do czynienia z dominacj ą optymistów, 
natomiast dla trendu spadkowego -  pesymistów. W literaturze pojawia się okre
ślenie kontrariańskiego charakteru wskaźników nastroju. Pochodzi ono od kon
cepcji H. B. Neila, która po raz pierwszy została opisana w pracy z 1954 roku 
The A r t  O f  C ontrary Thinking, z późniejszymi wznowieniami 6. Autor jest zda
nia, że w sytuacji, gdy zdecydowana większość inwestorów ma podobną opinię, 
to na ogół jest ona błędna. Skoro większość nie ma racji, rozsądny inwestor 
powinien postępować wbrew opinii ogółu. W myśl ten koncepcji, gdy wskaźni
ki nastroju sygnalizuj ą duży optymizm rynek w niedługim czasie będzie czekał 
trend spadkowy. Natomiast skrajny pesymizm będzie wskazywał na przyszłą 
fazę wzrostów.

W skaźnik Put /Call Ratio

Wskaźnik Put-Call Ratio po raz pierwszy zaczął być stosowany przez Chi
cago Board Options Exchange. Należy on do jednych z najczęściej używanych

6 Zob. H. B. Neill, The Art Of Contrary Thinking, Caxton Press, Idaho 2001.
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wskaźników sentymentu na rynku. Może być liczony w oparciu o wolumen 
obrotu lub liczbę otwartych pozycji w opcjach kupna i opcjach sprzedaży.

W badaniu empirycznym wykorzystane zostaną dane dotyczące wolumenu 
obrotu. Przyjmuje się, że jest on miarą intensywności i tempa ruchu cen7. We
dług R.W. Armsa to właśnie poprzez wolumen uzyskuje się rzeczywisty obraz 
emocji występujących na rynku. Jest on rezultatem wszystkich przedsięwzięć, 
zarówno tych dokonanych pod wpływem emocji, jak i wolnych od nich, logicz
nych, jak i nielogicznych.8

Na rynku opcji informacja o wolumenie wykorzystywana jest podobnie jak 
na rynku natychmiastowym, czyli jako wartość określaj ąca popyt i podaż na 
dane aktywa. Wolumen dla opcji kupna będzie sygnałem hossy, natomiast dla 
opcji sprzedaży -  bessy. Obserwując kształtowanie się stosunku tych wielkości 
można określić, jakie nastroje panują na rynku. W badaniu empirycznym wyko
rzystana zostanie następująca konstrukcja wskaźnika:

_ wolumen dla opcji sprzedażyP /C  Ratio _ ------------------------------------- .
wolumen dla opcji kupna

Klasyczna interpretacja mówi, że wysoka wartość wskaźnika odpowiada 
rynkowi malejącemu, natomiast niska -  rosnącemu. W pierwszym przypadku 
przewaga osób kupujących opcje sprzedaży wiąże się z oczekiwaniem spadku 
cen. Zajęcie pozycji przez znaczną część inwestorów w opcjach kupna wskazu
je z kolei na obawę przed wzrostem cen. Thomas Mayers w opracowaniu z 
1989 roku podaje, że sygnał kupna będzie generowany przy wartości wskaźnika 
powyżej 0,559.

Interpretując wskaźnik zgodnie z teorią kontrariańską sytuacja będzie od
wrotna. Wysoka wartość będzie świadczyła o przyszłym wzroście cen, nato
miast niska -  o spadku.

Badanie empiryczne

Badanie nastrojów inwestorów przeprowadzone zostanie w oparciu o opcje 
na WIG20 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, któ
rych serie rozpoczęły notowania we wrześniu i grudniu 2007 roku. Dane empi-

7 Por. J. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 142
158.
8 Por. R.W. Arms, Znaczenie wolumenu, WIG Press, Warszawa 1997, s. 158-159.
9 H. Shefrin, Beyond Greed and Fear, Oxford University Press 2002, s. 286.
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ryczne obejmowały okres od września 2007 roku do18 kwietnia 2008 roku. W 
badaniu uwzględniono opcje kupna i sprzedaży notowane w ustalonym okresie, 
dla których wystąpiły takie same ceny wykonania. Wypłynęło to na ogranicze
nie liczby obserwacji, ponieważ dla Zgodnie z podanym kryterium wyodręb
niono następujące opcje:

