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1. Niestabilność bet dla różnych okresów analizy

Nowoczesne modele ryzyka rynkowego wykorzystują często parametr beta 

będący miarą ryzyka systematycznego, a dokładniej reakcji rentowności danego 

aktywa na zmianę rentowności uzyskiwanej na rynku. Parametr ten jest bardzo 

ważny dla określenia premii za ryzyko i ustalenia udziałów akcji w zdywersyfi -

kowanym portfelu inwestora. W przypadku efektywnego rynku kapitałowego 

należy się spodziewać, że parametry beta będą tym większe, im większe jest 

ryzyko (większą zmienność wykazują ceny danego aktywa, czyli im wyższa jest 

wariancja) związane z danym aktywem. Tym samym akcje małych spółek po-

winny mieć, średnio rzecz biorąc, wyższe bety niż spółki duże, gdyż ryzyko 

związane z działalnością małych spółek jest większe, a płynność akcji mniejsza. 

Jak wskazują jednak liczne badania1, ta oczekiwana zależność nie jest niezmienna, 

lecz zależy od okresu, dla którego liczone są stopy zwrotu. Zmiana wartości bet 

wraz ze zmianą długości okresu, dla którego liczone są stopy zwrotu aktywów 

(interwału), nazywana jest efektem interwałowym.

1  Porównaj na przykład: K. Cohen, G. Hawawini, S. Maier, R. Schwartz, D. Whitcomb, Es-
timating and adjusting for the intervalling-eff ect bias in beta, „Management Science”, 1983, 
t. 29, nr 1; czy G. Hawawini, Why beta shifts as the return interval changes, „Financial Analyst 
Journal”, 1983.
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Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi dla akcji zagranicznych2 oraz kra-

jowych3 bety dla małych spółek są niższe niż dla dużych, a zależność ta ulega 

odwróceniu wraz z poprawą płynności akcji danej spółki oraz wydłużaniem 

interwału. Zdaniem zespołu profesora J. Gajdki przyczyną tego stanu rzeczy jest 

wolniejsza reakcja inwestorów na informacje pochodzące od spółek małych w po-

równaniu z podobnymi informacjami płynącymi ze spółek dużych. W niniejszym 

artykule postaram się uprawdopodobnić inną hipotezę tłumaczącą obserwowane 

zachowanie bet. Sądzę, że zmiana wartości bet w zależności od czasu, dla którego 

liczone są stopy zwrotu (efekt interwałowy), wynika z segmentacji rynku akcyj-

nego, na którym akcje dużych spółek służą spekulacjom krótkoterminowym, zaś 

akcje spółek małych inwestycjom długoterminowym. Selekcja ta nie tyle wynika 

z preferencji inwestorów, ale jest prawdopodobnie wymuszona przez niższą płyn-

ność akcji małych spółek.

Zgodnie z postawioną hipotezą zbadane zostanie występowanie efektu in-

terwałowego dla indeksów giełdowych w okresie jednodniowym, tygodniowym, 

miesięcznym i kwartalnym. Potwierdzenie występowania tego efektu pozwoli 

wykazać, że zjawisko to dotyczy całego rynku, a nie konkretnych spółek, co 

osłabi argumentację, zgodnie z którą różnice w oszacowaniach bet są wynikiem 

dłuższego okresu przyswajania informacji przez inwestorów handlujących akcjami 

spółek małych. Zjawisko to musiałoby bowiem dotyczyć w tym samym stopniu 

wszystkich małych spółek, niezależnie od prowadzonej przez nie polityki infor-

macyjnej. Oszacowanie bet dla czterech przedziałów czasowych (interwałów) 

pozwoli ponadto na ustalenie szybkości zmian parametrów beta wraz ze zmianami 

interwału i przypisanie przybliżonego horyzontu inwestycyjnego, dla którego, 

z punktu widzenia ryzyka, inwestorom powinno być wszystko jedno, czy inwestują 

w małe, czy duże spółki.

