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Streszczenie: Hipoteza mówiąca o efektywności informacyjnej rynku finansowego wskazuje 5 

na natychmiastowe dostosowywanie się cen instrumentów na giełdach papierów 6 

wartościowych w skutek pojawienia się określonego rodzaju informacji. Zmiany te mogą 7 

powodować spadek lub wzrost wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów (w tym 8 

wypadku akcji). Na przestrzeni lat badacze analizujący zachowania inwestorów na rynkach 9 

finansowych dostrzegli pewne anomalie, czyli sytuacje w przypadku których napływająca 10 

informacja nie jest jedynym czynnikiem powodującym zmiany ceny. Jedną z nich jest tak 11 

zwany efekt stycznia. Autor opracowania podjął tematykę jego występowania na Giełdzie 12 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Co istotne badanie zostało przeprowadzone w ujęciu 13 

branżowym to znaczy na podstawie klasyfikacji według indeksów sektorowych. W celu 14 

sprawdzenia istnienia efektu stycznia została wykorzystana metodyka analizy zdarzeń. 15 

Obliczone nadwyżkowe zwrotu w styczniu każdego roku okresu 2005-2017 dla 16 

poszczególnych indeksów sektorowych wskazały jego występowanie tylko dla dwóch z nich – 17 

WIG-BUDOWNICTWO oraz WIG-INFORMATYKA. 18 

Słowa kluczowe: efektywność informacyjna, rynki finansowe, indeksy sektorowe, efekt 19 

stycznia, analiza zdarzeń. 20 

SECTOR RECOGNITION OF JANUARY EFFECT ON THE WARSAW 21 

STOCK EXCHANGE 22 

Abstract: The hypothesis of the financial market information efficiency indicates immediate 23 

adjustment of instrument prices resulting from the availability of new information. However, 24 

there are examples of anomalies when information flowing from the market is not the only 25 

price-making factor. One of them is the January effect, as seen on the global stock exchange. 26 

In the present paper, the effect will be discussed in relation to the Warsaw Stock Exchange.  27 

As part of the survey, the sector indices of the stock exchange were compared cross-sectionally. 28 

Using the event study methodology, the January abnormal returns for the selected industry 29 

indices were calculated for each year between 2005 and 2017. The results of the study indicated 30 

the occurrence of a statistically significant January effect in the case of two indices: WIG-31 

construction and WIG-IT. 32 
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1. Wprowadzanie  3 

Jedną z głównych teorii dotyczących rynku finansowego jest hipoteza mówiąca o jego 4 

efektywności informacyjnej (EMH-Efficient Market Hypothesis).Twórcą jej jest Eugen Fama 5 

(1970). Zgodnie z nią efektywny rynek finansowy to taki, na którym dostępna na rynku 6 

informacja zawsze w pełni jest uwzględniona w cenach instrumentów.  7 

W zależności od przyjętej formy efektywności informacyjnej rynku inwestorzy nie są  8 

w stanie osiągnąć ponadprzeciętnych zysków stosując rozwiązania analizy technicznej, 9 

fundamentalnej czy analizując dane historyczne. Jednakże literatura odnajduje liczne przypadki 10 

giełdowych anomalii, które wskazują, że stopy zwrotu niekoniecznie muszą w pełni bazować 11 

na informacji rynkowej, tak jak zakłada hipoteza Famy (Beladi, Chao, Hu, 2016).  12 

Jedną z nich jest zaliczany do anomalii kalendarzowych tak zwany „efekt stycznia“. Polega 13 

on na masowym kupowaniu akcji wywołanym uzupełnianiem portfeli inwestycyjnych, 14 

zwłaszcza przez inwestorów instytucjonalnych początkiem roku kalendarzowego. Efekt 15 

stycznia wiąże się z końcoworoczną wyprzedażą akcji niektórych spółek, których wyceny 16 

przynosiły stratę inwestorom (głównie instytucjonalnym (Klock, Bacon, 2014)). Ma to na celu 17 

wskazanie klientom, między innymi funduszy wspólnego inwestowania, faktu posiadania  18 

w portfelu wyłącznie spółek generujących dodatnie stopy zwrotu. Po nowym roku zarządzający 19 

ponownie nabywają akcje emitentów, które uznają za niedowartościowane (które zostały 20 

