prof. Maciej Mrozowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Nowe media stały się immanentną częścią funkcjonowania społecznego, a ich dynamiczny rozwój stawia przed naukowcami różnych dyscyplin nowe wyzwania. Mimo to niezwykle rzadko na polskim rynku wydawniczym spotkać można książkę poświęconą tej
tematyce, która w kompleksowy sposób prezentuje wybrane obszary komunikacji nowomedialnej. Dlatego z entuzjazmem należy przyjąć inicjatywę Tomasza Gackowskiego,
który w jednym tomie gromadzi szereg interesujących opracowań, będących wynikiem
nie tylko namysłu Autorów, ale – co szczególnie ważne – badań prowadzonych z dużą
dokładnością. Właśnie przez empiryczny, praktyczny w wielu wymiarach charakter, publikacja zasługuje na uwagę i wyróżnia się spośród wielu podobnych tytułów. O nowych
mediach napisano bowiem wiele, ale jedynie prace badawcze zanurzone w obserwacji
nowomedialnych zmian pozwalają na uchwycenie istoty komunikacji zapośredniczonej
medialnie. Książka Nowe media. Wyzwania i ograniczenia stanowi istotny wkład w rozwój
polskiego medioznawstwa i komunikologii, a podjęta przez Autorów analiza heurystyczna zasługuje na miano jednego z kamieni milowych polskiego medioznawstwa.
dr Łukasz Wojtkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowe media Wyzwania i ograniczenia

Pierwsza fala fascynacji internetem i nowymi mediami sieciowymi już opadła. Weszliśmy w etap ich intensywnego stosowania w różnych dziedzinach praktyki społecznej.
Zebrane w książce studia przypadków pokazują, jak multimedialna komunikacja sieciowa
zmienia marketing, public relations, działanie telewizji komercyjnej, spontaniczne akcje
protestacyjne, kampanie wyborcze, a także komunikację giełdową. Oprócz tego Autorzy
poszukują odpowiedzi na pytanie: czy stare teorie, paradygmaty i metody badawcze sprostają wyzwaniom nowych form komunikacji multimedialnej, czy trzeba szukać nowych
podejść teoretycznych? Unikając popadania w skrajności („nic nowego”, „tego jeszcze nie
było”), szukają rozwiązań kompromisowych. Ich studia dowodzą, że połączenie uznanych perspektyw teoretycznych z nowymi narzędziami badawczymi, bo tym też są „nowe
nowe media”, daje wartościowe rezultaty. Lektura książki to potwierdza.
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Wstęp

K

siążka Nowe media. Wyzwania i ograniczenia to z jednej strony monografia, w której każdy z autorów pokazuje różne oblicze tzw. nowych
mediów, z drugiej zaś stanowi ona puentę III Ogólnopolskiej Konferencji
Metodologicznej Medioznawców (dalej: OKMM) pt. Nowe media. Nowe
problemy i metody badawcze? i drugiej edycji warsztatów metodologicznych
medioznawców, które odbyły się w dniach 22–23 listopada 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Należy dodać, iż jest to już trzecia publikacja, której
źródeł można szukać w obradach OKMM. Pierwsza – Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych – ukazała się w listopadzie 2011 r. i stanowiła pokłosie I OKMM pt. Zawartość mediów
– metody, badania, postulaty (18 listopada 2010 r., Uniwersytet Warszawski). Druga – Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach – została wydana w listopadzie 2012 r. i podsumowywała obrady
II OKMM i pierwszej edycji warsztatów metodologicznych medioznawców pt. Interdyscyplinarne horyzonty badań mediów (17–18 listopada 2011 r.,
Uniwersytet Warszawski). Warto wspomnieć, że jest to książka szczególna – to bowiem pierwsza monografia na polskim rynku wydawniczym,
która w swoich założeniach oraz zawartości wychodzi naprzeciw decyzji
minister nauki i szkolnictwa wyższego z sierpnia 2011 r. o ustanowieniu
w ramach obszaru nauk społecznych nowej-starej dyscypliny naukowej –
nauk o mediach1.

1

Należy wspomnieć, że Instytut Dziennikarstwa UW jako pierwszy ośrodek w Polsce zorganizował konferencję
poświęconą nowej-starej dyscyplinie nauki – Tożsamość nauk o mediach (21–22 czerwca 2012 r. na Uniwersytecie
Warszawskim), podczas której głos zabrali wybitni przedstawiciele polskiego środowiska medioznawczego z niemal
wszystkich krajowych ośrodków akademickich. Warto podkreślić, że na łamach „Studiów Medioznawczych”, punktowanego czasopisma naukowego z obszaru medioznawstwa, już od blisko dwóch lat prowadzone są dyskusje na
temat tożsamości nauk o mediach – szans i wyzwań, przed jakimi stoją badacze mediów rekrutujący się przecież z różnych dyscyplin naukowych. Zob. M. Jabłonowski, T. Gackowski, Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy,
postulaty, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2 (49), s. 15–24; M. Mrozowski, Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do
dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2 (49), s. 24–32; T. Gackowski, Konferencja »Tożsamość nauk o mediach«, czyli
medioznawcza polifonia starej-nowej dyscypliny naukowej, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 3 (50), s. 11–27; W. Sonczyk, Tożsamość nauk o mediach (refleksje po konferencji), „Studia Medioznawcze” 2012, nr 3 (50), s. 28–37.
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Podsumowanie oraz sprawozdanie z obrad ostatniej konferencji metodologicznej medioznawców oraz drugiej edycji warsztatów metodologicznych
zostało opublikowane w „Studiach Medioznawczych”2. Niniejsze wydawnictwo w rzeczy samej wprost nawiązuje do III OKMM, która postawiła
przed prelegentami i uczestnikami pytania o to, czy nowe media rzeczywiście oznaczają dla medioznawców nowe problemy badawcze, a w konsekwencji zmuszają do szukania nowego instrumentarium badawczego?
Internet, czyli portale, serwisy, wortale, witryny, blogi, fora, mikroblogi,
konta społecznościowe, wyszukiwarki, aplikacje, programy, gry itd., czyli
wszystko to, co przychodzi nam na myśl, gdy mówimy o tzw. nowych mediach. Spór o sam termin „nowe media” jest wciąż żywy – czy rzeczywiście
są to „nowe” media, czy też może stare wino w nowych bukłakach, czyli
ta sama treść na nowych nośnikach? (zob. Manovich, Lister, Schulz, van
Dijk). Inni badacze, pisząc o rewolucyjności wirtualnej przestrzeni i społeczeństwie sieciowym, zaczynają nawet używać terminu „nowe nowe
media” (Levinson). Uczestnicy konferencji i warsztatów metodologicznych
nie rozstrzygnęli jednoznacznie tych wątpliwości. Używając pojęcia „nowe
media”, uczestnicy i paneliści mieli przede wszystkim na myśli ich wirtualność, cyfrowość, interaktywność, hipertekstualność, modularność, dyspersyjność czy wreszcie multidostępność. To te cechy w znacznej mierze odróżniają nowe media od starych mediów, a więc prasy, radia i telewizji. Przełamują jednokierunkowość stosunku nadawca–odbiorca. Multilateralność
relacji sieciowych stanowi najbardziej istotną funkcję nowych mediów.
Współzależność i obustronność wymiany myśli, idei, opinii i informacji
wśród internautów, dokonująca się w czasie rzeczywistym, tu i teraz, w tej
samej chwili, z jednej strony wzbudza u badaczy uzasadnioną fascynację
nowymi mediami, z drugiej zaś – intelektualny i metodologiczny ferment,
kiedy przychodzi do ich badania.
Biorąc pod uwagę powyższe dylematy, oddajemy w Państwa ręce publikację, które stara się skupić, niczym w soczewce, wszystkie te zagadnienia
i zaoferować różne spojrzenia metodologiczne, rozmaite ujęcia teoretyczne,
wreszcie próbuje także wytyczyć nowe płaszczyzny badań w ramach tzw.
środowiska nowych mediów.
Pierwszy rozdział niniejszej książki został napisany przez dr. Jakuba Nowaka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i nosi tytuł O badaniu kultur popularnych online. Autor analizuje w nim różnice (i podobieństwa)
między tzw. starymi i nowymi mediami. Prezentuje metody i narzędzia
2
T. Gackowski, »Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?« – sprawozdanie i garść refleksji z III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, Warszawa, 22–23 listopada 2012 roku, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 160–164.
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badawcze, które winny stanowić dzisiaj konstytucję badawczą dla wielu
projektów dedykowanych właśnie nowym mediom.
Kolejny rozdział – autorstwa mgr. Marcina Łączyńskiego, współwłaściciela firmy badawczej MTResearch – został poświęcony blogom dedykowanym gotowaniu, kulinariom. W tekście zatytułowanym Polskie
blogi kulinarne – hosting, aktywność internautów i tematyka z jednej
strony zaprezentowana została innowacyjna metodologia badania nowych mediów za pośrednictwem tzw. web crawlingu, z drugiej zaś autor pokazał konkretne przykłady i wnioski płynące z badania polskiej
blogosfery kulinarnej. Artykuł puentuje autorska typologia żywotności
i ewolucji bloga.
Autorem trzeciego z prezentowanych tekstów – Strukturalizm a tworzenie serwisów informacyjnych w internecie – jest prof. dr hab. Jacek Dąbała
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Omawia w nim istotę współczesnych portali internetowych – ich funkcjonalność oraz pragmatykę.
W kolejnym artykule, przygotowanym przez dr Annę Miotk – dyrektora
badań i rozwoju produktu w firmie Newspoint, zaprezentowane zostało
metodologiczne oblicze środowiska polskich PR-owców – ich przygotowanie, rozeznanie oraz rozumienie złożonych kwestii związanych z możliwościami pomiaru efektywności działań z zakresu public relations. Przedstawiono również wyniki autorskiego badania na temat pomiaru PR.
Autorką piątego rozdziału, również dotyczącego public relations, jest
dr Monika Kaczmarek-Śliwińska z Politechniki Szczecińskiej. W tekście Przestrzeń nowych mediów a etyka komunikowania. Problemy metodologiczne
w badaniach kwestii wrażliwych dotyczących zachowań online przybliżone
zostały dylematy badacza zajmującego się analizowaniem postaw specjalistów od public relations.
Rozdział szósty – zatytułowany Marketing szeptany, marketing wirusowy, »buzz« marketing – studia przypadku i metody pomiaru – został napisany przez mgr Agnieszkę Chwiałkowską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Wyjawia ona przed czytelnikiem – poprzez konkretne przykłady
– rozliczne metody pomiaru skuteczności działań z zakresu różnych form
marketingu realizowanych w sieci.
Kolejny tekst w niniejszym wydawnictwie przygotowała dr Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego. W opracowaniu zatytułowanym Media społecznościowe a promocja produktów medialnych na
przykładzie www.facebook.com/tylkomuzyka pokazuje, w jaki sposób – odnosząc się do polsatowskiego show – nowe media współgrają dzisiaj w akcjach marketingowych zakrojonych na szeroką skalę, na różnych płaszczyznach i w dłuższych odstępach czasu.
9

Tomasz Gackowski

Nowe media w komunikowaniu politycznym na przykładzie wyborów
prezydenckich w USA w 2008 roku – artykuł napisany przez dr. Łukasza
Przybysza z Uniwersytetu Warszawskiego – w znacznej mierze dotyczy potencjału tzw. nowych mediów w zakresie komunikacji politycznej, w szczególności komunikacji wyborczej. Na przykładzie kampanii Baracka Obamy
autor przedstawia zalety i ograniczenia nowych mediów w zakresie komunikacji politycznej podczas demokratycznego festiwalu, jakim są wybory,
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
Przedostatni rozdział książki, mojego autorstwa, zatytułowany Jak badać
komunikację giełdową? Perspektywa behawioralno-medioznawcza, stanowi propozycję wytyczenia nowego pola badawczego na skrzyżowaniu nauk
o mediach i ekonomii, właśnie w kontekście badań nad nowymi mediami,
które w ostatnich latach otworzyły ogromne możliwości przed inwestorami
giełdowymi, w tym zwłaszcza indywidualnymi.
Wreszcie artykuł napisany przez prof. dr. hab. Stanisława Kwiatkowskiego, założyciela Centrum Badania Opinii Społecznej oraz wykładowcy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Opinia publiczna w czasach komunikowania mobilnego i społeczności internetowych
to tekst, który dobrze wprowadza w meandry zmian, jakie niosą ze sobą
nowe media na przestrzeni ostatnich dekad3.
Kończąc, należy zaznaczyć, iż w dniach 21–22 listopada br. na Uniwersytecie
Warszawskim odbędzie się już IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców pt. Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców oraz trzecia edycja warsztatów metodologicznych
medioznawców4. Właśnie wtedy zostanie zaprezentowane niniejsze wydawnictwo. Stało się bowiem tradycją – i nie inaczej jest w tym roku – że każda
kolejna konferencja metodologiczna przynosi premierę książki, stanowiącej
swoiste pokłosie zeszłorocznej OKMM. Pozostaje więc już tylko przyjemność zaproszenia na jubileuszową, bo V Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców oraz czwartą edycję warsztatów metodologicznych
medioznawców, które odbędą się 20–21 listopada 2014 r. na Uniwersytecie
Warszawskim pt. Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów5.
3