Następnie zweryfi kowana zostanie hipoteza, że indeksy małych i dużych 

spółek mają różne okresy inwestowania, a stopy zwrotu indeksu małych spółek 

(sWIG80) lepiej przewidują zachowanie stóp zwrotu indeksu dużych spółek 

(WIG20), niż odwrotnie. W ten sposób uprawdopodobniony mógłby być wniosek, 

że w przypadku małych spółek inwestycje mają charakter dłuższy, mniej speku-

2  P. Handa, S. Kothari, C. Wasley, Th e relation between the return interval and betas: Implica-
tions for the size eff ect, „Journal of Financial Economics”, 1989, t. 23.

3  J. Gajdka, J. Brzeszczyński, T. Schabek, „Efekt interwałowy” w estymacji parametru Beta dla 
akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rola intensywności trans-
akcji giełdowych oraz kapitalizacji spółek. Materiały konferencyjne, konferencja „Zarządzanie 
fi nansami”, Międzyzdroje 2008.
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lacyjny krótkoterminowo i mogą wskazywać na prawdopodobny kierunek zmian 

cen na rynku również dla dużych spółek, z uwagi na mniejszy wpływ czynników 

krótkoterminowych (czysto spekulacyjnych). W ten sposób oszacowane efekty 

interwałowe bet znajdą swoje, przynajmniej częściowe, wytłumaczenie.

2. Efekt interwałowy bet dla wybranych indeksów: analiza empiryczna

Do zbadania efektu interwałowego bet użyte zostały dane z trzech indeksów 

giełdowych: WIG20, mWIG40, sWIG80 grupujących odpowiednio duże, śred-

nie i małe spółki. Jako stopę zwrotu z rynku przyjęto stopy zwrotu (odpowiednie 

rentowności) indeksu WIG. Dane obejmowały okres od 18 listopada 2002 do 

7 maja 2008 roku i pochodziły z serwisu money.pl. Łącznie było to 1373 dni no-

towań, co jest zgodne z zaleceniami innych autorów4, by do estymacji bet stosować 

okresy danych od 4 do 6 lat. Przyjęty przedział czasowy był zdeterminowany 

dostępnością kompletnych danych o kształtowaniu się indeksów. Jednocześnie za 

istotne uznano, by reprezentowały one okres, w którym giełda cieszyła się dużym 

zainteresowaniem inwestorów (okres koniunktury), a zatem dobrze odzwierciedlała 

mechanizmy oceny ryzyka stosowane przez inwestorów. Obliczeń dokonano dla 

czterech przedziałów czasowych, to jest dziennego, tygodniowego, miesięcznego 

i kwartalnego. Dla okresów dłuższych niż jeden dzień przyjęto przeciętną liczbę 

sesji, jaka wypada dla danego okresu (np. tydzień zwykle zawiera 5 sesji, stąd stopa 

tygodniowa wyliczona została z opóźnieniem w stosunku do końca 6 sesji wstecz). 

Stopy zwrotu policzone zostały jako zmiana ceny na zakończeniu sesji do ceny roz-

liczeniowej z dnia odniesienia5. Aby mieć dużo wartości do obliczeń i nie wyróżniać 

żadnego dnia, wartości stóp zwrotu policzono dla wszystkich sesji, pomijając tylko 

najwcześniejsze informacje potrzebne do obliczenia stóp zwrotu.

Oszacowania wielkości bet dokonano, korzystając z modelu wyceny aktywów 

kapitałowych CAPM (capital asset pricing model) przy zastosowaniu metody naj-

mniejszych kwadratów6.

4  G. Alexander, N. Chervany, On the Estimation and Stability of Beta, „Journal of Financial 
and Quantitative Analysis”, 1980, t. 15, nr 1.