sprzedane końcem roku). Ten wygenerowany przez nich znaczny popyt powoduje wzrost 21 

wyceny niektórych spółek (Lewandowska, 2017). Cykliczna powtarzalność tego zjawiska, 22 

zauważona przez liczne grono badaczy, pozwoliła dostrzec pewną anomalię rynkową, którą 23 

zgodnie z miesiącem występowania, nazwano właśnie efektem stycznia (efektem pierwszego 24 

miesiąca w roku).  25 

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie stóp zwrotu występujących w miesiącu 26 

styczniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowanych w przekroju 27 

indeksów sektorowych w latach 2005-2017. Autor przyjmuje hipotezę o występowaniu 28 

dodatnich nadwyżkowych stóp zwrotu w pierwszym miesiącu roku w poszczególnych branżach 29 

notowanych na GPW. Miałyby one implikować występowanie efektu stycznia. Wykorzystana 30 

w tym celu zostanie metodyka analizy zdarzeń (Fama et al., 1969). 31 

 32 
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2. Efekt stycznia-przegląd literatury 1 

Efekt stycznia to niewątpliwie jedna z najobszerniej opisywanych anomalii kalenda-2 

rzowych na światowych giełdach. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi już z przed ponad 70 lat. 3 

Opisana została po raz pierwszy przez Sydneya B. Wachtela (1942), który zaobserwował tę 4 

zależność badając zachowanie spółek zgrupowanych w Dow Jones Industrial Average w latach 5 

1927-1942. Dyskusja na temat efektu stycznia rozgorzała ponownie w latach 70. XX wieku  6 

w skutek badań Rozeffa i Kinneya (1976) potwierdzających wcześniejsze wnioski Wachtela. 7 

Co niezmiernie istotne za jego przyczynę w kolejnych badaniach uznano względy podatkowe. 8 

Autorzy tłumaczyli bowiem jego istnienie możliwością obniżenia podstawy opodatkowania 9 

poprzez sprzedaż pozycji wykazujących stratę (m.in. Reinganum, 1983). Pozycje, w których 10 

cena sprzedaży była niższa od ceny zakupu mogły pomniejszać kwotę osiągniętego zysku 11 

kapitałowego o kwotę zaistniałej różnicy. To z kolei pozwalało płacić mniejsze zobowiązanie 12 

z tytułu podatku od zysków kapitałowych.  13 

Kolejne wyjaśnienie tej anomalii wskazywało na występowanie tak zwanego window 14 

dressingu przez zarządzających portfelami papierów wartościowych (Haugen, and Lakonishok, 15 

1988). Końcem roku sprzedawali oni niezyskowne pozycje by zaprezentować inwestorom swój 16 

portfel jako bardziej atrakcyjny. W styczniu z kolei uzupełniali swoje portfele w mniej znane  17 

i bardziej ryzykowne spółki. Wszystko z nadzieją uzyskania ponadprzeciętnych zysków.  18 

To wyjaśnienie było w późniejszych latach bardzo często przytaczane w kolejnych badaniach. 19 

Początkowo uważano, że efekt stycznia jest ujemnie skorelowany z wielkością spółek-20 

przedsiębiorstwa mniejsze były znacznie bardziej wrażliwe na jego występowanie (Keim, 21 

1983). Tłumaczone to było znacznie mniejszą płynnością wśród papierów z tego segmentu.  22 

W sytuacji wystąpienia znacznego popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych początkiem 23 

roku dochodziło do znacznych wzrostów notowań emitentów, których papiery wartościowe  24 

w przekroju całego roku cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem. Późniejsze 25 

badania zanegowały jednak tę hipotezę. Gu (2003) wskazał, że anomalia ta dotyczy również 26 

spółek z segmentu blue chip.  27 

Co niezmiernie ważne występowanie efektu pierwszego miesiąca w roku zauważono nie 28 

tylko na giełdzie amerykańskiej czy innych dojrzałych rynkach finansowych. Stwierdzenie jego 29 

istnienia ma miejsce także na mniej rozwiniętych rynkach światowych jak Turcja (Eyuboglu, 30 

and Eyuboglu, 2016), Macedonia (Svrtinov et al., 2017), Rumunia (Murgea, 2015) Pakistan 31 

(Ullah, and Ullah, 2016) czy Tajwan (Shiu, Lee, and Gleason, 2014).  32 

Efekt ten nie umknął uwadze i polskich badaczy, czego wynikiem są prace Tarczyńskiego 33 