Należy nadmienić, że prof. S. Kwiatkowski nie był uczestnikiem III OKMM, a jego tekst nie był wygłaszany
w formie referatu.
4
Zob. idea i program IV OKMM i trzeciej edycji warsztatów metodologicznych: http://www.id.uw.edu.pl/dzialy/
badania/strona/-ivokmm (odczyt: 15.10.2013).
5
W marcu 2014 r. zostanie rozesłane zaproszenie na V OKMM i czwartą edycję warsztatów metodologicznych
medioznawców. Szczegółowe informacje zostaną również udostępnione na stronach internetowych: http://www.
id.uw.edu.pl/ oraz http://www.medioznawca.com/.
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Zapraszając Państwa do lektury niniejszego tomu, chciałbym również
serdecznie podziękować życzliwym patronom tej inicjatywy, na których pomoc i wsparcie zawsze mogę liczyć: prof. dr. hab. Januszowi Adamowskiemu, Dziekanowi Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, oraz
prof. dr. hab. Markowi Jabłonowskiemu, Dyrektorowi Instytutu Dziennikarstwa UW.
Tomasz Gackowski
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Jak badać komunikację
giełdową? Perspektywa
behawioralno-medioznawcza
TOMASZ GACKOWSKI
Wstęp – stan badań

N

iniejszy tekst stanowi próbę wytyczenia nowej przestrzeni badawczej w naukach o mediach. Komunikacja giełdowa – bo o niej będzie mowa – może stanowić kapitalny pomost między medioznawstwem
a ekonomią1. Nie bez znaczenia są w tym ujęciu również bogate konteksty psychologiczne, socjologiczne oraz netnograficzne, które stanowią
istotny punkt odniesienia w badaniach zapośredniczonej (internetowej)
interakcji inwestorów giełdowych. W tym miejscu warto nadmienić, iż
dotychczasowe, ekonomiczne oblicze nauk o mediach skupiało się, jak
w soczewce, niemal tylko na ekonomice mediów oraz zarządzaniu mediami2. Nie sposób też nie wspomnieć o terminie ekonomia mediów (ang.
media economics), który stanowi swoisty „parasol” pojęciowy (ang. umbrella term)3 dla niemal wszystkich rozważań na temat mediów podszy1

W tym kontekście – związków ekonomii oraz medioznawstwa, a także możliwości osadzenia komunikacji
giełdowej w dotychczasowym polu badawczym – koniecznie por. T. Kowalski, Ekonomiczne badania nad mediami
jako element nauk o mediach, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 3 (54) [w druku].
2
Zob. kanoniczne pozycje: T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, Warszawa 1998; T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów,
Warszawa 2006; T. Kowalski, Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce,
Warszawa 2008; B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011.
3
M. Megier, Nowe media a »nowe ekonomie« i »nowe technologie«, [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, pod red. M. Jezińskiego, A. Sekleckiej, Ł. Wojtkowskiego, Toruń 2011, s. 26 i n.
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tych różnymi aspektami ekonomicznymi. Maja Megier słusznie zauważa,
że w tej sytuacji „przedmiot, a raczej mnogie heterogeniczne przedmioty
dociekań ekonomii mediów są wyznaczane przez aktualną praktykę badawczą, wynikającą z potrzeb medialnego kompleksu przemysłowo-usługowego i zainteresowań uczonych – medioznawców lub ekonomistów”4.
W kontekście rozważań nad nowymi mediami – w późnych latach 80.
pojawił się sam termin5 – należy zauważyć, iż dynamiczny rozwój badań
nad ekonomicznymi aspektami mediów (w tym, a może przede wszystkim
tzw. nowych mediów) można wiązać z powstaniem w 1988 r. czasopisma
„The Journal of Media Economics”, wydawanego przez Roberta G. Picarda,
Alana B. Albarrana, Bruce’a Owena, Bena Compaine’a, Stuarta McFaydena, Gillian Doyle, Karla Erika Gustafssona, Nadine Toussaint Desmoulins
oraz Stephena M. Lacy’ego. Klasycznymi pozycjami dla ekonomii mediów
są m.in.: podręcznik pod redakcją Alana B. Albarrana, Sylvii M. Chan-Olmsted oraz Michaela O. Wirtha pt. Handbook of Media Management
and Economics, wydany przez Lawrence Erlbaum Associates w 2006 r.,
monografia wymienionego już Albarrana z 2002 r. pt. Media Economics:
Understanding Markets, Industries and Concepts, książka Gillian Doyle
pt. Understanding Media Economics (2002), praca Bena H. Bagdikiana
The New Media Monopoly (2004) oraz Media Economics: Theory and
Practice pod redakcją Alison Alexander, Jamesa Owersa, Roda Carvetha,
C . Ann Hollifield, Alberta N. Greco (2004)6. Powyższe wydawnictwa to
niejako konstytucja ekonomii mediów – stanowią istotne przęsła w pomoście między ekonomią a medioznawstwem. Jednakże mimo kilku dekad badań z zakresu ekonomii mediów, nie sposób dostrzec w nich wprost
rozpoznawanych przecież zmian, jakie pod wpływem mediów (także tzw.
nowych mediów) – tzn. dzięki nowoczesnym, mobilnym technologiom
informatycznym i poprzez nie – zaszły nie tyle w ekonomii czy gospodarce w ogóle, ale konkretnie na rynku kapitałowym, na giełdach papierów wartościowych na całym świecie, w sposobie komunikacji, wymiany
informacji oraz opinii, wreszcie w funkcjonowaniu samego obrotu walorami. Zmiany te poszerzyły możliwości inwestorów, przyprawiając ich
jednocześnie o ból głowy, gdyż dzisiaj mogą oni sprawdzić każdą istotną
informację, w ułamku sekundy dowiedzieć się o zjawisku lub wydarzeniu
mającym wpływ na ich decyzje biznesowe. Mało tego – w kolejnej mi4

Tamże, s. 28.
M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, tłum. M. Lorek, A. Sadza,
K. Sawicka, Kraków 2009, s. 10 i n.
6
Szerzej o bibliografii medioznawczej w ujęciu ekonomicznym zob. T. Kowalski, Ekonomiczne badania nad
mediami…
5
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nucie mogą podjąć decyzję kapitałową, zająć pożądaną pozycję na rynku,
bez względu na to, gdzie są i co robią. Ta optyka leży u podstaw wytyczanej w niniejszym tekście nowej przestrzeni badawczej, określonej mianem
komunikacji giełdowej.

Problem naukowo-badawczy
Komunikacja giełdowa wsparta jest na dwóch filarach. Z jednej strony osadzona w perspektywie medioznawczej – na komunikacji zapośredniczonej
(ang. Computer-Mediated Communication), teorii dyskursu, dyfuzji informacji i opinii czy też interakcji komunikacyjnej; z drugiej zaś – na ekonomii behawioralnej, czyli deskryptywnej, a w szczególności na psychologii
inwestowania. Właśnie temu drugiemu ujęciu – behawioralnemu, mniej
znanemu medioznawcom – poświęcony jest niniejszy tekst. Dlatego też
w pierwszej kolejności zostaną omówione główne założenia behawioryzmu ekonomicznego na tle klasycznej ekonomii, a następnie przedstawiona
zostanie istota komunikacji giełdowej – na czym polega, jakie ma cechy, jak
można i należy ją badać. W ostatniej części tekstu autor postara się zoperacjonalizować założenia komunikacji giełdowej – traktowanej jako nowa,
perspektywiczna przestrzeń badawcza w naukach o mediach – w kontekście warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jeśli bowiem mowa
o nowym polu badawczym w naukach o mediach, to bez wątpienia należy
odpowiedzieć na pytanie o cel – po co to badać? Wreszcie w konsekwencji
potwierdzających konieczność analiz odpowiedzi trzeba również wskazać,
jak ową komunikację giełdową badać.

Świat finansów przed 2002 rokiem
Dokonując pewnych uproszczeń, gdyż w niniejszym tekście nie ma dość
miejsca na rozważania z zakresu historii myśli ekonomicznej, można pokusić
się o stwierdzenie, że do 2002 r. (o tym, dlaczego akurat ta data jest przełomowa, czytaj dalej) ekonomia nazywana często klasyczną (neoklasyczną),
normatywną teorią rynków kapitałowych święciła bezapelacyjne triumfy.
U jej podstaw znajdują się dwa fundamentalne założenia: pierwsze głosi,
że ludzie podejmują racjonalne decyzje, drugie zaś – że w prognozowaniu
przyszłości ludzie są bezstronni. Kierując się nimi, niemal wszyscy ekonomiści uważali (zwłaszcza do 2002 r.), że różnego rodzaju wyrafinowane modele, wzory i przyjęte kryteria są w stanie uchronić inwestorów przed popełnianiem błędów. Zakładano, że racjonalny inwestor poprawnie postrzega
napływające informacje i na ich podstawie właściwie szacuje prawdopodo179
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bieństwo przyszłych zdarzeń7. Jak słusznie zauważa Adam Szyszka: „Zgodnie z własną funkcją użyteczności odpowiednio wartościuje poszczególne
możliwości i dąży do maksymalizacji subiektywnej wartości oczekiwanej.
Zakłada się, że inwestorzy racjonalni stanowią na tyle silną i dominującą
grupę, że są w stanie szybko i efektywnie zniwelować ewentualne przejawy nieracjonalności ze strony innych graczy. W rezultacie rynek będzie
zachowywał się tak, jakby wszyscy jego uczestnicy byli racjonalni”8. Fundamenty pod normatywną teorię rynków kapitałowych położyli John von
Neumann oraz Oskar Morgenstern9. W przełomowej pracy z 1944 r. wskazali
dwie naczelne zasady, którymi kieruje się racjonalny inwestor. Pierwsza dotyczy tzw. awersji do ryzyka. Chodzi o to, że inwestor jest skłonny podjąć
rzeczone ryzyko tylko wtedy, kiedy ma szansę zyskać dodatkowe korzyści,
a więc zostanie wynagrodzony odpowiednią premią za ryzyko10. Druga dotyczy sposobu podejmowania decyzji, dokonywania wyborów. Otóż zwolennicy neoklasycznej teorii funkcjonowania rynków kapitałowych twierdzą, że inwestor zawsze dąży do maksymalizowania łącznej oczekiwanej
użyteczności, przy czym krańcowa użyteczność każdej dodatkowej jednostki
korzyści jest dodatnia11. Wspomniany człowiek racjonalny – nazywany też
homo oeconomicus – posiada również umiejętność automatycznej aktualizacji wyobrażeń o prawdopodobieństwie pod wpływem wszelkich nowych
informacji (prawo Bayesa12)13. I tak w ciągu kolejnych dekad zwolennicy
normatywnej teorii funkcjonowania rynków kapitałowych doczekali się
m.in. wspominanej już teorii użyteczności Neumanna-Morgensterna, tzw.
teorii portfelowej noblisty Harry’ego Markowitza, modelu wyceny dóbr
kapitałowych (ang. Capital Asset Pricing Model, CAPM) Williama Sharpe’a
i Johna Lintnera, hipotezy racjonalnych oczekiwań Johna F. Mutha i Roberta E.
Lucasa oraz hipotezy o efektywności rynku kapitałowego Harry’ego Robertsa i Eugene’a Famy14.
7