5  Zazwyczaj większość autorów preferuje bety tygodniowe lub miesięczne, por.: K. Byrka-
-Kita, D. Rozkrut, Beta na polskim rynku kapitałowym – wpływ aspektów technicznych szaco-
wania na wartość indeksu. Materiały konferencyjne, Konferencja „Zarządzanie fi nansami”, 
Międzyzdroje 2008

6  Zamiast tego można było użyć modelu rynkowego, czyli bezpośredniej relacji dwóch stóp 
zwrotu, tak jak na przykład w: J. Gajdka, et al., op. cit.
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gdzie:

R
i

– zwrot z aktywa, 

R
f

– stopa wolna od ryzyka, 

R
m

– stopa zwrotu z rynku, 

wszystkie dla zadanego okresu. 

Za stopę wolną od ryzyka przyjęto roczny WIBOR dostosowany za każdym 

razem do długości okresu, dla jakiego obliczany był parametr beta. W ten sposób 

wyestymowane zostały wielkości bet dla trzech indeksów w czterech okresach, 

co zostało umieszczone w tabeli 1.

Tabela 1. Oszacowania wartości bet dla trzech indeksów giełdowych, grupujących: 
małe (sWIG80), średnie (mWIG40) i duże spółki (WIG20)

Indeks Bety dzienne Bety tygodniowe Bety miesięczne Bety kwartalne

sWIG80 0,70 0,87 1,14 1,56

mWIG40 0,71 0,85 0,99 1,19

WIG20 1,15 1,08 1 0,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu www.money.pl 
i obliczeń w programie STATA.

Jak można zauważyć, estymacja potwierdziła występowanie efektu interwało-

wego, gdyż beta indeksu najmniejszych spółek jest mniejsza dla krótkiego przedzia-

łu czasu od bety indeksu WIG20, grupującego największe spółki. Dla bet dziennych 

i tygodniowych indeksy małych i średnich spółek zachowują się bardzo podobnie, 

natomiast w okresie miesięcznym zbliżają się do siebie ryzyka systematyczne śred-

nich i dużych spółek. Oczekiwana teoretycznie zależność wielkości bet dla różnych 

grup spółek (niskie ryzyko dla spółek dużych i duże dla spółek małych) pojawia 

się dopiero w perspektywie kwartalnej. Takie zachowanie bet może wskazywać, 

że w transakcjach tygodniowych spekulacje koncentrują się na spółkach dużych, 

a spółki małe i średnie są traktowane tak samo. Wraz z wydłużaniem okresu, z ja-

kiego obliczamy stopy zwrotu, transakcje spekulacyjne mają mniejsze znaczenie 

i bardziej istotna staje się ogólna ocena ryzyka inwestycyjnego.
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Rys. 1. Zmiany wartości bet przy różnym okresie szacowania: 
krzywa z rombami sWIG80, krzywa z kwadratami mWIG40, 

krzywa z trójkątami WIG20

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu www.money.pl 
i obliczeń w programie STATA.

Wysokość bet rośnie dla indeksów małych i średnich spółek i maleje dla in-

deksu spółek największych, wraz z wydłużaniem interwału. Rozdzielenie okresu 

„spekulacyjnego” od okresu „inwestycyjnego” nie jest jednoznaczne dla wszystkich 

grup spółek, tym niemniej ryzyko systematyczne (mierzone betami) jest zbliżone 

w 21-31-dniowym horyzoncie czasowym dla wszystkich trzech indeksów. Jeżeli 

zatem chcemy używać bet jako mierników ryzyka wynikających ze specyfi ki 

spółek, to najlepiej wybrać dłuższy niż miesiąc okres kalkulacji parametru beta, 

na przykład kwartalny7.