(1997), Szyszki (2003) oraz najnowsze Marianowskiej i innych (2016) czy Lizińskiej (2017). 34 

Każdy z autorów starał się zaprezentować występowanie tej anomalii w oryginalnym ujęciu 35 

wykorzystując w tym celu różne metody bądź dobierając zróżnicowaną próbę badawczą.  36 
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Niniejsze badanie ma sprawdzić występowanie efektu stycznia w ujęciu sektorowym na 1 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tego typu postępowanie nie zostało podjęte 2 

w dotychczasowych badaniach w zakresie polskiego rynku kapitałowego. Zadaniem autora jest 3 

zatem odrębne traktowanie notowań indeksów sektorowych i zgrupowanych w nich spółkach 4 

w kontekście badania występowania w nich efektu stycznia. Ponadto wykorzystana zostanie  5 

w tym celu metodyka analizy zdarzeń, której nie stosowano wcześniej w tego typu 6 

opracowaniach. 7 

3. Analiza zdarzeń – metoda pomiaru półsilnej efektywności rynku 8 

finansowego 9 

Jak już wcześniej wspomniano przedmiotem niniejszego opracowania jest sprawdzenie jak 10 

przytoczona anomalia sezonowa wpływa na osiągane stopy zwrotu w poszczególnych 11 

indeksach sektorowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  12 

W tym celu autor wykorzystał metodykę nadwyżkowych (dodatkowych, zwyżkowych) stóp 13 

zwrotu opracowaną przed blisko pięćdziesięcioma laty przez Eugena Famę. Została nazwana 14 

analizą zdarzeń (ang. event study). Pozwala ona ocenić kierunek i siłę reakcji inwestorów na 15 

różnego rodzaju informacje napływające na rynek finansowy. Pomiar zrealizowanych stóp 16 

zwrotu w dniu (dniach, bądź innych okresach czasu) pojawienia się takowej wiadomości 17 

pozwala określić, który z trafiających do inwestorów komunikatów ma najsilniejszy (dodatni 18 

bądź ujemny) wpływ na wycenę rynkową akcji danego emitenta. Z drugiej strony analiza 19 

zdarzeń pozwala ocenić stopień efektywności informacyjnej rynku finansowego. 20 

Zgodnie z założeniami teorii Famy rynek finansowy efektywny informacyjnie powinien 21 

spełniać trzy podstawowe warunki: 22 

 informacja powinna być powszechnie dostępna, 23 

 nie ma się do czynienia z kosztami zawarcia transakcji, 24 

 inwestorzy reagują jednokierunkowo na napływającą na rynek informację. 25 

W praktyce rynków finansowych niezmiernie ciężkie było spełnienie w zupełności 26 

wszystkich trzech warunków dlatego zostały wyróżnione trzy formy efektywności informa-27 

cyjnej: słaba, półsilna i silna. Określają one stopnie sprawności rynku w zakresie reakcji na 28 

możliwie dostępne wiadomości. 29 

Pierwsza z kategorii efektywności rynku (słaba) występuje, gdy ceny instrumentów 30 

finansowych odzwierciedlają tylko informacje historyczne. Jeżeli obecne ceny zawierają  31 

w sobie dane nie tylko historyczne, ale i wszystkie obecnie, publicznie dostępne można 32 

wskazać na występowanie efektywności półsilnej. Efektywność silna ma miejsce wówczas,  33 

gdy kursy walorów kształtują różne informacje, najczęściej poufne. Ostatnia forma 34 

efektywności informacyjnej występuje bardzo rzadko.  35 
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Niezmiernie ciężko jest również ocenić wpływ informacji poufnej na wycenę rynkową. 1 