-  pięć serii opcji kupna i sprzedaży wygasających w marcu, dla których 
ceny wykonania wyniosły: 2700 pkt, 2800 pkt, 2900 pkt, 3000 pkt, 
3100 pkt;

-  czternaście serii opcji kupna i sprzedaży wygasaj ących w czerwcu, dla 
których ceny wykonania wyniosły: 2400 pkt, 2500 pkt, 2600 pkt, 2700 
pkt, 2800 pkt, 2900 pkt, 3000 pkt, 3100 pkt, 3200 pkt, 3300 pkt, 3400 
pkt, 3500 pkt, 3600 pkt, 4300 pkt.

Baza danych objęła zatem notowania 19 opcji kupna oraz 19 opcji sprzedaży.
Dla podanych opcji na podstawie wolumenu obrotu wyznaczono wartości 

wskaźnika Put-Call Ratio. Ze względu na możliwość wystąpienia dla danego 
dnia od 1 do kilkunastu obserwacji, wyznaczono wartości średnie oraz medianę. 
Na początku analizowanego okresu wystąpił obrót tylko dla opcji z kursem 
wykonania 3100 pkt, stąd pokrywanie się obu linii. Kształtowanie się wskaźni
ka Put-Call Ratio przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Kształtowanie się wskaźnika P-C Ratio.
Źródło: opracowanie własne.
Rys. 2 uwzględnia dodatkowo wartości WIG20. Na obu wykresach w celu 

bardziej czytelnej prezentacji uzyskanych wartości, z uwagi na wysoką wartość 
wskaźnika dla 17 grudnia 2007 roku (P/C Ratio = 433) ograniczono skalę do 
120 jednostek. W większości analizowanych przypadków inwestorzy chętniej 
nabywali opcje sprzedaży (wskaźnik P/C Ratio znacznie przewyższał wartość 
1). W 95,7 % przypadków wolumen dla opcji sprzedaży był wyższy od wolu
menu dla opcji kupna. Szczególnie wysokie wartości wystąpiły na początku



14

RYNEK KAPITAŁOWY -  SKUTECZNE INWESTOWANIE

badanego okresu. Zgodnie z klasycznym podejściem wskazuje to, że inwestorzy 
oczekują spadku cen. Analizując rys. 2 można zauważyć kształtowanie się wy
sokich wartości wskaźnika w trakcie silnego trendu malejącego dla WIG-u 20. 
Inwestorzy słusznie przewidywali zatem spadek cen.

Druga część wykresu (od 18 stycznia 2008 roku) może świadczyć o zmia
nie sygnałów generowanych przez wskaźnik P/C Ratio. Do powyższej sesji 
można było korzystać z klasycznej analizy technicznej. W kolejnym okresie 
inwestorzy dalej przewidywali spadek cen waloru bazowego, natomiast jego 
notowania w krótkim okresie podlegały nieznacznym trendom rosnącym, w 
długim zaś można je opisać za pomocą trendu horyzontalnego. Powyższa sytu
acja skłania do wykorzystywania koncepcji kontrariańskiej.

R y s .  2. K s z ta ł to w a n ie  s ię  w s k a ź n ik a  P - C  R a t i o  n a  t le  W IG 2 0 .

Źródło: opracowanie własne
Oprócz wskaźnika Put-Call Ratio wyznaczono również wskaźnik 

ITM/OTM jako inną miarę wskazującą na emocjonalność inwestorów na rynku. 
Konstrukcja tego wskaźnika bierze pod uwagę stosunek wolumenu obrotów dla 
opcji in -the-m oney  do wolumenu obrotu dla opcji ou t-o f-the-m oney . Bezpośred
nio można tłumaczyć ten wskaźnik jako siłę nabywców opcji, które opłaca się 
zrealizować do siły inwestorów działaj ących pod wpływem innych (często 
emocjonalnych) czynników. Rys. 3 przestawia wartości tego wskaźnika.