7  W badaniach na świecie okazywało się czasami, że model CAPM nie sprawdzał się dla 
okresu miesięcznego, ale uwaga ta dotyczy tylko sposobu kalkulacji bet, którą dla okresu 
miesięcznego lepiej jest przeprowadzić bezpośrednio, a nie z modelu CAPM; por. P. Handa, 
S. Kothari, C. Wasley, Sensitivity of multivariate tests of the capital asset pricing model to the 
return interval measurement, „Journal of Finance”, 1993, t. 48.
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3.  Zależności między indeksem małych (sWIG80) 

i dużych spółek (WIG20)

Uzyskane wartości bet wskazują, że dla krótkiego okresu akcje małych i śred-

nich spółek mogą być dla siebie substytutami z punktu widzenia inwestorów 

krótkoterminowych (dalej nazywanych spekulantami). Z tego względu w dalszej 

części artykułu przyjrzymy się wzajemnym zależnościom jedynie między indek-

sem najmniejszych spółek sWIG80 i indeksem dużych spółek WIG20, pomijając 

indeks mWIG40.

Jeśli hipoteza segmentacji rynku jest poprawna, to powinno występować zróż-

nicowanie okresów inwestycyjnych między małymi i dużymi spółkami: inwestorzy 

długoterminowi powinni wolniej reagować na zmiany sytuacji rynkowej, ponieważ 

ich horyzont inwestycyjny jest długi i krótkoterminowe straty czy zyski słabiej 

wpływają na ich decyzje inwestycyjne. W przeciwieństwie do tego w przypadku 

spekulantów (inwestorów krótkoterminowych) nawet niewielka strata nie może 

być skompensowana, co powinno wymuszać szybsze zmiany trendu cenowego 

oraz gwałtowniejsze zmiany cenowe8.

Tabela 2. Przeciętny czas (liczony w dniach sesyjnych) odwrócenia trendu 
dla różnych okresów wyliczonej stopy zwrotu

Indeks Liczba dni 
dla dziennej 
stopy zwrotu 

Liczba dni 
dla tygodniowej 

stopy zwrotu

Liczba dni 
dla miesięcznej 

stopy zwrotu

Liczba dni 
dla kwartalnej 
stopy zwrotu

sWIG80 2,53 8,28 19,58 101,04

WIG20 1,94 5,12 10,64 44,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu www.money.pl 
i obliczeń w programie Excel.

Dane w tabeli 2 potwierdzają różny horyzont inwestycyjny dla indeksów 

małych i dużych spółek. Jednocześnie wraz z wydłużaniem interwału długość 

okresu odwrócenia trendu zwiększa się bardziej niż proporcjonalnie w przypadku 

indeksu małych spółek w porównaniu z indeksem spółek dużych. Wskazywać 

8  Taka sytuacja wystąpiła podczas korekty w pierwszych miesiącach 2008 roku, gdy najpierw 
indeks sWIG80 spadał szybciej niż indeks dużych spółek WIG20, by potem spadać wolniej 
i na początku czerwca 2008 znów przyspieszyć, wyprzedzając niejako zachowanie indeksu 
dużych spółek.
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to może na silniejsze odchylenia długookresowe wartości indeksu sWIG80 od 

WIG20 (lub wolniejsze zmiany z sesji na sesję) i tłumaczyć zwiększone ryzyko 

inwestycji w małe spółki.

Wreszcie, jeśli postawiona na wstępie hipoteza o segmentacji rynku jest słuszna 

i inwestorzy długoterminowi preferują małe spółki, to trend stóp zwrotu tych 

ostatnich mierzony przez sWIG80 powinien lepiej tłumaczyć zachowania stopy 

zwrotu indeksu dużych spółek niż odwrotnie, gdyż ten ostatni jest kształtowany 

w znacznej mierze przez inwestorów krótkoterminowych (spekulantów), których 

wpływ na małe spółki jest niewielki. Aby to ocenić, można wykonać tzw. test 

przyczynowości Grangera oraz sprawdzić, jak wiele opóźnionych wartości stóp 

zwrotu z obu indeksów tłumaczy zachowania każdej ze stóp zwrotu, odpowied-

nio dla sWIG80 i WIG20. W praktyce sprowadza się to do estymacji modelu 

autoregresji wektorowej VAR (Vector Autoregressive Model).