A. Szyszka, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Poznań 2009, s. 15.
Tamże.
9
J. von Neumann, O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton 1944.
10
Zob. M. Friedman, L.J. Savage, The Utility Analysis of Choices Involving Risk, „The Journal of Political Economy” 1948, vol. 56, no. 4, s. 279–304.
11
A. Szyszka, Finanse behawioralne…, s. 16.
12
Reguła Bayesa oznacza, iż wraz z napływem kolejnych, nowych informacji inwestor – człowiek ekonomiczny
– jest w stanie automatycznie aktualizować prawdopodobieństwo zajścia danych wydarzeń (wyciąga wnioski na
podstawie rachunku prawdopodobieństwa).
13
Zob. M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Warszawa 2012, s. 12 i n.
14 Eugene Fama w 2013 r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii (wraz z Larsem Peterem Hansenem
i Robertem Schillerem). Amerykanie zostali wyróżnieni za empiryczną analizę cen aktywów i obserwację trendów
na rynkach akcji i obligacji. „Ich prace pomogły zrozumieć, jak działają rynki finansowe” – tak tłumaczył wybór
laureatów profesor Per Strömberg z Komitetu Noblowskiego. Zob. http://forsal.pl/artykuly/737932,nagroda-nobla-zekonomii-2013-tegoroczni-laureaci-to-fama-hansen-i-shiller.html (odczyt: 15.10.2013).
8
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Powyższe założenia z upływem czasu stawały się aksjomatami poznawczymi dla rzeszy absolwentów kierunków ekonomicznych. Pierwsze wątpliwości zaczęły się jednak pojawiać już w drugiej połowie XX w., kiedy
to Herbert A. Simon odkrył tzw. racjonalność ograniczoną15. Dowiódł on,
że zdolność człowieka do rozwiązywania określonych problemów w sposób obiektywny i racjonalny jest w istocie dość zawężona, choćby przez
ograniczenia czasowe czy technologiczne, które uniemożliwiają nieustanną
aktualizację stanu wiedzy o danym problemie, a co dopiero mówić o ich
racjonalnym przetworzeniu. Najważniejszą pracą, która podważała normatywną teorią funkcjonowania rynków kapitałowych u jej podstaw, był artykuł autorstwa Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego opublikowany
w 1979 r. na łamach branżowego periodyku „Econometrica”16. Ci dwaj psychologowie zaproponowali neoklasycznemu światu ekonomii tzw. teorię
perspektywy (ang. prospect theory), stanowiącą z kolei fundament teorii
finansów behawioralnych. W badaniach zajęli się analizowaniem rzeczywistych zachowań inwestorów w obliczu podejmowanych decyzji. Teoria
perspektywy w swojej istocie podważa ideę homo oeconomicus, wyznaczając tym samym nowe normy racjonalności.
Publikacje Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego podzieliły ekonomistów. Zwolennicy neoklasycznej teorii funkcjonowania rynków kapitałowych nazywali behawiorystów ekonomicznych (zwolenników tzw. teorii perspektywy) nawet heretykami. W ogóle nie chcieli brać pod uwagę
ewentualności, że decyzje finansowe mogą być w sposób nieprzewidywalny nieobiektywne. Ta nierówna rywalizacja (behawioryści byli w wyraźnej
mniejszości) przybrała zgoła inne oblicze właśnie w 2002 r., kiedy to Daniel
Kahneman, psycholog, oraz Vernon Smith, zwolennik ekonomii eksperymentalnej, otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Od tej pory
finansiści zaczęli dopuszczać możliwość nieracjonalnego działania inwestorów oraz tego, że dające się przewidywać błędy w prognozowaniu przyszłości mogą mieć wpływ na funkcjonowanie rynków17. Kolejnym istotnym
akordem w podważaniu nieomylności założeń normatywnej teorii funkcjonowania rynków kapitałowych był pamiętny poniedziałek – 15 września
2008 r., tzn. dzień, w którym ogłoszono upadłość jednego z największych
amerykańskich banków z ponad stupięćdziesiecioletnią historią – Lehman
Brothers. Wśród wielu ekonomistów panuje zgoda, iż dzieje współczesnej
15
H.A. Simon, Models of Man: Social and Rational. Mathematical Essays on Rational Human Behavior in
a Social Setting, New York 1957.
16
D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 1979, vol. 47,
no. 2, s. 267–292.
17
Zob. J.R. Nofsinger, Psychologia inwestowania, tłum. B. Sałbut, Gliwice 2011, s. 13 i n.
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ekonomii można dzielić na dwa okresy – do 2008 r. i po upadku Lehman
Brothers.
Warto przypomnieć atmosferę ostatnich kwartałów 2008 r. oraz początku 2009 r., kiedy to rząd federalny Stanów Zjednoczonych poważnie obawiał się załamania całego systemu finansowego. W sytuacji gdy globalne
rynki finansowe mają strukturę naczyń połączonych, skutki gwałtownego
kryzysu zaufania między bankami oraz ogromną skalę tzw. toksycznych
aktywów (drapieżnych kredytów bez pokrycia, przyznawanych przez banki
osobom, które nigdy nie powinny ich otrzymać – kredyty subprime), będących w rękach głównych instytucji finansowych, których nikt nie chciał
odkupić18, w ciągu kilku dni odczuł cały świat – wszystkie giełdy. Nikt
nie był wolny od konsekwencji, jakie niosły za sobą te wydarzenia. Największe banki, takie jak Goldman Sachs, J.P. Morgan, Wells Fargo, Bank
of America, Citigroup, Merrill Lynch czy Morgan Stanley musiały zostać
dokapitalizowane przez rząd USA (Plan Paulsona – wykup toksycznych aktywów od dużych banków). Stało się tak nawet w odniesieniu do tych
instytucji rynku finansowego, które tego w rzeczywistości nie potrzebowały – po prostu rząd nie chciał wskazywać prymusów ani tym bardziej tych
w najgorszej sytuacji, gdyż to spotęgowałoby brak zaufania i mogłoby
doprowadzić do wybuchu paniki. Na taki scenariusz nie chcieli pozwolić
główni rozgrywający tamtych dni, a więc Henry Paulson, sekretarz skarbu,
i Timothy Geithner, ówczesny dyrektor Banku Rezerw Federalnych, a potem sekretarz skarbu w rządzie Baracka Obamy. Te działania były oczywiście prowadzone przy cichej, choć wymownej dla rynku, aprobacie Bena
Bernankego, szefa FED.
Równocześnie rząd amerykański był zmuszony przejmować liczne instytucje finansowe, stanowiące filary amerykańskiego rynku nieruchomości,
czyli Fannie Mae, Freddie Mac czy Bear Stearns. Bez pomocy nie obeszło
się również AIG (American International Group), jedna z największych
grup ubezpieczeniowych na świecie, która niemal wszystkim największym
bankom gwarantowała obsługę tzw. CDS-ów (ang. Credit Default Swap),
a więc kredytowych instrumentów pochodnych służących do zabezpieczenia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. To wszystko spowodowało,
że w trzech pierwszych kwartałach 2008 r. akcje notowane na amerykańskich giełdach straciły na wartości ok. 18 proc. W czwartym kwartale
tego roku wybuchła istna panika, która spowodowała spadek na giełdach o kolejne 19 proc., a w pierwszym kwartale 2009 r. o dalsze 25 proc.
18
Rynek niejako „wstrzymał oddech”, co świetnie pokazano w filmie fabularnym pt. Too Big to Fail (pol. Zbyt
wielcy, by upaść) w reżyserii Curtisa Hansona, nakręconym na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa
Andrew Rossa Sorkina.
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Dołek został osiągnięty 5 marca 2009 r. Oczywiście można to stwierdzić
po fakcie, gdyż nikt nie był w stanie przewidzieć takiej przeceny – żadne
modele, teorie, kryteria i wzory rodem z normatywnej teorii funkcjonowania rynków kapitałowych. Amerykańscy inwestorzy indywidualni zachowywali się w tym czasie bynajmniej nie jak rzeczony homo oeconomicus.
W ostatnich dwóch kwartałach 2008 r. sprzedali jednostki uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 150 miliardów
dolarów. Właśnie wtedy niemal wszystkie osiągnęły swoje historyczne
minima. Warto wspomnieć, iż w tym czasie międzynarodowa chluba polskiej gospodarki, absolutny potentat na rynku surowcowym – KGHM Polska Miedź SA – kosztował niewiele ponad 20 złotych, podczas gdy w swojej niekrótkiej historii wypłacał dywidendy w wysokości od kilku do
kilkunastu złotych (!). Należy także odnotować – komentując zachowanie
amerykańskich inwestorów indywidualnych – że w miesiącu, w którym
wartości giełdowych indeksów osiągały najwyższe poziomy, ci sami inwestorzy dokonywali zakupów netto w jednostkach uczestnictwa na kwotę ledwie 11 miliardów dolarów. W świetle powyższego zestawienia nic
tu po znanej zasadzie panującej na giełdzie, będącej sennym marzeniem
każdego inwestora – kupuj w dołku, sprzedawaj na górce. W tym konkretnym przypadku było wręcz odwrotnie. Dlaczego? W takich momentach
jak te opisane – jak przekonują behawioryści ekonomiczni – oddziałują na
nas bowiem „mechanizmy psychologiczne, które wywierają szczególnie
niekorzystne skutki w okresach gwałtownych wahań, takich jak choćby te
obserwowane w latach 2008 i 2009. To właśnie wtedy dochodzą do głosu
silne emocje”19.
To, co obnażył bieżący kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 r., to
błędy popełniane nie tylko przez indywidualnych inwestorów, ale również
przez profesjonalnych finansistów. Błędy poznawcze, nazwane również iluzjami poznawczymi, różnorodne efekty psychologiczne, wreszcie emocje to
trzy filary ekonomii behawioralnej, która zaczyna zdobywać coraz większą popularność, a jej piewcy z heretyków o kasandrycznych wizjach stali
się wysoko cenionymi ekspertami, potrafiącymi przewidywać kolejny ruch
rynków kapitałowych. Można jednak zadać pytanie – dlaczego tak się stało?
Skąd tak wiele błędów po stronie uczestników rynków kapitałowych? Odpowiedź w sposób anegdotyczny daje John R. Nofsinger, ekspert w dziedzinie psychologii inwestowania i zachowań inwestorów, redaktor naczelny
„Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors”:
„Inwestorzy korporacyjni i instytucjonalni tworzą skomplikowane modele,
19

J.R. Nofsinger, Psychologia inwestowania, s. 14.
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które mają na celu uwzględnienie wszystkich czynników kształtujących poziom cen akcji. Z czasem zaczynają jednak polegać na nich w zbyt dużym
stopniu, a ich nadmierna pewność siebie powoduje, że podejmują coraz
większe ryzyko. W pewnym momencie (nieświadomie) stawiają na szali
byt swoich firm. I wtedy dochodzi do czegoś zupełnie niespodziewanego.
Nassim Taleb nazywa ten efekt czarnym łabędziem – nawiązuje w ten sposób do przyjmowanego przez Europejczyków założenia, że wszystkie łabędzie są białe (oczywiście zostało ono zweryfikowane, kiedy Europejczycy
znaleźli się na kontynencie australijskim i ujrzeli tam czarne ptaki). Tym
razem tym rzadkim i nieoczekiwanym zjawiskiem okazał się spadek cen domów w USA, który spowodował, że coraz więcej ludzi przestawało spłacać
zaciągnięte kredyty hipoteczne. Okazało się wówczas, że wiele instytucji
finansowych bezkrytycznie stosowało zbyt agresywny mechanizm lewarowania udzielanych kredytów – w rezultacie zaczęły się bankructwa. Upadły
setki banków. Banki inwestycyjne podlegały likwidacji lub z konieczności poddawały się przejęciom. Największe banki komercyjne wyratowały
z opresji władze federalne. Likwidowano fundusze hedgingowe. Profesjonalni finansiści postawili na swoje modele, ryzykując firmami i karierami
zawodowymi… i przegrali”20.
W kontekście ekonomicznym owym rzadkim „okazem” – przypadkiem
czy też zjawiskiem – stał się nieprzewidywany, gwałtowny spadek cen domów, które zostały zakupione dzięki kredytom zaciągniętym przez osoby,
które faktycznie nie miały z czego ich spłacać. Banki – do tej pory bezkrytycznie przyznające pożyczki wszystkim, którzy o nie wystąpili, bez względu na ich zdolności kredytowe (liczył się wolumen sprzedanych kredytów,
marża, prowizja, a nie ryzyko z nimi związane) – nieoczekiwanie zaczęły
stawać się agencjami nieruchomości, gdyż coraz więcej osób, nie będąc
w stanie uregulować kolejnych rat, decydowało się na opuszczenie domu
i przekazanie go bankowi, który utrzymywał ten system poprzez agresywny
mechanizm lewarowania udzielanych kredytów (kolejne kredyty finansowały te już przyznane, wszystkie operacje były zaś ubezpieczane na wypadek niewypłacalności – głównie w AIG). Niektóre banki doprowadziło to
w efekcie do bankructwa, nagle bowiem większość kredytobiorców przestała płacić, a instytucje partnerskie nie chciały odkupywać instrumentów
finansowych, które zawierały w sobie owe toksyczne aktywa (niespłacane
kredyty). Kryzys zaufania „dobił” system.
Podsumowując powyższe rozważania wstępne, czyli konteksty współczesnej ekonomii konieczne do wytyczenia pola badawczego komunikacji
20
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giełdowej, możemy wyróżnić w ekonomii trzy podstawowe podejścia: preskryptywne, normatywne oraz deskryptywne21.
Ujęcia preskryptywne i normatywne wiążą się bezpośrednio z klasycznymi teoriami rynku finansowego. Dotyczą m.in. analizy fundamentalnej,
która służy przede wszystkim określeniu opłacalności inwestycji w akcje
na podstawie drobiazgowej (wskaźnikowej) oceny ekonomicznej kondycji
spółki, segmentu oraz branży, w której ta działa, ale też charakterystyki
całego rynku – w tym uwarunkowań makroekonomicznych. W analizie
fundamentalnej nie sposób abstrahować od sytuacji ekonomiczno-politycznej poszczególnych państw czy regionów. W klasycznym ujęciu mieści
się także analiza techniczna, której zadaniem jest prognozowanie zmian
cen akcji na podstawie wahań odnotowanych w przeszłości – „technicy”
(zwolennicy analizy technicznej), wykorzystując zaawansowane metody
analizy, są w stanie antycypować zachowania kursu w różnych perspektywach czasowych, dzięki różnorakim wskaźnikom oraz formacjom. W podejściu preskryptywnym odnajdziemy również nowoczesną, wspomnianą już, teorię portfelową Markowitza oraz powiązaną z nią – także już
przywoływaną – hipotezę efektywności rynku, zakładającą racjonalność
inwestorów, którzy szybko i skutecznie przekładają napływające z rynku informacje na obniżki lub podwyżki cen akcji. Istotnym elementem
omawianych perspektyw – preskryptywnej i normatywnej – są wszelkie
odstępstwa od efektywności rynku nazywane anomaliami. One również
stanowią przedmiot badań dla ekonomistów związanych z nurtem klasycznym. Wśród tych anomalii znajdują się m.in.: dodatnie krótkoterminowe autokorelacje stóp zwrotu, efekt kalendarza czy też postinformacyjny dryf ceny22.
Trzecie ujęcie zaś – deskryptywne, nazywane także behawioralnym –
dotyczy tego, czym mieliby zajmować się medioznawcy w ramach analiz
z zakresu komunikacji giełdowej. Bazuje ono na różnych heurystykach inwestorów – „behawiorystów” (zwolenników podejścia behawioralnego –
psychologii inwestowania), a więc na uproszczonych sposobach rozumowania odnoszącego się do sfery poznawczej podejmowanych decyzji. Wśród
tych heurystyk wymienić można m.in.: dodatni i ujemny efekt świeżości,
efekt zakotwiczenia oraz pułapkę wstecznego myślenia. Zwolennicy ekonomii behawioralnej od blisko dekady tworzą coraz bardziej zaawansowane
modele behawioralne, którymi starają się objaśniać anomalie rynku, szukając odpowiedzi w skłonnościach psychologicznych inwestorów. Ta perspek21