Natomiast badanie efektywności słabej i półsilnej jest już wykonalne. Jedną z metod służącą 2 

takiemu pomiarowi jest analiza zdarzeń, która obok metod symulacyjnych pozwala poddać 3 

testowaniu hipotezę o półsilnej efektywności rynku (Gurgul, 2012).  4 

Postępowanie w ramach analizy zdarzeń składa się z kilku etapów, które warunkują 5 

prawidłowe jej przeprowadzenie. McWilliams i Siegel (1997) wskazują na: 6 

 zdefiniowanie zdarzenia (napłynięcie informacji na rynek, wystąpienie zjawiska), 7 

 przegląd ekonomicznych teorii uzasadniających reakcję na wskazane zdarzenie,  8 

 wybór grup spółek (w tym badaniu indeksów), w których zostanie zbadany wpływ 9 

zdarzenia, 10 

 określenie okna zdarzenia, które posłuży do badania występowania nadwyżkowej oraz 11 

okna estymacyjnego służącego do obliczenia oczekiwanej stopy zwrotu, 12 

 oszacowanie dodatkowej stopy zwrotu (poprzez porównanie rzeczywistej z oczeki-13 

waną), 14 

 testowanie jej istotności za pomocą testów parametrycznych i nieparametrycznych, 15 

 podsumowanie wyników oraz sformułowanie wniosków. 16 

3.1. Wybór okna zdarzenia oraz okna estymacyjnego 17 

Najistotniejszym etapem w początkowej fazie analizy zdarzeń jest wskazanie zdarzenia, 18 

którego wpływ na wycenę rynkową akcji będzie sprawdzany. Zdarzeniem może być nadejście 19 

jakiegoś komunikatu dotyczącego działalności, wskazanie danych finansowych. Krótko 20 

mówiąc każda pojawiająca się informacja w sposób bezpośredni lub pośredni dotycząca spółki 21 

(grupy spółek, indeksów) może zostać uznana za zdarzenie. W nawiązaniu do zaprezento-22 

wanego postępowania autor za zdarzenie, którego wpływ na osiągnięcie nadwyżkowych stóp 23 

zwrotu będzie testowany, uznał wystąpienie szeroko opisywanego w literaturze efektu stycznia. 24 

Oknem zdarzenia w tym opracowaniu był zatem styczeń wraz z miesięcznymi stopami zwrotu 25 

w nim występującymi. To właśnie w miesiącu styczniu każdego roku okresu 2005-2017 zostały 26 

obliczone nadwyżkowe stopy zwrotu służące zweryfikowaniu postawionej hipotezy. 27 

Z obliczaniem nadwyżkowych stóp zwrotu wiąże się jednak najpierw konieczność 28 

wskazania okna estymacyjnego. Wykorzystuje się go do kalkulacji oczekiwanej stopy zwrotu, 29 

której odjęcie od rzeczywistej stopy zwrotu odnotowanej w oknie zdarzenia pozwala 30 

oszacować pożądaną w badaniu wartość zwyżkowej stopy zwrotu. W oknie estymacyjnym 31 

szacuje się również parametry modeli służących do obliczenia stóp oczekiwanych.  32 

Wśród założeń dotyczących określania okna estymacyjnego istotne jest to by nie pokrywało 33 

się z oknem zdarzenia. Może występować przed, a nawet po nim (Peterson, 1989). Niektórzy 34 

autorzy zalecają również zachowanie pewnego odstępu między oknem zdarzenia a oknem 35 

estymacyjnym. Warunek ten nie jest jednak aż tak bardzo obligatoryjny jak zakaz pokrywania 36 

się w czasie tych okien. 37 
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Szerokość okna estymacyjnego powinna być dłuższa od szerokości okna zdarzenia. 1 

Przyjęto zazwyczaj objęcie nim od kilku do kilkudziesięciu okresów poza oknem zdarzenia. 2 

Usytuowanie okna estymacyjnego jest ustalane indywidualnie dla każdego przypadku – w tym 3 

opracowaniu wykorzystano stopy zwrotu z pozostałych jedenastu miesięcy (luty-grudzień) 4 

każdego z analizowanych lat. Okno estymacyjne występowało zatem po oknie zdarzenia.  5 

3.2. Pomiar oczekiwanych i nadwyżkowych stóp zwrotu 6 

Kolejne etapy obejmują obliczenie nadwyżkowej stopy zwrotu. W tym celu potrzebne jest 7 

oszacowanie z okna estymacyjnego stopy oczekiwanej, czyli takiej, która powinna wystąpić, 8 

gdyby analizowane zdarzenie nie wystąpiło. Określenie jej wartości dla okna zdarzenia jest 9 

zajęciem bardziej pracochłonnym niż samo liczenie zwyżkowej stopy zwrotu. Wymaga 10 

bowiem zastosowania wybranego modelu jej szacunku. 11 

Literatura wskazuje na występowanie siedmiu najczęściej stosowanych modeli służących 12 

estymacji oczekiwanej stopy zwrotu. Zostały one podzielone na trzy grupy (Sudarsanam, 13 