Zastosowanie VAR jest możliwe, o ile proces jest stacjonarny, dlatego sta-

cjonarność szeregu została wstępnie przetestowana przy pomocy rozszerzonego 

testu Dickey-Fullera, uwzględniającego możliwość występowania autokorela-

cji składnika losowego. Jak się okazuje, wszystkie analizowane szeregi czasowe 

(sWIG80 i WIG20) są stacjonarne przy 1% przedziale istotności, poza jednym 

przypadkiem kwartalnego sWIG80, który stacjonarny nie jest. Niemniej jednak 

wydaje się, że ten jeden wyjątek nie upoważnia do różnicowania wszystkich danych 

wejściowych, a jedynie będzie ograniczał możliwość wnioskowania w tym jednym 

przypadku hipotez statystycznych. Generalnie stacjonarność badanych szere-

gów czasowych była do przewidzenia, wziąwszy pod uwagę, że samo policzenie 

rentowności wymaga już użycia różnic pomiędzy cenami. Jednak dla pewności 

każdy model został policzony w wersji bez różnicowania i z różnicowaniem, tak 

by uzyskać oszacowania wpływu dynamiki stóp zwrotu indeksów na zmiany 

zwrotu rynkowego.

Model autoregresji wektorowej wymaga określenia liczby opóźnień, która dobie-

rana jest na podstawie kryteriów statystycznych, takich jak ostateczny błąd predykcji 

i kryterium informacyjne Akaike. Liczba opóźnień użytych w modelach została 

ustalona jako większa z liczby opóźnień wskazanych dla obu szeregów danych 

w modelach bez różnicowania. Tylko niewielka część opóźnień jest statystycznie 

istotna. Z reguły też więcej opóźnień danego indeksu jest skorelowane z nim sa-

mym niż z drugim indeksem. Wpływ krzyżowy jest stosunkowo nieznaczny, choć 

test przyczynowości Grangera pozwala na odrzucenie w większości przypadków 

hipotezy o łącznej nieistotności opóźnionych wartości drugiej zmiennej.
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Tabela 3. Liczby opóźnień, dla których można uznać, że istnieje wpływ 
na zachowanie zmiennej zależnej będącej stopą zwrotu z indeksu 

(przy 1% poziomie istotności)

Zmienna 
zależna

Liczba 
istotnych 
opóźnień 

sWIG80 lub 
ΔsWIG80

Liczba 
istotnych 
opóźnień 
WIG20 lub 

ΔWIG20

Zmienna 
zależna

Liczba 
istotnych 
opóźnień 

sWIG80 lub 
ΔsWIG80

Liczba 
istotnych 
opóźnień 
WIG20 lub 

ΔWIG20
Modele ze stopą zwrotu

Dzienny 
sWIG80

2 1
Tygodniowy 

sWIG80
20 1

Dzienny WIG20 1 0
Tygodniowy 

WIG20
2 10

Liczba opóźnień 3 Liczba opóźnień 24
Miesięczny 

sWIG80
6 3

Kwartalny 
sWIG80

3 1

Miesięczny 
WIG20

2 4
Kwartalny 

WIG20
0 1

Liczba opóźnień 29 Liczba opóźnień 16
Modele ze zmianą stopy zwrotu

ΔDziennego 
sWIG80

3 1
ΔTygodniowego 

sWIG80
11 1

ΔDziennego 
WIG20

0 3
ΔTygodniowego 

WIG20
4 4

Liczba opóźnień 3 Liczba opóźnień 24
ΔMiesięcznego 

sWIG80
4 1

ΔKwartalnego 
sWIG80

2 2

ΔMiesięcznego 
WIG20

1 1
ΔKwartalnego 

WIG20
0 1

Liczba opóźnień 29 Liczba opóźnień 16

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu www.money.pl 
i obliczeń w programie STATA.