P. Zielonka, Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych,
Warszawa 2011, s. 12–13.
22
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tywa – zwłaszcza teraz, tj. po upadku Lehman Brothers w 2008 r. – zdobywa
coraz większą rzeszę zwolenników.
W to, co mówią behawioryści finansowi coraz częściej wsłuchują się inwestorzy – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni. A mówią o błędach
poznawczych (iluzjach), efektach psychologicznych oraz wpływie emocji na
nasze decyzje. Tym właśnie zajmuje się ekonomia behawioralna. Warto pamiętać, że w zarabianiu na giełdzie nie chodzi o to, aby mieć rację, ale o to,
by wiedzieć co myślą i zamierzają inni. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie
zająć odpowiednią pozycję na rynku i zarabiać – w imię zasady mówiącej,
że rynek ma zawsze rację (a zwłaszcza wtedy, kiedy się myli). Mimo wielu
narzędzi, modeli, algorytmów racjonalizujących podejmowanie decyzji oraz
dekad doświadczeń, określone schematy funkcjonowania inwestorów giełdowych na rynkach kapitałowych zdają się z przerażającą powtarzalnością
powracać, ilekroć to, co zawsze działało, przestaje funkcjonować, podczas
gdy warunki i otoczenie biznesowe – jak się wydaje – kompletnie zmieniły
się w ciągu jednej chwili, jak stało się m.in. w 2008 r. Dlatego behawioralna teoria perspektywy (ang. prospect theory), na nowo definiująca procesy
podejmowania decyzji przez inwestorów, w oparciu o fakty, spodziewane
efekty, prawdopodobieństwo, ale także nastrój, jest w ostatnim czasie tak
bliska wielu uczestnikom rynku kapitałowego.
Należy podkreślić fakt, że emocje mają wpływ na wszystkich, również i na
tych, którzy są postrzegani jako najlepsi, najzdolniejsi czy też najpewniejsi.
Po prostu nie ma osób wolnych od emocji. Tego oczywistego – jak wydawałoby się – stwierdzenia od dekad nie chcieli dostrzec zwolennicy tradycyjnego podejścia w naukach ekonomicznych. Finansiści nie mogli zaakceptować
tego, że ludzie bardzo często zachowują się w sposób nieracjonalny, a w swoich prognozach przyszłości popełniają łatwe do przewidzenia błędy. Przykładowo: tradycyjna wiedza o finansach zakłada, iż ludzie w sposób naturalny
odczuwają awersję do ryzyka. Ponadto klasyczni ekonomiści twierdzą również, że ludzie winni być konsekwentni w kwestii poziomu ryzyka, który
uważają za akceptowalny. Generalnie jednak wolą nie podejmować ryzyka,
gdy chodzi o własne pieniądze – mogą się na nie zdecydować tylko w przypadku, gdyby spodziewali się wystarczająco dużej korzyści z tego tytułu. Niestety, problem polega na tym, że ludzie nagminnie zachowują się w sposób
sprzeczny, niekonsekwentny i, co gorsza, nieracjonalny. Doskonale pokazuje
to film dokumentalny o kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2008 r. –
Inside Job (pol. Szwindel. Anatomia kryzysu) w reżyserii Charlesa Fergusona.
Jego twórcy pokazali, jak bankowcy – przejawiający skrajnie nieodpowiedzialną skłonność do ryzyka – byli w stanie podejmować decyzje inwestycyjne (wsparte lewarowaniem, czyli wykorzystywaniem dźwigni finansowej,
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poprzez np. zakup określonych aktywów za znacznie większą kwotę aniżeli ta,
którą rzeczywiście dysponuje inwestor), każdorazowo ryzykując majątkiem
całej instytucji po to, aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki, które dadzą coraz
większe premie. Innym, prostszym przykładem jest postawa człowieka, który
wykupując polisę ubezpieczeniową (przejawia tym samym awersję do ryzyka), równolegle decyduje się na zakup losu na loterii (dobrowolnie godzi
się na ryzyko i dąży do jego podjęcia). Takie zachowanie notorycznie obserwujemy przecież wśród naszych przyjaciół i znajomych, ba, rozpoznajemy je
również we własnych decyzjach.
Tak więc to, co jest istotą behawioryzmu w finansach, to badania rzeczywistego sposobu postępowania ludzi w stosunku do ich finansów. Innymi
słowy: w jaki sposób psychika wpływa na poszczególne decyzje finansowe,
funkcjonowanie spółek, sektorów, całych branż, wreszcie rynków i makrostruktur gospodarki światowej.
Dobrym wstępem do rozważań nad ekonomią behawioralną jest dokładne prześledzenie procesu podejmowania decyzji przez inwestora. Na
samym początku inwestor musi ocenić, z jakim ryzykiem i/lub niepewnością wiąże się decyzja, którą rozważa. Jego mózg korzysta z tzw. danych
wejściowych, jakimi są zdobyte fakty związane z daną kwestią oraz szacunki oparte na rachunku prawdopodobieństwa. Inaczej mówiąc: co jest
dane i co jest możliwe. W tym miejscu klasyczna ekonomia zaprzestaje poszukiwań tzw. danych wejściowych. W świetle rozlicznych badań23 można
jednak stwierdzić, że nie są to wszystkie czynniki wejściowe. Okazuje się,
że należy pośród nich wymienić także nastrój, a także nasze przewidywane
oraz nieprzewidywane (podświadome) uczucia związane z samym faktem
podejmowania decyzji i z jej konsekwencjami. Wynika z tego, iż umysł inwestora wcale nie działa w algorytmie komputerowym, tzn. analizując po
prostu wszelkie obiektywne za i przeciw. W rzeczonym procesie dochodzi
często do popełnienia powtarzalnych i, co istotne z perspektywy behawioralnej, przewidywalnych błędów poznawczych.
Warto w tym miejscu postawić pytanie, skąd biorą się owe błędy poznawcze? Gdzie szukać źródeł błędnych decyzji? Odpowiedź na nie, w części dotyczącej zachowań inwestorów, można znaleźć w teorii perspektywy.
Opisuje ona bowiem sposób, w jaki ludzie oceniają i podejmują decyzje
obarczone określonym czynnikiem niepewności. Trzeba zaznaczyć, że na
tym etapie inwestorzy biorą pod uwagę różne warianty z potencjalnych,
możliwych wyborów, które postrzegają oczywiście przez pryzmat zakładanych, ewentualnych zysków bądź strat. Istotnym elementem w tej optyce
23
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jest oczywiście punkt odniesienia. Kontekst – jak wskazują behawioryści
ekonomiczni – silnie oddziałuje na podejmowane przez inwestorów decyzje
oraz ich opinie o nich, wprost przywodząc na myśl termin zakotwiczenie.
Z różnych badań wynika, że inwestorzy warunkują swoje decyzje od co
najmniej kilku różnych punktów odniesienia, wydaje się jednak, że to cena
zakupu danego waloru jest jednym z najczęściej stosowanych i też najczęściej zniewalającym inwestora.
Innym ważnym punktem odniesienia jest tzw. funkcja wartości w teorii
perspektywy o kształcie zbliżonym do litery „S”. Owa funkcja rozrysowana
jest na dwóch osiach – użyteczności (oś y) oraz straty i zysku (oś x). W części
dotyczącej zysku (część osi x) ma ona kształt wklęsły, co oznacza, że inwestorzy odczuwają satysfakcję (tzn. wzrasta użyteczność – wartości na osi y,
górna część), kiedy np. zarabiają 1000 złotych. Jednakże wcale nie znaczy
to, że jak zarabiają 2000 złotych, to czują się dwa razy lepiej. W części dotyczącej strat (druga część osi x) funkcja ma zaś kształt wypukły: inwestorzy
czują się źle, ponosząc stratę, ale wcale nie czują się aż dwa razy gorzej, kiedy jest ona dwukrotnie większa. Wreszcie – krzywa tej funkcji wartości jest
bardziej stroma dla strat, a bardziej spłaszczona dla zysków. Co w praktyce
można wyczytać z tej obserwacji? Oznacza to – na tym etapie naszej podróży w głąb świata finansów – ni mniej, ni więcej, że po prostu inwestorzy
w sposób asymetryczny traktują pozycje przynoszące straty i zyski.
Kolejnym istotnym elementem w teorii perspektywy jest to, że inwestorzy przejawiają skłonność do segmentowania swoich inwestycji i rozpatrywania płynących z nich zysków i strat osobno. Takie zachowanie nazywane
jest w ekonomii behawioralnej mentalnym księgowaniem. Niesie ono za
sobą zatrważające skutki dla całego procesu inwestowania. Warto jednak
już teraz zauważyć, że spoglądanie na każdą inwestycję z osobna, w zamian
za holistyczne postrzeganie własnego portfela, powoduje, iż dany inwestor
tak naprawdę ogranicza możliwości minimalizacji ryzyka własnych decyzji
oraz maksymalizacji zysków z nich płynących. Jak widać więc, brak możliwości izolowania naszej psychiki oraz emocji od podejmowanych decyzji
biznesowych niesie za sobą daleko idące konsekwencje, o których będzie
jeszcze mowa w podsumowaniu niniejszego tekstu.
Puentując jednak rozważania nad ekonomią behawioralną, trzeba bezwzględnie odnotować jeszcze jeden znaczący czynnik oddziałujący na decyzje inwestycyjne uczestników rynków kapitałowych. Mianowicie trzeba
wziąć pod uwagę również wszystko to, co dzieje się między samymi ludźmi,
stosunki międzyludzkie, a precyzyjniej – samą interakcję komunikacyjną
między inwestorami, którzy przecież porozumiewają się na temat zachowania śledzonych rynków oraz swoich decyzji inwestycyjnych. Nie bez zna188
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czenia jest tutaj również pozycja społeczna uczestników tych interakcji społecznych24. To właśnie z powodu oddziaływania innych, którzy są w stanie
ewokować u wybranych inwestorów określone nastroje, emocje, wreszcie
ciągi skojarzeń, a nawet decyzje inwestycyjne (efekt kopiowania portfela
sąsiada25). Obok iluzji poznawczych i emocji, właśnie interakcje społeczne,
komunikacyjne stanowią podłoże dla rozlicznych efektów, jakie w swoim
kilkudziesięcioletnim dorobku wypracowali ekonomiści behawioralni: efekt
nadmiernej pewności siebie, efekt predyspozycji (kwestia dumy i wstydu),
efekt gry na koszt firmy, efekt ukąszenia węża, efekt wychodzenia na swoje, efekt posiadania, efekt utopionych kosztów, efekt ekonomiczny, efekt
ekstrapolacji czy też efekt tłumu. Nie sposób zająć się nimi wszystkimi
w niniejszym tekście, warto natomiast pochylić się nad rzeczonymi interakcjami społecznymi, ich aspektem komunikacyjnym, gdyż to właśnie na tej
płaszczyźnie można budować naukowo-badawczy pomost między naukami
o mediach i ekonomią. Istotnym ogniwem w tym ujęciu są mało popularne w Polsce, a powszechne w Stanach Zjednoczonych, kluby inwestorskie,
które pozwalają inwestorom indywidualnym na wymianę doświadczeń,
wspólne analizowanie rynków, wreszcie racjonalizowanie podejmowanych
przez siebie decyzji. W Polsce Kodeks spółek handlowych dopuszcza funkcjonowanie klubów inwestorskich, jednak nie są one tak bardzo popularne
jak na Zachodzie26. Ostatnim, lecz nie mniej ważnym, a z perspektywy tego
artykułu wręcz najważniejszym, elementem wpływu interakcji społecznych
na proces decyzyjny inwestorów jest to, co autor określa mianem właśnie
komunikacji giełdowej – a więc wpływ instytucjonalnych mediów biznesowych oraz nowych mediów, traktowanych jako określone środowisko
podejmowania decyzji inwestycyjnych – w szczególności forów oraz blogów poświęconych rynkom kapitałowym.