2003):  14 

 modele jednego indeksu – skorygowany o średnią oraz skorygowany o rynek, 15 

 modele rynkowe – jednoczynnikowy model Sharpe’a, CAPM oraz trójczynnikowy 16 

model rynkowy Famy i Frencha, 17 

 modele portfelowe – oparty na analizie porównawczej oraz model spółki kontrolnej. 18 

W tym przykładzie do kalkulacji oczekiwanej stopy zwrotu użyto jednego z modeli 19 

rynkowych-jednoindeksowego modelu Sharpe’a (1963). Zgodnie z nim stopa zwrotu danej 20 

spółki (tutaj indeksu sektorowego) jest ściśle powiązana z indeksem szerokiego rynku (WIG). 21 

Kształtowanie oczekiwanej stopy zwrotu z indeksu i w okresie t przedstawia wzór (1): 22 

E(Rit)= βi Rm+αi+ei  (1) 

gdzie: 23 

βi, αi – parametry modelu, 24 

Rm – rynkowa stopa zwrotu utożsamiana ze stopą zwrotu indeksu WIG, 25 

ei – składnik losowy, którego wartość oczekiwana wynosi 0. 26 

 27 

Oczekiwana stopa zwrotu wykorzystywana do obliczenia stopy nadwyżkowej została 28 

oszacowana za pomocą modelu Sharpe’a. Parametry αi oraz βi, obliczono przy wykorzystaniu 29 

miesięcznych stóp zwrotu dla jedenastu pozostałych miesięcy w roku t.  30 

Przy jej wykorzystaniu zostały skalkulowane nadwyżkowe stopy zwrotu dla poszcze-31 

gólnych indeksów w każdym (możliwym) roku analizowanego okresu 2005-2017. Stanowią 32 

one różnicę między rzeczywistą a oczekiwaną stopą zwrotu w okresie t z indeksu i. Zatem wzór 33 

na nadwyżkową stopę zwrotu będzie prezentował się następująco: 34 

 35 



Efekt stycznia na przykładzie indeksów… 305 

ARit=Rit-E(Rit) (2) 

gdzie: 1 

ARit – dodatkowa (nadwyżkowa) stopa zwrotu z indeksu i w okresie t, 2 

Rit – rzeczywista stopa zwrotu z indeksu i w okresie t, 3 

E(Rit) – oczekiwana stopa zwrotu z indeksu i w okresie t oszacowana za pomocą modelu 4 

Sharpe’a. 5 

 6 

Tak oszacowane zwyżkowe stopy zwrotu w analizowanym okresie zostały poddane 7 

nieparametrycznemu testowi kolejności par Wilcoxona, który miał za zadanie wskazać 8 

istotność występujących różnic między oszacowaną za pomocą modelu Sharpe’a oczekiwaną 9 

stopą zwrotu indeksu i w okresie t, a faktycznie odnotowaną stopą historyczną.  10 

Wartości testu dla poszczególnych obserwacji, które odrzucały hipotezę zerową (mówiącą 11 

o równości median między badanymi stopami) na rzecz tej alternatywnej świadczą o istnieniu 12 

istotnych statystycznie różnic między styczniowymi stopami zwrotu danych indeksów 13 

sektorów. Z kolei zaobserwowanie dodatnich istotnych różnic statystycznie między stopami 14 

rzeczywistymi a oczekiwanymi (wyrażone przewagą rang dodatnich nad ujemnymi) może 15 

implikować występowanie efektu stycznia w danym sektorze. 16 

4. Efekt stycznia w indeksach sektorowych Giełdy Papierów 17 

Wartościowych w Warszawie 18 

Do badania zostały wykorzystane obliczone stopy zwrotu z poszczególnych indeksów 19 

sektorowych warszawskiego parkietu z okresu 2005-2017. Co istotne, nie wszystkie indeksy 20 

branżowe były notowane przez cały okres badania, gdyż ich utworzenie miało miejsce później. 21 