Szeregi stóp zwrotu indeksów wykazują wzajemną przyczynowość w sensie 

Grangera, poza wpływem kwartalnego sWIG80 na WIG20, którego nie można 

uznać za istotny przy 5% poziomie ufności, co jednak z uwagi na możliwą nie-

stacjonarność kwartalnego sWIG80 nie pozwala jednoznacznie na wykluczenie 

istnienia przyczynowości. Dla zmian stóp zwrotu wyniki są tylko trochę bardziej 

zróżnicowane: w przypadku dziennych stóp zwrotu zmiana sWIG80 może być 

uznana za przyczynę zmian dziennych stóp zwrotu WIG20, podczas gdy odwrotna 

relacja nie jest spełniona. W pozostałych przypadkach występuje przyczynowość 
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w obie strony, choć widać, że wraz z wydłużaniem interwału maleje prawdopo-

dobieństwo, że zmiany stopy zwrotu sWIG80 będą przyczyną zmian stóp zwrotu 

WIG20 i odwrotnie dla zmian stóp zwrotu WIG209.

Podsumowanie

Uzyskane oszacowania wartości bet potwierdzają występowanie efektu inter-

wałowego dla indeksów grupujących spółki różnej wielkości. Dla najkrótszych 

okresów (poniżej tygodnia) małe i średnie spółki nie stanowią dobrego celu inwe-

stycyjnego dla inwestorów krótkoterminowych, co powoduje odwrócenie relacji 

bet pomiędzy małymi oraz średnimi spółkami z jednej strony i dużymi spółkami 

z drugiej strony. Bety spółek małych są zbyt niskie dla krótszych okresów. Zja-

wisko to nie występuje w przypadku, gdy inwestycje są dokonywane na okresy 

dłuższe niż miesiąc. Należy przypuszczać, że odpowiedzialny za to jest duży 

udział transakcji akcjami dużych spółek zawieranych na okresy nie przekraczające 

jednego tygodnia, które to transakcje mają niewielkie znaczenie dla akcji spółek 

małych i średnich.

Zmiany stóp zwrotu sWIG80 nie są przyczynami zmian stóp zwrotu WIG20 

dla rentowności dziennych, mimo że mogą być za takie uznane same rentowności 

dzienne. Oznacza to, że selektywne zaburzenia zmieniające tylko dynamikę stopy 

zwrotu z WIG20 nie przekładają się na zmiany stóp zwrotu sWIG80. Istnienie 

odwrotnej zależności może być rezultatem zmian dotykających cały rynek, to jest 

jednocześnie małe i duże spółki. Można zatem zaryzykować tezę, że wartości 

sWIG80 wyznaczają w krótkich przedziałach czasu kierunek zmian WIG20, 

który jednak dla najkrótszego okresu (dziennego) podlega zaburzeniom w wyni-

ku działań spekulacyjnych, odpowiedzialnych za nieprzewidziane wahania stóp 

zwrotu WIG20 w okresach poniżej jednego tygodnia10. W dłuższym okresie 

(miesięcznym i kwartalnym) oba indeksy są współzależne, choć wpływ sWIG80 

9  Prawdopodobieństwo, że stopy zwrotu sWIG80 nie są przyczynami stóp zwrotu WIG20, 
zmienia się w następujący sposób: 0,002; 0,016; 0,021; 0,06, podczas gdy prawdopodo-
bieństwo, że WIG20 nie jest przyczyną sWIG80: 0,003; 0,013; 0,013; 0.