Czym jest „komunikacja giełdowa”?
Jest to proces wymiany informacji oraz opinii, słowem: interakcji – między
zarządem spółki, jej akcjonariuszami oraz inwestorami, czyli potencjalnymi
akcjonariuszami. Komunikacja giełdowa niejedno ma oblicze. Dla potrzeb
niniejszej definicji ukuto nową terminologię, która pozwala w sposób klarowny dokonać typologizacji procesu komunikacji giełdowej i wyróżnić jej
poziomy.
24
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Zob. http://hossaprocapital.ue.wroc.pl/wp-content/uploads/2013/09/Kluby-inwestora-Marcin-Janiszewski.pdf oraz
http://kaoz71.w.interia.pl/5g/klub.pdf (odczyt: 10.10.2013).
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Pierwszy, najbardziej oczywisty poziom/typ komunikacji giełdowej – instytucjonalny (oficjalny). Mówimy o nim wtedy, kiedy to zarząd spółki komunikuje się z rynkiem za pośrednictwem komunikatów ebi/espi w systemie
emitenckim. Z komunikacją giełdową na poziomie instytucjonalnym mamy
do czynienia również wtedy, kiedy przedstawiciele spółki informują o podejmowanych działaniach za pośrednictwem mediów – prasy, radia, telewizji czy
portali poświęconych ekonomii. Instytucjonalną komunikacją giełdową będziemy nazywali także komunikację zarządu z akcjonariuszami podczas nadzwyczajnych oraz zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Ma ona
charakter oficjalny, dookreślony, przewidziany przepisami polskiego prawa.
Myśląc o komunikacji giełdowej na poziomie instytucjonalnym, nie można
pominąć całego spektrum narzędzi oraz płaszczyzn interakcji wykorzystywanych przez spółkę w ramach relacji inwestorskich (ang. investor relations).
Drugi poziom komunikacji giełdowej – nieinstytucjonalny (nieoficjalny). Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy np. media, takie jak Parkiet czy
Puls Biznesu, podają wiadomości, które nie zostały ani potwierdzone, ani
zdementowane przez zarząd spółki, której dotyczą. W tym wypadku – a nie
jest to wcale zjawisko rzadkie na GPW w Warszawie27 – zawsze jednak zachodzi obawa o wiarygodność źródła takiej informacji. Warto podkreślić,
iż wszelkie „przecieki” ze spółek notowanych na GPW – poza systemem
emitenckim – są w polskim prawie zabronione. Należy także pamiętać,
że dziennikarze ekonomiczni, zajmujący się giełdą w opiniotwórczych mediach, bardzo często są narażeni na ryzyko manipulacji ze strony różnych
inwestorów, chcących wywołać określonym materiałem zamieszanie na
rynku akcji, co wprost może przełożyć się na zachowanie kursu. Oczywiście tego typu działania również są nielegalne, jednak w perspektywie
całościowego określenia istoty zjawiska komunikacji giełdowej – tego,
czym jest – również i taką możliwość trzeba brać pod uwagę. Takie sytuacje, co należy wyraźnie podkreślić, naprawdę się zdarzają i to wcale
nie tak rzadko28.
Wreszcie trzeci poziom/typ komunikacji giełdowej – najbardziej nas interesujący – dyskursywny (interakcyjny). W czasach nowych mediów – social
media (forów, blogów, mikroblogów, kont i profili) – inwestorzy oraz akcjonariusze poszczególnych spółek, zwłaszcza drobni (a więc nieinstytucjonalni),
dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat ekonomii, gospodarki,
zachowań kursów walut, indeksów, kontraktów terminowych, wreszcie konkretnych spółek – ich wyników, prognoz, planów czy po prostu zachowań kursu
27

Przeciek kontrolowany z Hawe?, http://rentier.pl/Rafal-Olszak/Przeciek-kontrolowany-z-Hawe (odczyt: 10.10.2013).
Zob. np. Pisał o giełdzie, by manipulować kursami akcji, http://wyborcza.pl/1,76842,9567778,Pisal_o_gieldzie__
by_manipulowac_kursami_akcji.html (odczyt: 10.10.2013).
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akcji – bardzo chętnie, co można zaobserwować w Polsce na następujących portalach: bankier.pl, stockwatch.pl, parkiet.com oraz money.pl (nie wspominając
już o dyskusjach na wyróżniających się blogach poświęconych giełdzie).
Tego właśnie powinno dotyczyć proponowane pole badawcze rozpięte
między naukami o mediach oraz ekonomią – dyskursywnej, interakcyjnej
komunikacji giełdowej, która tętni życiem na wspomnianych powyżej forach internetowych, blogach i mikroblogach. To właśnie w tzw. mediach
społecznościowych dedykowanych giełdzie – niczym w soczewce – widać
sentymenty, nastroje, oczekiwania, ale również pragnienia, wierzenia, a nawet senne marzenia o ziszczeniu się określonej rzeczywistości względem
każdej spółki notowanej na GPW. Dlaczego jest to takie ciekawe? Bo tutaj
gra toczy się o małe i duże pieniądze, o prestiż, satysfakcję, samospełnienie,
wreszcie o zwyciężenie „systemu”, bycie sprytniejszym niż wszyscy inni
korpoinwestorzy ubrani w garnitury, posiadający dostęp do wymyślnych
modeli matematycznych i oprogramowania wspomagającego ich decyzje.
Takie właśnie motywacje przezierają z dyskursu polskich forów giełdowych. Ponadto narracja forów giełdowych jest tak naprawdę opowieścią
o polskich marzeniach o bogactwie – fascynacji pieniędzmi, sukcesem, zapisem temperamentu drobnych inwestorów, śladem adrenaliny, jaka udziela
się inwestorom przy każdej decyzji kupna bądź sprzedaży określonych akcji,
które ponadprzeciętnie spadają albo ponadprzeciętnie rosną. Jest to ta przestrzeń internetu, która nigdy nie zasypia. Niemal zawsze kipi – emocjami,
marzeniami, wyrachowaniem, ale również osobistymi tragediami, bankructwem, a nawet załamaniem i depresją.
Dyskursywna komunikacja giełdowa jest więc komunikacją o giełdzie,
która „dzieje się” – ma miejsce między drobnymi akcjonariuszami/inwestorami roztrząsającymi sprawy określonych spółek na forach giełdowych, do
których może mieć dostęp każdy, kiedy tylko zechce. Mało tego, fora giełdowe czasami spełniają rolę łatwej do połknięcia „pigułki wiedzy” o danej
spółce. Chodzi o to, że wielu początkujących inwestorów, zamiast bazować
przede wszystkim na instytucjonalnej komunikacji giełdowej, dokumentacji
informacyjnej spółki, oficjalnych komunikatach i wywiadach dla mediów
udzielanych przez członków zarządów oraz rad nadzorczych, zaczyna poznawanie spółki właśnie od forum internetowego, które w skrócie – w postach innych internautów-inwestorów – charakteryzuje spółkę i daje nawet
wprost rekomendacje – kupuj lub sprzedawaj. Choć prawdopodobnie nie
trzeba tego podkreślać, zróbmy to jednak dla jasności wywodu: taka postawa, takie inwestowanie jest szybką drogą do bankructwa i utraty pieniędzy. Trzeba również zaznaczyć, że na giełdzie, tak jak i w życiu, nie ma dróg
na skróty. Niemal nigdy nie trafiają się tzw. złote strzały, a więc szybki zysk
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z inwestycji przypadkowej, ze spółki, której nawet dobrze nie poznaliśmy
albo w ogóle nie rozumiemy na czym zarabia pieniądze.

Czym kierują się inwestorzy indywidualni?
Każdego roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych29, wsparte przez
PBS DGA oraz niemal wszystkie instytucje finansowe w Polsce prowadzące
rachunki brokerskie dla drobnych inwestorów, organizuje Ogólnopolskie Badanie Inwestorów (dalej: OBI) – badanie, „które służy stowarzyszeniu oraz instytucjom rynku kapitałowego w Polsce do lepszego poznania potrzeb i preferencji inwestorów indywidualnych. To z kolei pozwala na prowadzenie
skutecznych działań stowarzyszenia w zakresie ochrony praw inwestorów
indywidualnych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych oraz promowanie
idei inwestowania na rynku kapitałowym”30. OBI stara się udzielić odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące: średniej długości inwestowania inwestorów
indywidualnych na polskim rynku kapitałowym; czasu, jaki drobni inwestorzy poświęcają na inwestowanie na GPW; motywacji, jakimi kierują się, podejmując decyzje inwestycyjne; przesłanek, na jakich budują swoje strategie
inwestycyjne; charakterystyki (płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy statusu zawodowego) przeciętnego inwestora w Polsce w ujęciu
rocznym oraz tego, jak zmienia się ona z biegiem lat31. Rokrocznie w badaniu
bierze udział od ok. 5 do nawet 7,5 tysięcy inwestorów. W ostatnich trzech
edycjach – 2011, 2012 i 2013 – uczestniczyło kolejno: 7319, 6009 oraz 5332 inwestorów32 (wyniki OBI 2013 będą jednak dostępne dopiero w listopadzie 2013
r., zatem już po ukazaniu się niniejszej książki)33.
29

„Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 r. i należy do europejskich organizacji inwestorskich Euroshareholders i Euroinvestors oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC. Działalność stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym
wsparciu inwestorów i opiera się na trzech głównych filarach: a) edukacja i analizy: konferencje i szkolenia (w tym
największe w kraju WallStreet i Profesjonalny Inwestor), wydawnictwa (np. kwartalnik „Akcjonariusz”, biuletyn
„NewConnect”), analizy giełdowe (m.in. Portfel SII, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastrojów Inwestorów);
b) ochrona praw: ochrona praw inwestorów, bieżące interwencje, wsparcie prawne, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach spółek publicznych, działalność opiniotwórcza i wpływanie na proces ustawodawczy; c) zniżki: oferowane
przez partnerów stowarzyszenia członkom SII (na: prowizje giełdowe, wydawnictwa, szkolenia itp.). Stowarzyszenie
zrzesza obecnie ponad 8 tysięcy członków”; http://www.sii.org.pl/3/stowarzyszenie.html#ak3 (odczyt: 15.10.2013).
30
http://www.sii.org.pl/223/aktualnosci/aktualnosci/ogolnopolskie-badanie-inwestorow.html#ak223 (odczyt:
15.10.2013).
31
Zob. http://www.sii.org.pl/4380/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorowobi-2012.html#ak4380 (odczyt: 15.10.2013).
32
Wyraźnie widać tendencję spadkową. Bieżący kryzys dał się we znaki wielu inwestorom indywidualnym,
którzy albo zawiesili aktywność inwestycyjną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, albo całkowicie
z niej zrezygnowali.
33
http://www.sii.org.pl/6846/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2013.
html (odczyt: 15.10.2013).
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Z perspektywy niniejszego tekstu najbardziej zajmujące są właśnie przesłanki, którymi kierują się inwestorzy w swoich decyzjach inwestycyjnych:
skąd czerpią wiedzę, na czym bazują, kiedy decydują się kupić, sprzedać czy
też obserwować określone walory na GPW.
W 2011 r. w odpowiedzi na pytanie „Czym kierujesz się w decyzjach inwestycyjnych?” blisko 62 proc. respondentów wskazało „własne analizy”
(wykres 1). Jest to wynik, który od lat utrzymuje się na bardzo wysokim
poziomie. Pokazuje on jednak nic innego jak pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności, wiedzę, rozeznanie i doświadczenie. Oczywiście warto tę
obserwację zderzyć z deklaracjami mówiącymi o czasookresie inwestowania. W tej perspektywie mogłoby się bowiem okazać, iż „własne analizy”
zwyczajnie kamuflują tak naprawdę inne, ważniejsze źródła decyzji inwestycyjnych.
To, co nas najbardziej interesuje, to istota komunikacji giełdowej – interakcja, jaka zachodzi między inwestorami, a która ma miejsce najczęściej na
forach i blogach internetowych. Z danych z ostatnich dwóch lat (wykres 1 i 2)
wynika, że w 2011 r. zaledwie 10,6 proc. respondentów wskazało (przyznało
się?), że kieruje się podpowiedziami znalezionymi na blogach i forach. Czy
można zatem sądzić, że wynik ten jest niedoszacowany, podczas gdy komentowane już wcześniej „analizy własne” przeszacowane? Otóż wśród inwestorów-internautów – w dyskursie panującym na blogach i forach giełdowych – panuje milczące założenie, można by rzec pewnik, iż ten, kto podejmuje decyzje na podstawie porad forumowiczów i blogerów, zwyczajnie
nie zna się na giełdzie, jest naiwnym laikiem, który daje się prowadzić za
nos bardziej przebiegłym inwestorom-internautom, którzy blogi i fora wykorzystują do promowania swoich decyzji biznesowych, celem wywołania
zainteresowania określonymi spółkami. Robią to po to, aby rzeczeni „naiwni” czytelnicy w pośpiechu kupowali akcje rekomendowanych spółek. Kiedy
już tak się stanie, a kurs odnotuje wzrost, zachęcający zwyczajnie sprzedają
swoje akcje za wyższą cenę. W idiolekcie inwestorów-internautów takie
działanie nazywane jest „naganianiem” albo inaczej „szyciem ubrań”.
Biorąc pod uwagę powyższy kontekst, należy stwierdzić, że widoczna na
wykresach wartość przy omawianej kategorii jest prawdopodobnie znacznie zaniżona. Ponad jedna dziesiąta inwestorów-respondentów wskazuje
właśnie blogi i fora – media 2.0 – jako miejsce budowania „portfela decyzyjnego” w swojej inwestorskiej aktywności na GPW. Prawie 7 proc. respondentów (wykres 1) deklaruje, że swoje decyzje opiera na sugestiach, podpowiedziach znajomych. Jest to właściwie ta sama sytuacja, co w przypadku
forów i blogów, tyle tylko, że relacja zachodzi w sposób bezpośredni, a nie
zapośredniczony, zapożyczony poprzez platformy społecznościowe. Mogło193
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Wykres 1. Czym kierujesz się w decyzjach inwestycyjnych? (OBI 2011),
N=7319
własne analizy

61,8%

własne wyczucie

57,4%

informacje ze spółek

43,1%

ogólnie dostępne rekomendacje

37,5%

informacje publikowane w mediach

32,6%
14,3%

rekomendacje mojego biura/maklera
podpowiedzi na blogach,
forach internetowych

10,6%
6,8%

podpowiedzi znajomych
inne (w tym mechaniczne
systemy transakcyjne)

0,4%

SII, PBS DGA, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2011, http://www.sii.org.pl/5396/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2011.html (odczyt:
15.10.2013)

Wykres 2. Czym kierujesz się w decyzjach inwestycyjnych? (OBI 2012),
N=6009
własne analizy

64,3%

własne wyczucie

63,6%
54,2%

informacje ze spółek
42,6%

ogólnie dostępne rekomendacje
rekomendacje mojego biura/maklera

14,4%

podpowiedzi na blogach,
forach internetowych

14,3%
9,7%

podpowiedzi znajomych
inne

1,7%

SII, PBS DGA, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2012, http://www.sii.org.pl/4380/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2012.html#ak4380
(odczyt: 15.10.2013)
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by się wydawać, iż wartości tych dwóch słupków winny zostać zamienione. Przecież łatwiej uwierzyć komuś, kogo uważa się za „znajomego”, aniżeli
komuś anonimowemu po drugiej stronie szklanego ekranu, który wypisuje
różne rzeczy na obserwowanych przez nas forach i blogach. To z pewnością
znak czasu oraz istotna cecha charakteru przeciętnego polskiego inwestora,
który jest dość młodą osobą (według OBI 2012 prawie 50 proc. stanowią
osoby w wieku do 35 roku życia)34.
Warto odnotować, iż w 2012 r. odsetek osób, które wskazały na podpowiedzi z blogów i forów internetowych jako źródło podejmowanych decyzji
inwestycyjnych wzrósł do 14,3 proc. (wykres 2). Podobnie zyskała kategoria
„podpowiedzi znajomych” – 9,7 proc. Podsumowując niniejsze rozważania,
można postawić tezę, iż rzeczywiście interakcja inwestorów indywidualnych
na różnych platformach internetowych – forach oraz w blogosferze – zyskuje
ostatnimi czasy na znaczeniu. Tak jak wspomniano wcześniej, bieżący kryzys
sprawił, że wiele znanych zasad i sprawdzonych modeli zwyczajnie przestało
działać. Rynki kapitałowe straciły na swojej jednoznaczności w ocenie konkretnych parametrów, tzn. w sposobie recepcji określonych informacji, jakie
docierały na nie. To, co kiedyś było oczywistą, dobrą nowiną, dzisiaj może
budzić podejrzenie, każe szukać drugiego dna, głębszego znaczenia, perspektywy krótko- i długoterminowej. Oczywiście nie chodzi o to, aby stwierdzić
dość banalnie, że w czasach niepewnych perspektywa behawioralna w ekonomii zyskuje na znaczeniu, a emocje i błędy poznawcze zaczynają odgrywać
coraz ważniejszą rolę. Zapewne tak jest. Rzecz w tym, aby pokazać, iż współczesna ekonomia, rynki kapitałowe, ich dynamika oraz sposoby funkcjonowania w znacznej mierze podlegają wpływom dyskursu, jaki zachodzi
między uczestnikami rynku, narracji, jakimi Ci się kierują, wreszcie interakcji, w jakie ze sobą wchodzą, na różnych poziomach i w różnych – w tym
w szczególności internetowych – miejscach, takich jak fora czy blogi. Niegdyś były to kawiarnie przy siedzibach giełd światowych, dzisiaj do budynku GPW w Warszawie przychodzi się przede wszystkim na debiuty spółek,
konferencje i ewentualne bankiety. Inwestuje się z domu, z pracy, w podróży
– poprzez mobilne technologie. Ta perspektywa w znacznej mierze nobilituje
to, co nazwano w niniejszym tekście „komunikacją giełdową” – jako istotny czynnik wpływający na sposób funkcjonowania rynków kapitałowych.
To, gdzie bije serce rynków kapitałowych oraz na czym polega aktywność na
nich inwestorów indywidualnych, świetnie pokazują inne wykresy z przytaczanych wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów z 2011 i 2012 r.
34 http://www.sii.org.pl/4380/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2012.html#ak4380 (odczyt: 15.10.2013).
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Wykres 3. Ważność źródeł informacji o rynku kapitałowym (OBI 2011),
N=7319
serwisy internetowe

88,9%

gazety

61,2%

programy telewizyjne

57,7%

komentarze analityków/blogi

23,5%

fora dyskusyjne

22,7%

raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI)

22,7%

strony www spółek
rozgłośnie radiowe

17,5%
13,0%

SII, PBS DGA, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2011, http://www.sii.org.pl/5396/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2011.html (odczyt:
15.10.2013)

Wykres 4. Ważność źródeł informacji o rynku kapitałowym (OBI 2012),
N=6009
98,0%

serwisy internetowe
komentarze analityków/blogi

88,8%
83,0%

raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI)

79,1%

programy telewizyjne

76,6%

gazety

68,0%

fora dyskusyjne

66,1%

strony www spółek
rozgłośnie radiowe

38,0%

SII, PBS DGA, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2012, (http://www.sii.org.pl/4380/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2012.html#ak4380
(odczyt: 15.10.2013)
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Otóż jak przedstawiono na wykresach 3 oraz 4, na pytanie o to, jakie źródła są najważniejsze dla inwestorów indywidualnych, w 2011 r. respondenci
wskazali przede wszystkim serwisy internetowe, gazety oraz programy telewizyjne, które można określić mianem mediów głównego nurtu. Jednakże na
czwartym i piątym miejscu znalazły się te „miejsca”, które nas najbardziej interesują, a więc „komentarze analityków/blogi” oraz „fora dyskusyjne” z wynikami odpowiednio 23,5 proc. i 22,7 proc. Warto jednak pochylić się od razu
nad wykresem z 2012 r. Zaledwie po roku wspomniane przed momentem
kategorie zajęły znacznie lepsze lokaty: „komentarze analityków/blogi” uzyskały wynik 88,8 proc., „fora dyskusyjne” – 68 proc. wskazań respondentów
i szóste miejsce. To kolosalna zmiana. Czy oznacza to, że przez rok wydarzyło się coś niezwykłego? Wręcz przeciwnie. Uzasadnionym w tym kontekście
wydaje się sąd, wyrażony już wcześniej, iż ważność źródeł decyzji inwestycyjnych, takich jak blogi czy fora, w oczach inwestorów-internautów jest zazwyczaj niedoszacowywana, gdyż jest dość wstydliwa. Dlatego też w 2011 r.
wyniki zapewne powinny byś bliższe tym z 2012 r., gdzie inwestorzy-internauci wskazali wprost jak ważnym punktem odniesienia w ich strategiach
inwestycyjnych są media społecznościowe poświęcone tematyce giełdowej.

Skąd biorą się decyzje inwestycyjne?
Powyższe rozważania trzeba jednak sprowadzić do pytania, na które już
w sposób pośredni udzielano odpowiedzi powyżej: do czego inwestorom
indywidualnym służy komunikacja giełdowa? Dlaczego wchodzą oni ze
sobą w interakcje na forach i blogach giełdowych? Po co? Odpowiedź wydaje się dość prozaiczna, funkcjonalna. Otóż samodzielne analizowanie setek
raportów różnych spółek, poznawanie ich historii, branży i sektora, w którym działają, czytanie wszystkich prognoz i rekomendacji wydaje się – i jest
w rzeczywistości – mozolną czynnością, wymagającą dużego poświęcenia
i zaangażowania, a o to wcale nie tak łatwo wśród polskich inwestorów
indywidualnych. Według OBI 2012 (wykres 5) aż 65,4 proc. drobnych inwestorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/zlecenie, 15 proc.
prowadzi własną działalność, 9,3 proc. ma status studenta/ucznia, 4,7 proc.
to renciści/emeryci, a 3,5 proc. – bezrobotni. Zaledwie 2,2 proc. to zawodowi
inwestorzy giełdowi, dla których giełda stanowi źródło utrzymania.
Z tego zestawienia płynie jasny wniosek. Polski inwestor indywidualny
to inwestor „dochodzący”, dla którego giełda to jedno z kolejnych, potencjalnych źródeł dochodu. Jeśli tak, to drobni inwestorzy – w przeważającej
liczbie przypadków – to osoby, które nie mają czasu na nieustanne śledzenie
i analizowanie kondycji określonych spółek. Dlatego poszukują szybkich,
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Wykres 5. Status zawodowy (OBI 2012), N=6009
prowadzenie własnej
działalności gospodarczej
15%
umowa o pracę/zlecenie
65,4%

student/uczeń
9,3%
rencista/emeryt
4,7%
bezrobotny
3,5%
zawodowy
inwestor giełdowy
2,2%