W badaniu nie obliczono wartości nadwyżkowych stóp zwrotu dla indeksów, które 22 

zadebiutowały na GPW w Warszawie dopiero początkiem 2017. Były to: WIG-LEKI,  23 

WIG-MOTORYZACJA, WIG-ODZIEŻ. Brak zakwalifikowania ich do próby wynikał  24 

z ograniczonej możliwości stworzenia dla nich okna zdarzenia (tylko jedno w 2017) ze względu 25 

na późny debiut. Oszacowane zwyżkowe stopy zwrotu z jednego okresu niosłyby mylną 26 

wartość informacyjną dotyczącą występowania (lub nie) w nich efektu stycznia, dlatego 27 

zdecydowano się na pominięcie ich w obliczeniach. 28 

Wartości nadwyżkowych stóp zwrotu osiągniętych w miesiącu styczniu w poszczególnych 29 

latach okresu 2005-2017 dla wybranych indeksów sektorowych prezentuje tabela 1. 30 

  31 
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Tabela 1. 1 
Zwyżkowe stopy zwrotu oszacowane dla wybranych indeksów sektorowych Giełdy Papierów 2 

Wartościowych w Warszawie w miesiącu styczniu w okresie 2005-2017 (w % ) 3 

Indeks/ rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

WIG-

BANKI 
-0,72 -2,00 3,25 -0,20 -2,17 2,32 -1,65 0,28 -4,44 5,39 -2,96 0,80 3,75 

WIG-

BUDOW-

NICTWO 

-2,67 6,76 13,9 5,05 1,67 5,68 -0,11 10,5 7,43 5,75 2,60 -2,41 6,79 

WIG-

CHEMIA 
NP NP NP NP -5,56 -1,32 21,3 7,30 -0,87 -10,6 6,31 6,13 14,8 

WIG-

ENERGE-

TYKA 

NP NP NP NP NP 0,77 0,29 -8,99 -0,75 3,03 -1,05 10,1 -3,23 

WIG-

GÓRNIC-

TWO 

NP NP NP NP NP NP NP 10,7 4,54 -4,78 -2,38 -10,5 9,74 

WIG-

INFORMA-

TYKA 

0,28 3,78 10,7 0,72 4,65 -1,07 2,29 -3,93 3,36 0,03 1,91 1,25 4,31 

WIG-

MEDIA 
1,48 -1,45 4,06 -2,79 1,11 -0,03 -0,64 -3,99 -1,30 2,39 2,62 3,54 5,00 

WIG-

NIERU-

CHOMOŚCI 

NP NP NP  3,36 4,95 -6,47 -4,57 9,45 -1,11 1,15 -6,13 -2,05 0,30 

WIG-

PALIWA 
NP -0,43 -7,88 -7,38 -4,12 1,13 4,66 -8,47 3,62 -5,89 0,57 -0,67 -18,8 

WIG-

SPOŻYW-

CZY 

3,34 3,40 -3,86 -0,76 8,92 1,90 6,69 -1,24 6,20 1,88 -1,12 -8,84 18,2 

WIG-TELE-

KOMUNI-

KACJA 

3,36 -4,51 -1,93 6,28 6,26 0,61 1,30 -1,14 2,07 5,09 4,97 4,47 -1,20 

NP – wybrany indeks nie był publikowany w danym roku.  4 

Źródło: obliczenia własne na podstawie notowań historycznych pochodzących ze strony 5 
https://stooq.pl/t/?i=528 (2018.01.25). 6 

Analizując poziomy zwyżkowych stóp zwrotu w kolejnych styczniach w poszczególnych 7 

indeksach sektorowych najwyższe ich wartości odnotowano dla WIGu-BUDOWNICTWO. 8 

Tylko trzy ich wskazania w trzynastu okresach posiadały znak ujemny świadczący o niższej 9 

stopie rzeczywistej od oczekiwanej. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku indeksu  10 

WIG-INFORMATYKA (dwie wartości ujemne) czy WIG-TELEKOMUNIKACJA (cztery),  11 

z tym że nadwyżkowe stopy zwrotu były tutaj niższe od tych obliczonych w indeksie  12 

WIG-BUDOWNICTWO. Znaczne różnice pomiędzy stopami rzeczywistymi a oczekiwanymi 13 

(wyrażone za pomocą nadwyżkowych stóp zwrotu) zaobserwowano również w indeksach 14 