10  Z uwagi na trudność wyobrażenia sobie, dlaczego małe spółki miałyby lepiej niż spółki 
duże określać trendy występujące na rynku, można przyjąć, że sWIG80 jest powodowa-
ny głównie przez nieznane czynniki koniunkturalne wyznaczające główny ruch indeksów 
giełdowych, podczas gdy zachowanie WIG20 jest dodatkowo zakłócane przez spekulację 
krótkoterminową, przez co ten ostatni indeks mniej dokładnie odzwierciedla koniunkturę 
na rynku w okresach najkrótszych.
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na WIG20 wydaje się słabnąć wraz z wydłużeniem interwału do pełnego kwar-

tału, co nie jest obserwowane w drugą stronę. Ostatecznie oszacowania bet dla 

krótkich okresów nie oddają dobrze ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie 

w daną spółkę, jeśli horyzont inwestycyjny jest odmienny od tego, jaki przeważa 

w danym segmencie rynku.

Biorąc pod uwagę:

zróżnicowanie bet dla indeksów skonstruowanych według wielkości  –

spółek,

zmiany bet w zależności od długości interwału czasowego, w którym li- –

czone są stopy zwrotu,

dłuższy okres trwania trendów cenowych dla małych spółek niż dla du- –

żych, i do tego rosnący wraz z długością interwału, oraz

zerwanie związku przyczynowego pomiędzy zmianami dziennych stóp  –

zwrotu sWIG80 a WIG20, ale bez likwidacji wpływu samych rentowno-

ści, dla których związek przyczynowy pozostaje istotny,

można uprawdopodobnić tezę, że odpowiedzialna za te zjawiska jest segmentacja 

rynku, a nie odmienny sposób przetwarzania informacji płynących z małych i du-

żych spółek. Gdyby odpowiedzialny za to był sposób przetwarzania informacji, 

to należałoby się spodziewać raczej, że:

nie tylko zmiany stóp zwrotu z obu indeksów byłyby niezależne od siebie, a) 

ale i same stopy, tymczasem inwestorzy reagują podobnie, ale nie w zakre-

sie zmienności, o czym świadczy negatywny wynik testu przyczynowości 

dla zmian rentowności dziennej;

długość zmian trendu dla obu indeksów powinny być zbliżone, skoro b) 

w ciągu kilkudziesięciu sesji przyczyny trudniejszego dostępu do informa-

cji, czy problem płynności ulega złagodzeniu;

nie wydłużałyby się okresy zmian trendu dla indeksu małych spółek w po-c) 

równaniu do okresów zmian trendu indeksu spółek dużych, bo w długim 

okresie przewaga w szybkości przetwarzania przez inwestorów informacji 

od spółek dużych w stosunku do przetwarzania informacji od spółek ma-

łych powinna maleć, a nie rosnąć.
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CAPITAL MARKET SEGMENTATION: EVIDENCE OF BETAS’ INTERVAL EFFECT 

ESTIMATED ON CHOSEN WARSAW STOCK EXCHANGE INDICES

Summary

Beta parameters estimated from Capital Asset Pricing Model are not con-
stant but depend on time interval. Especially, for small and medium enter-
prises stock returns are underestimated in short run and become larger with 
lengthening the interval. For large enterprises one can notice the opposite 
phenomenon. Th is is so called „interval eff ect”. In present paper the stock 
indices’ betas are calculated based on Warsaw Stock Exchange data instead 
of very stocks. Despite the former hypothesis, about informational reasons 
of observed instability, we postulate segmentation of market responsible for 
the reversed pattern of betas value. In the short period, investors prefer short-
time investment in stocks with high capitalization and liquidity, and in the 
long period the remaining stocks are purchased as medium and long-time 
investments. Th is proposition supports diff erent time period of price trends 
for indices gathering small and large fi rms and test of Granger causality 
between two of them. According to the latter, returns from small and large 
enterprises are causes to each other, except the shortest daily rate of return 
for large fi rms, which is unaff ected by changes of small fi rms rate of return. 
Th ese facts together argue for segmentation of market rather than delays of 
investor reaction as a source of observed discrepancy in calculation of betas.

Translated by Janusz Kudła