SII, PBS DGA, Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2012, http://www.sii.org.pl/4380/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2012.html#ak4380
(odczyt: 15.10.2013)

syntetycznych informacji albo lepiej – opinii, z określoną rekomendacją,
zdaniem, poglądem, wskazówką na temat określonych spółek, właśnie na
forach i blogach, które są na wyciągnięcie ręki. Znów powracamy do idei
„pigułki wiedzy”, dotykamy sedna komunikacji giełdowej oraz odpowiedzi na pytanie: po co inwestorom indywidualnym rzeczona interakcja? To
sposób na to, aby w szybki sposób zdobyć informacje i opinie (sentyment)
na temat określonej spółki. Przekonać się, jakie nastroje panują wokół niej.
Dowiedzieć się wszystkiego tego, czego nie można odnaleźć wprost w „suchych” raportach emitenta, często zawiłych rekomendacjach analityków czy
zbyt ogólnych spostrzeżeniach dziennikarzy ekonomicznych. Fora i blogi internetowe są potrzebne inwestorom po to, aby mogli oni podjąć decyzję
o kupnie lub sprzedaży akcji danej firmy, rozeznać się w sytuacji i wstrzymać się z jakimkolwiek działaniem – zachować gotówkę dłużej w kieszeni.
Z kolei jeśli już kupili/sprzedali dane akcje, a ich związek z daną spółką nie
jest już zdystansowany, chłodny, obiektywny, to często przesiadują na forach i blogach, aby utwierdzić się w swoich decyzjach, przekonać do nich
inne osoby, nabrać pewności siebie. Czasem też fora i blogi stanowią swoisty konfesjonał akcjonariusza, który wylewa żale i próbuje się podnieść
po ogromnej stracie. Refutacja na forach i blogach stanowi również bardzo
istotną płaszczyznę komunikacji giełdowej. Dla innych z kolei media społecznościowe poświęcone tematyce giełdowej stanowią miejsce obnoszenia się z trafnymi decyzjami inwestycyjnymi, budowania własnej legendy.
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Często – obserwując i analizując konwersacje na rzeczonych forach i blogach – okazuje się, iż dla wielu inwestorów właśnie te miejsca w sieci są
przestrzeniami, na których mogą odreagować stres i ryzyko, jakie wiąże się
z inwestowaniem na giełdzie. Mogą się tymi obawami, troskami, radościami i euforiami podzielić z innymi, tu i teraz, dokładnie w tej, a nie innej minucie dnia, w trakcie trwania sesji giełdowej. A co najważniejsze – prawie
zawsze ktoś to przeczyta i coś odpisze. Nawet jeśli będą to tylko wyzwiska,
drwiny czy też żarty. Celem jest interakcja, która stanowi istotę komunikacji
giełdowej. Można rzec – parafrazując znaną sentencję – discere necesse est,
a więc koniecznością jest dyskutowanie, wchodzenie w interakcję.

Skąd inwestorzy czerpią informacje i opinie?
W tym kontekście warto również odnotować najważniejsze dla polskiego inwestora indywidualnego źródła informacji oraz opinii. Bez wątpienia kluczową platformą informacyjną dla inwestorów giełdowych jest sam
arkusz zleceń, odzwierciedlający sytuację na rynku kapitałowym w czasie
rzeczywistym, czyli notowania. Niemal każdy bank ma własną platformę
udostępniania notowań giełdowych osobom posiadającym u nich rachunki brokerskie. Bardzo popularnym narzędziem – oprogramowaniem – są
Notowania OnLine 3, zwane też NOL3, firmy Comarch (grafika 1). Program
– w największym skrócie – łączy się poprzez rachunek brokerski z serwerem
i w czasie rzeczywistym pobiera dane z aktywnego arkusza zleceń kupna
i sprzedaży na GPW. NOL3 działa nie tylko w czasie sesji giełdowej, można
na nim pracować – dokonując rozlicznych analiz (technicznych) i zestawień
– także offline. Jest to podstawowe narzędzie każdego inwestora. Dzięki
takim programom trzymają oni rękę na pulsie dynamicznie zmieniających
się rynków kapitałowych. Nieodłącznym elementem tego narzędzie jest
oczywiście moduł zawierający depesze Polskiej Agencji Prasowej dotyczące
konkretnych spółek, sektorów, branż, krajów i regionów w zakresie ich sytuacji ekonomicznej oraz gospodarczej.
Część inwestorów posługuje się programami AmiBroker lub MetaStock
(grafika 2 i 3) – można je nazwać zaawansowanym oprogramowaniem do
wysublimowanych analiz technicznych kursów określonych walorów. Dlaczego zaawansowanym i wysublimowanym? Gdyż podstawowe funkcje
analizy technicznej inwestorzy odnajdą we wspomnianym wcześniej NOL3,
a wymienione programy wymagają od inwestora większej znajomości rzeczy w przypadku zasad, formacji, cyklów i trendów przy realizowanych analizach technicznych. Po prostu te programy mają pomóc inwestorowi zobaczyć „więcej”, patrząc na ten sam wykres, aniżeli z perspektywy NOL3.
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Grafika 1. Notowania OnLine (NOL3)

https://broker.aliorbank.pl/platformy/nol3/ (odczyt: 15.10.2013)

Warto nadmienić, że oprogramowanie to może być skutecznie zastąpione przez coraz to nowocześniejsze portale, które zawierają ciekawe aplikacje
(napisane przede wszystkim w języku JAVA), umożliwiające prowadzenie
analiz technicznych oraz zestawianie różnych instrumentów oraz parametrów. Można wymieniać tu choćby stooq.pl, bankier.pl czy ATTrader.pl.
Nieodłącznym elementem funkcjonowaniu każdego inwestora na rynku
jest oczywiście główny serwis informacyjny publikujący raporty emitenta
w systemie ebi oraz espi – a więc GPWInfostrefa.pl oraz Newconnect.pl
(oficjalne portale informacyjne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie). Pierwsza platforma obejmuje komunikaty – w czasie rzeczywistym
– wszystkich spółek notowanych na GPW, druga zaś jest dedykowana alternatywnemu rynkowi obrotu instrumentami finansowym, tzw. małej
giełdzie35, która ma być swoistym przedsionkiem dla innowacyjnych, raczej
35
Złośliwi (a może po prostu sceptyczni) – z powodu jej nieprzewidywalności oraz znacznie mniejszych regulacji
względem rynku regulowanego – nazywają ją „giełdą bananową”. Warto odnotować, że po ostatnich decyzjach
Zarządu GPW z czerwca 2013 r. kryteria wejścia na New Connect oraz sprawozdawczości zostały wydatnie zaostrzone, przez co wiele spółek notowanych na tej platformie ma ogromne kłopoty, aby im sprostać. Zob. http://www.
newconnect.pl/?page=informacje&ph_main_content_start=show&cmn_id=10077 (odczyt: 15.10.2013).
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Grafika 2. AmiBroker

http://www.dmbzwbk.pl/przydatne-informacje/pytania-i-odpowiedzi/amibroker/pytania-iodpowiedzi-amibroker.html (odczyt: 15.10.2013)

Grafika 3. MetaStock

http://www.scoreboard.in.th/ (odczyt: 15.10.2013)

mniejszych aniżeli większych spółek akcyjnych. Na New Connect mają się
wzmocnić i „dorosnąć” do przejścia na rynek regulowany GPW.
Oprócz powyższych – absolutnie podstawowych narzędzi inwestorskich
– bez wątpienia można wymienić wortale i portale poświęcone tematyce ekonomicznej, gospodarczej czy finansowej, których nie brakuje w sieci,
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a które stanowią ważne wsparcie dla inwestorów indywidualnych. Zaczynając od stron firmowych spółek notowanych na GPW, przez takie portale
jak Bankier.pl, Money.pl, Interia.pl, po świetne wydania internetowe, portale, które żyją niemal 24 godziny na dobę, a więc pb.pl (Pulsbiznesu.pl –
portal gazety „Puls Biznesu”) czy Parkiet.com (portal gazety „Parkiet”).
Nie można zapomnieć o specjalistycznych wortalach, takich jak Stockwatch.pl
czy też wspomniany już ATTrader.pl. Jest tego w sieci naprawdę bardzo
dużo, jednak stopień aktualności informacji, ich rzetelności jest – jak to
w internecie – bardzo różny. Dlatego też autor wskazuje tylko te miejsca,
które mają już swoją markę, renomę wśród szerokiej rzeszy inwestorów.
Ważnymi, choć tracącymi jakby z roku na rok wpływ na rzecz tzw. nowych
mediów, są oczywiście telewizje biznesowe poświęcone tematyce giełdowej, ekonomicznej, finansowej, szerzej: gospodarczej. Chodzi przede wszystkim o TVN CNBC (niegdyś TVN CNBC Biznes, niebawem – bo z początkiem
2014 r. – TVN24 Biznes i Świat36), TV Biznes Polsatu czy też zagraniczne kanały typu Bloomberg TV. Oczywiście można byłoby wymienić wszystkie
stacje informacyjne, które również mają w swoich ramówkach programy
– a raczej materiały – poświęcone gospodarce, jednak są one na tyle ogólne,
szeroko omawiane, że w małym stopniu stanowią ważne źródło dla inwestora giełdowego. Zresztą nie taki jest ich cel – mają one naświetlać sytuację
ekonomiczną przeciętnemu odbiorcy, którym – co pewne – nie jest inwestor
giełdowy, dlatego też potrzeba silnej specjalizacji, tak jak w przypadku TVN
CNBC czy TV Biznes.
Do wymienionych narzędzi oraz mediów można dodać gazety i magazyny branżowe, np. „Puls Biznesu”, „Parkiet”; działy w „Gazecie Wyborczej”,
„Rzeczpospolitej” czy „Dzienniku Gazecie Prawnej”; tygodnik „Bloomberg
Businessweek Polska” czy miesięcznik „Forbes”. Można wskazać jeszcze kilka
tytułów, które mogą budować tzw. wiedzę o rynkach kapitałowych inwestorów indywidualnych. Jednakże ich konkretny, przekładalny wpływ na
decyzje inwestycyjne jest albo znikomy, albo niezwykle trudny do zidentyfikowania i zbadania.
Z powyższego zestawienia można ułożyć określony schemat (model)
wzrastania w inwestorze określonych motywacji inwestycyjnych, pomagający wskazywać przesłanki do podejmowanych przez niego działań na
rynku kapitałowym. Prezentuje to schemat 1 – model ten roboczo nazwano
„rezerwuarem predecyzyjnym”.
Otóż wieloletnie obserwacje rynku kapitałowego – z perspektywy widza
oraz uczestnika – utwierdzają w przekonaniu, że inwestorzy w swoich dzia36
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Schemat 1. Rezerwuar predecyzyjny

Opracowanie własne

łaniach kierują się następującą logiką. W pierwszej kolejności poszukują informacji bieżących – o kursie, spółce, sektorze, branży, określonych danych,
zestawień, wskaźników, dla spółki, sektora, branży, wreszcie badają cykle
oraz trendy, poszukują formacji, linii wsparcia i oporu kursu określonego
waloru. Kiedy wydaje im się, że to wszystko już wiedzą, potrzebują zrozumienia – dlaczego tak się dzieje, co za tymi danymi, cyklami oraz trendami
stoi – gdzie leży przyczyna np. niedowartościowania danych akcji czy też
dynamicznego wzrostu określonego waloru? Sięgają więc do różnych mediów – tych głównonurtowych oraz alternatywnych. Szukają rekomendacji
analityków, raportów finansistów dotyczących określonych krajów, regionów, branż i sektorów. Zestawiają prognozowane przez finansistów wyniki
z rzeczywistymi danymi publikowanymi w raportach kwartalnych, półrocznych i rocznych. Jednakże to wydaje się cały czas za mało – zwłaszcza dla
osób, które traktują giełdę jako jedno z ich kolejnych miejsc zarobkowych.
Przez to, iż na co dzień zajmują się czymś zupełnie innym, ich zmysł analityczny w znacznej mierze jest pochodną dwóch czynników – czasu, jaki mogą
poświęcić na wymienione powyżej czynności, oraz sił, jakie mogą z siebie
wykrzesać na przykład po całym tygodniu pracy. I tutaj pojawia się pokusa
„pójścia na skróty” – sięgnięcia po tzw. pigułkę wiedzy, a więc skorzystania
z forów i blogów giełdowych. Utwierdzenia się w swoich przekonaniach,
przypisania określonym informacjom znaczenia, określonego sentymentu.
W tych miejscach – na blogach i forach – inwestor wypracowuje swoje de203