WIG-CHEMIA, WIG-GÓRNICTWO, WIG-PALIWA oraz WIG-SPOŻYWCZY. W ich 15 

przypadku jednak występowało mocne zróżnicowanie znaku dodatkowych stóp zwrotu, które 16 

uniemożliwiało jednoznaczne stwierdzenie występowania efektu stycznia dla tych sektorów. 17 

Zauważalne było to szczególnie w przypadku WIG-PALIWA, który odnotował najniższą 18 

średnią nadwyżkową stopę zwrotu ze stycznia w badanych okresach.  19 

W celu określenia istotności uzyskanych wyników niezbędne okazało się przeprowadzenie 20 

testu statystycznego. Wybrano do tego test kolejności par Wilcoxona, który porównując 21 

historyczne stopy zwrotu sektorów ze stopami oczekiwanymi wskazał przypadki, w których 22 
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występujące między nimi różnice były istotne statystycznie (na poziomie istotności p = 0,05, 1 

na wykresie ciemnoszara linia). Zbadanie tych różnic miało wskazać, który z indeksów 2 

sektorowych był najbardziej wrażliwy na występowanie efektu pierwszego miesiąca w roku. 3 

Statystyki testowe dla poszczególnych subindeksów przedstawia rysunek 1. 4 

 5 

Rysunek 1. Wartość statystyki pvalue dla testu kolejności par Wilcoxona dla wybranych indeksów 6 
sektorowych. Źródło: obliczenia własne. 7 

Jak można zauważyć na rysunku pierwszym obliczone nadwyżkowe stopy zwrotu tylko dla 8 

dwóch indeksów były istotne statystycznie. Indeksy te to WIG-BUDOWNICTWO oraz  9 

WIG-INFORMATYKA. Na uwagę zasługiwał zwłaszcza ten pierwszy. Otrzymane wartości 10 

dodatkowych stóp zwrotu były istotne statystycznie nawet na poziomie p = 0,01.  11 

Ponadto suma rang dodatnich w teście dla obu wspomnianych indeksów znacząco 12 

przekroczyła sumę rang ujemnych, co dodatkowo wskazywało na zdecydowanie wyższe 13 

wartości rzeczywistych stóp zwrotu odnotowanych w miesiącu styczniu w stosunku do tych 14 

oszacowanych za pomocą modelu Sharpe’a stóp. Co za tym idzie uzyskane wyniki, 15 

potwierdzone testem Wilcoxona, można rozpatrywać w kategorii istotnego statystycznie 16 

wpływu anomalii kalendarzowej, jaką jest efekt stycznia, na osiąganie ponadprzeciętnych 17 

(dodatnich) stóp zwrotu z notowań indeksów WIG-BUDOWNICTWO oraz WIG-18 

INFORMATYKA. 19 

 20 
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5. Podsumowanie 1 

Celem niniejszego artykułu było zbadanie występowania efektu stycznia w przekroju 2 

sektorowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyjęta na początku 3 

opracowania hipoteza mówiąca o występowaniu dodatnich nadwyżkowych stóp zwrotu  4 

w pierwszym miesiącu w roku została częściowo pozytywnie zweryfikowana.  5 

W dwóch zbadanych subindeksach sektorowych (WIG-BUDOWNICTWO oraz WIG-6 

INFORMATYKA) w okresie 2005-2017 odnotowano występowanie istotnych statystycznie 7 

dodatnich zwyżkowych stóp zwrotu. Przywołując znaczenie występowania efektu pierwszego 8 

miesiąca w roku na światowych parkietach lokowanie kapitału w spółki notowane w tych 9 

indeksach może w kolejnych latach przynosić wyższe zyski niż inwestycje w pozostałe branże 10 

GPW w Warszawie.  11 

Niestety, w przypadku innych subindeksów sektorowych obliczone nadwyżkowe stopy 12 

zwrotu nie były statystycznie istotne. Tylko w przypadku WIG-TELEKOM wartość pvalue dla 13 

testu kolejności par Wilcoxona była zbliżona do poziomu granicznego, za który przyjęto w tym 14 

artykule 0,05. Wnioski z niego płynące wskazują na to, że anomalia sezonowa zwana „efektem 15 

stycznia“ ma bardzo wybiórczy charakter na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 16 

Możliwa jest do zaobserwowania tylko w niektórych branżach gospodarki, którymi w latach 17 

2005-2017 były spółki z sektorów budownictwa oraz technologii informacyjnych. 18 
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