Analizuj ąc powyższy wykres można zauważyć, że w większości przypad
ków wskaźnik ITM/OTM przyjmuje wartości poniżej 1 (w 85% obserwacji). 
Świadczy to o dominacji na rynku zachowań inwestorów opartych na emocjach, 
które mogą być wynikiem działań o charakterze spekulacyjnym. Mniej istotnym 
wydaje się fakt, czy opcję opłaca się zrealizować, ważniejsze okazuje się, że 
opcja w krótkim okresie przyjmie cenę satysfakcjonującą spekulującego. Na
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rynku takie reakcje występują wówczas, gdy kierują nim inwestorzy, którzy 
uruchamiają swoje środki w sytuacji możliwości osiągnięcia szybkiego zysku. 
Rynek instrumentów pochodnych w związku z występowaniem dźwigni finan
sowej jest szczególnie podatny na działania spekulantów, zatem wskazuje na 
momenty koncentrowania przez nich kapitału na rynku. Wykorzystując tą  wie
dzę, posługując się trudną w realizacji postawą kontrariańską, można zajmować 
pozycje przeciwne na rynku byka, nie emocjonując się spadkami na rynku 
niedźwiedzia.

Rys. 3. Kształtowanie się wskaźnika ITM/OTM 
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

W odniesieniu do interpretacji wskaźnika P/C Ratio można wykorzystywać 
dwa podejścia. Niektórzy analitycy stosują podejście klasyczne, dla którego 
wzrost wartości wskaźnika oznaczać będzie spadek cen. W podejściu niekla- 
sycznym, zauważając taką zależność, zalecana będzie strategia przeciwna. W 
artykule wykazano, że oba prezentowane podejścia można zaobserwować 
wśród graczy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z powodu 
przeanalizowania zbyt krótkiego okresu, można domniemywać, że najprawdo
podobniej w odczytywaniu sygnałów generowanych przez wskaźnik P-C Ratio 
w czasie wyraźnego trendu, można stosować się do podejścia klasycznego (na 
rys. 1 -  okres do 18.01.2008). W przypadkach, gdy nie ma możliwości ustalenia 
zdecydowanej tendencji cen instrumentu bazowego znaczącą rolę może odgry
wać odczytywanie sygnałów w sposób kontrariański.

Własności predyktywne w podej ściu nieklasycznym może prezentować 
wskaźnik ITM/OTM. Ma on jednak zastosowanie tylko w trakcie trendu hory-
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zontalnego lub krótkookresowych trendów rosnących lub malejących. Dwa 
silne „wybicia” wskaźnika w trendzie horyzontalnym wskazują na istotność 
zapowiadanych zmian. W badanym okresie w większości przypadków, dla tego 
wskaźnika występowała spekulacja wzrostu cen (w 48% analizowanych wyni
ków). Spekulacja ich spadku stanowiła natomiast 37% przypadków. Jedynie w 
15% nie odnotowano zachowań spekulacyjnych.

Zwykle, wskaźniki sentymentu stanowią narzędzie podejmowania decyzji 
w strategiach kontrariańskich. Innymi słowy kiedy uczestnicy rynku prezentuj ą 
skłonność do stosowania strategii byka, zwykle sprzyjaj ą pojawianiu się spad
ków, natomiast dla rynkowych niedźwiedzi - rynek wykazuje tendencje hory
zontalne (powraca do średniej).

Wskaźniki nastroju oprócz waloru informacyjnego mają także walor pro
gnostyczny. W niniejszym badaniu weryfikowano jego możliwości.
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S T R E S Z C Z E N IE

Artykuł ma na celu analizę oczekiwań inwestorów na podstawie opcji notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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USING OPTIONS MARKET TO MEASURING INVESTOR’S
SENTIMENT

SUMMARY

The mail goal of this article is using options market to measuring investor’s senti
ments.

Translated by A. Majewska
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