Tomasz Gackowski

Schemat 2. Schemat decyzyjny inwestora indywidualnego

Opracowanie własne

cyzje inwestycyjne. Innymi słowy: „głośno myśli”, poprzez np. dzielenie się
spostrzeżeniami ze swoich szczątkowych obserwacji i analiz, jakie mógł poczynić w ciągu tygodnia pracy. Dlatego też schemat nazwany „rezerwuarem
predecyzyjnym” jest tak naprawdę zapleczem rzeczywistego modelu budowania decyzji inwestycyjnych wśród drobnych inwestorów. Jak to w rzeczy
samej wygląda, przedstawia zaś schemat 2.
To, co stanowi najważniejsze przęsło w pomoście między powziętymi
informacjami, dokonanymi analizami (preinterpetacjami) a finalną decyzją
inwestora na rynku kapitałowym, to właśnie interakcja komunikacyjna z innymi inwestorami w sieci – na blogach i forach internetowych. Mimo iż niemal każdy z inwestorów indywidualnych deklaruje, że w swoich decyzjach
kieruje się „własnymi decyzjami” (schemat 1 oraz wyniki OBI 2011 i 2012),
a fora i blogi mogą pełnić tylko funkcję doradczą albo nawet rozrywkową
(relaksacyjną, refutacyjną), to jednak autor upierałby się przy tym, iż to właśnie komunikacja giełdowa – ze swoimi czasem nieracjonalnymi wymiarami („naganianiem”, zjawiskiem trollingu itd.) – stanowi ważny, jeśli nie
najważniejszy punkt w psychologicznej decyzji inwestycyjnej inwestorów
indywidualnych. Takie podejście wprost wyrasta z założeń ekonomii behawioralnej, która wskazuje teorię perspektywy jako nieustannie niedoceniany
przez bankowców i finansistów faktor, który istotnie oddziałuje na funkcjonowanie rynków kapitałowych, zwłaszcza tych, na których dominują drobni
inwestorzy, np. New Connect. W tym ujęciu interakcja komunikacyjna, która
ma miejsce, „dzieje się” na wspomnianych blogach i forach internetowych,
stanowi kapitalny obiekt badawczy dla medioznawców oraz ekonomistów.
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Podsumowanie – jak badać komunikację giełdową?
Podsumowując niniejsze rozważania, trzeba nadmienić, iż na świecie pojawiają się już analizy oraz projekty badawcze, które próbują szukać związków przyczynowo-skutkowych między informacjami i opiniami o określonym sentymencie, publikowanymi na forach, blogach giełdowych, wreszcie
na Twitterze, na temat określonych spółek a zachowaniem ich kursu w kolejnych minutach, godzinach i dniach37. Również w Polsce są podejmowane takie próby, choćby w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie – Prognozowanie kursów akcji i indeksów giełdowych
metodą Web 3.038. Medioznawcy (ale również psycholodzy, etnografowie i antropolodzy) także powinni włączyć się w te badania, zwłaszcza iż
w znacznej mierze ich powodzenie zależy również od zrozumienia, dlaczego
ludzie (inwestorzy giełdowy) komunikują się na określone tematy? Dlaczego robią to właśnie tu? Czy internet ich do tego ośmielił, czy też może
robili to od zawsze, na spotkaniach rodzinnych, domówkach, bankietach?
A jeśli tak, to czym się różni ta niegdysiejsza, salonowa interakcja, od tej
zapośredniczonej, anonimowej – przez fora i blogi internetowe? Co się zmieniło? Gdzie można dostrzec silniejszy związek przyczynowo-skutkowy między określoną interakcją komunikacyjną a zachowaniem kursu określonych
spółek? Oczywiście trzeba w tym wszystkim pamiętać również o tym, kto
jest obecny na danym rynku kapitałowym. Dlatego np. do badań z zakresu komunikacji giełdowej świetnie nadaje się polski alternatywny rynek obrotu instrumentami finansowymi New Connect, gdyż niemal cały
obrót jest tam realizowany przez inwestorów indywidualnych, którzy są
bardzo aktywni na forach i blogach giełdowych, a zwłaszcza na Bankier.pl,
Parkiet.com, Money.pl czy Stockwatch.pl. Na New Connect prawie w ogóle
nie ma funduszy inwestycyjnych, które w znacznej mierze bazują na założeniach normatywnej, neoklasycznej teorii funkcjonowania rynków kapitałowych i co istotne – a wydaje się prawie pewne – nie śledzą aktywności
drobnych inwestorów na forach i blogach giełdowych39.
W związku z powyższym w ramach puenty można wyróżnić dwa istotne aspekty stanowiące przedmiot badań z zakresu promowanej niniejszym
37

Zob. np. J. Bollen, H. Mao, X.-J. Zeng, Twitter Mood Predicts the Stock Market, „Journal of Computational Science”
2011, vol. 2 (1), s. 1–8.
38 http://www.praktycznateoria.pl/prognozowanie-kursow-akcji-i-indeksow-gieldowych-metoda-web-30/#comments (odczyt: 15.10.2013)
39
Nawet jeśli to robią, to dalece nierozsądnym byłoby twierdzić, iż na podstawie obserwacji tam poczynionych
podejmują własne decyzje. Tutaj dotykamy wyraźnych ograniczeń w zakresie badania komunikacji giełdowej –
dotyczyć ona może przede wszystkim inwestorów indywidualnych, a nie instytucjonalnych.
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tekstem komunikacji giełdowej jako nowej płaszczyzny badawczej nauk
o mediach. Pierwszy aspekt – komunikologiczny, medioznawczy. Można
mianowicie badać wspomnianą interakcję komunikacyjną m.in. poprzez
charakter komunikacji (idiolekt), jej częstotliwość (natężenie), schematy interakcji (np. łańcuch, gwiazda, sieć), wreszcie jej wydźwięk (sentymenty) –
co ona oznacza dla rynku kapitałowego? Jakie niesie za sobą konsekwencje?
I tutaj mamy wprost pomost dla drugiego aspektu – ekonomicznego, precyzyjniej: behawioralnego. W interakcji komunikacyjnej w ramach komunikacji giełdowej można bowiem badać przejawy poszczególnych efektów
rozpoznanych i opisanych przez behawiorystów ekonomicznych, takich jak:
efekt predyspozycji (duma i wstyd), efekt gry na koszt firmy, efekt ukąszenia węża, efekt wychodzenia na swoje, efekt posiadania, efekt utopionych
kosztów, efekt ekonomiczny, efekt ekstrapolacji, efekt tłumu, nadmierna
pewność siebie czy wiele innych – w różnych ujęcia i konstelacjach.
Te dwie płaszczyzny realizowanych badań mogłyby być kapitalnie łączone ze sobą poprzez poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych
między wydźwiękiem analizowanej interakcji komunikacyjnej inwestorów indywidualnych na forach i blogach a ich decyzjami inwestycyjnymi
(badaniem występowania lub też niewystępowania określonych efektów
psychologii inwestowania) i niejako w konsekwencji określonych, obserwowalnych zmian na kursie wybranych spółek giełdowych, o określonej
płynności i strukturze akcjonariatu. Na podstawie prowadzonych przez
autora badań nad zachowaniem kursu akcji spółek o relatywnie niższej
płynności i rozdrobnionym akcjonariacie, których obrót generują drobni
inwestorzy, można wysnuć tezę, iż charakter oraz sentyment interakcji komunikacyjnej, „dziejącej się” na określonych forach i blogach giełdowych,
może zapowiadać określone zmiany kursu, mierzone czasem zamieszczania
określonych wpisów oraz czasem odnotowywanych zmian kursu. Minuta
po minucie. Należy jednak tę hipotezę traktować jako roboczą, która powinna zostać zweryfikowana/sfalsyfikowana znacznie większą liczbą studiów
przypadku, dzięki czemu powyższy sąd zyskałby na wiarygodności. Na ten
moment można mówić o pewnym – cały czas trudno weryfikowalnym – założeniu. Jednakże trzeba nadmienić, iż w świecie nauki w ostatnich latach
można zaobserwować stale rosnące zainteresowanie badaczy właśnie sferą komunikacji giełdowej (również wpływem, oddziaływaniem mediów
instytucjonalnych na rynki kapitałowe)40. W związku z powyższym autor
40

Zob. B. Scheufele, A. Haas, H.-B. Brosius, Mirror or Molder? A Study of Media Coverage, Stock Prices and Trading Volumes in Germany, „Journal of Communication” 2011, vol. 61, iss. 1, s. 48–70; P.C. Tetlock, Giving Content to
Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market, „The Journal of Finance” 2007, vol. 62, no. 3, s. 1139–1168;
M. Pagano, O. Randl, A.A. Röell, J. Zechner, What Makes Stock Exchanges Succeed? Evidence from Cross-listing
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proponuje, jak zapowiadał we wstępie, wytyczenie nowego pola badawczego, stanowiącego połączenie nauk o mediach z naukami ekonomicznymi,
skrywającego w sobie ogromny potencjał badawczy, który systematycznie
opracowywany mógłby przynieść istotne ustalenia nie tylko dla badaczy,
ale również inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych – oraz firm, tych mniejszych i tych największych.
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SUMMARY
This article proposes a new link between media studies and economics.
It is not so much a matter of media economics as of the – so-called – ‘communication of stock exchange’. At the very beginning of this paper author
quotes the most important scientists and their works for what is called ‘media economics’. He underlines that for many decades of media economics
researchers didn’t concern the way how individual investors communicate
with themselves, how this process was changed through all these years, finally how changing media (also ‘new media’) influence this process. Author
notices that these remarkable lacks in media economics’ knowledge create
a great opportunity to combine two perspectives – media studies and eco208
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nomics, being precisely, behavioral economics – according to H.A. Simon,
D. Kahneman and A. Tversky. At the intersection of this two points of view
author locates the ‘communication of stock exchange’. In the next few pages author explains differences between two big contending perspectives
of the economy – neoclassical and behavioral ones. He points out the most
important assumptions and put into the present context of a great current
financial crisis which has begun in 2008. Author presents how the idea of
the ‘homo oeconomicus’ collapsed in the full light of the current crisis in
which many people have lost everything they had at this one moment.
Furthermore, how their behavior was so much emotional, rather than rational during that moment.
After that author presents his definition of the ‘communication of stock
exchange’ – new field of researches. He singles out three levels of the ‘communication of stock exchange’. The first one – an official and institutional one connected with the investor relations of every company which
realizing duties because of being rated at the stock exchange. The second
one – an unofficial one, actually also not legal connected with leaks and
illegal using of confidential informations behind the other participants of
the stock exchange market. Finally, the third one – the most important – discursive, interactive level, connected with the communication of individual
investors (mostly) with themselves on blogs and forums (so called: new
media). To present how important is an interaction between individual
investors thanks to blogs and forums, author quotes the results of last two
researches – so called All-Poland Research of Investors – edition 2011 and
2012. He finds there an information that more and more investors point
‘blogs and forums’ as a one of the most important, most influential factor in
their investment’s decision process. According to these reports author concludes that the whole process of investment’s decision of individual investor
seems to be – mostly – dependent on the so-called discursive, interactive
‘communication of stock exchange’. He comments the most important sources of getting pieces of information and opinions about stock exchange and
particular companies by individual investor. Finally he proposes a model
of investment decision which should be helpful to investigate a way of
reaching particular action of individual investor at the stock exchange. In
this model he underlines that investor after he obtains an information or
opinion about specific shares, he is looking for a meaning, he is questing
for an interpretation, for a recommendation. Sometimes this is only a confirmation of what he is thinking of. Sometimes he is searching for a final
solution, final decision. In this search the most important role play blogs
and forums. They are the last step before the final investment decision
209
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(Of course there are also examples that forums and blogs seem to be the
first step of looking for the best occasion for investment – the idea of quick
‘knowledge pill’ – investor does not have enough time to do his research
about specific company and their shares, he doesn’t have time for analyzing
condition of the company. However he needs short and quick information
and interpretation, which we can called a ‘reduction knowledge’. Even though this process – a way of behavior of individual investor – seems to be
irrational and almost every investor knows that the schema still appears).
According to this perspective author persuades that researchers who are
coming from media studies should join their efforts with economists and
also psychologists, ethnographers and anthropologists in researching the
‘communication of stock exchange’ in order to characterize present individual investors, their investment decision, their interactions, frequency and
intensity of their communication on blogs and forums, finally sentiment
of this interactions. Furthermore they should research this interactive communication of individual investor in regard to well-known effects of psychology of investment – behavioral economy – like: predisposition effect,
sunk costs effect, bandwagon effect etc. Author mentions some papers and
authors which are already dealing with these issues. He finishes his paper
with a conviction that the ‘communication of stock exchange’ researches
could yield important findings not only for researchers but also investors –
those individuals, as well as institutional – and also companies, the smaller
ones, and the biggest ones.
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