
 

  

 

 

JAKIEJ STOPY ZWROTU POWINNIŚMY 

OCZEKIWAĆ NA RYNKACH AKCJI? 
Czyli co nam mówi ponad 200 lat historii? 

WPROWADZENIE 
Oszacowanie oczekiwanej stopy zwrotu z rynku akcji 

może przysporzyć bólu głowy. Mnogość czynników, 

które wpływają na zachowanie indeksów przerasta 

nawet doświadczonych inwestorów, a co dopiero 

osoby stawiające pierwsze kroki na rynkach 

finansowych. Choć prognozowanie stóp zwrotu jest 

zajęciem karkołomnym, samo spojrzenie na historię 

może nam dostarczyć bardzo ciekawych wniosków. 

Jakub Wojciechowski 
 
Warszawa, luty 2019 r. 

 



 

 

Jednym z podstawowych pytań, które zadaje sobie każdy inwestor jest to, ile tak 

naprawdę może zarobić tworząc swój portfel inwestycyjny. Lokując środki na lokacie, czy 

w krótkoterminowych obligacjach skarbowych oszacowanie stopy zwrotu z inwestycji nie jest 

dużym problemem  - nie licząc ekstremalnych przypadków z dużą dozą prawdopodobieństwa 

jesteśmy w stanie określić swój zysk. Dużo większe trudności sprawia określenie tych wartości na 

rynkach aktywów ryzykownych, w szczególności akcji. „Prognozowanie jest trudne, zwłaszcza gdy 

dotyczy przyszłości” – miał powiedzieć wybitny  fizyk Niels Bohr. Dlatego w tym artykule nie 

będziemy starali się przewidzieć stóp zwrotu z rynku akcji za kolejne 5, 10, czy 30 lat. Jest to 

zadanie o tyle złożone, co obarczone dużym błędem. Zamiast więc prowadzać kolejną 

niewiadomą do i tak trudnego równania, spojrzymy po prostu na historię rynków finansowych. 

Ile więc można było zarobić na rynkach akcji w przeszłości? Na ten temat powstało 

wiele publikacji, z których jedną z najbardziej znanych jest książka "Stocks for the long run", 

w której J.J. Siegel zebrał dane dotyczące m.in. innymi rynku akcji w USA od 1802 r.1 Zgodnie 

z obliczeniami, średnia roczna stopa zwrotu z amerykańskiego rynku akcji wyniosła ok. 8,1% 

nominalnie i ok. 6,6% po uwzględnieniu inflacji. Co może wydawać się zaskakujące, osiągane 

stopy zwrotu są bardzo stabilne w długim terminie. Stopy zwrotu w XIX w. nie różnią się mocno 

od tych osiąganych w XX w. Podobne wnioski widać na dużych sub-okresach2 - średni zysk 

w latach 1802-1870, 1871-1925 i 1926-2012 jest prawie identyczny do zysku w całym ponad 200-

letnim okresie analizy (wykres poniżej). 

Wykres 1. Stopy zwrotu z amerykańskiego rynku akcji w wybranych okresach 

 

Źródło: J.J. Siegel, Stocks for the Long Run, op.cit. 

                                                           
1
 J.J. Siegel, Stocks for the Long Run, McGraw-Hill Education, New York, 2014 r. 

2
 Pierwszy sub-okres obejmuje przejście amerykańskiej gospodarki z rolniczej na przemysłową, drugi 

transformację USA w światową potegę polityczną i gospodarczą, trzeci zaś obejmuje wielki kryzys lat 30., II 
Wojnę Światową i powojenną ekspansję.  
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To o tyle zaskakujące, że w międzyczasie mieliśmy do czynienia z kilkoma wojnami (w tym 

dwiema światowymi), ogromnymi zmianami gospodarczymi, społecznym i politycznymi. Miejsce 

akcji spółek przemysłowych i budowlanych zajęli technologiczni giganci, a mimo to 

charakterystyka stóp zwrotu znacząco się nie zmieniła.  

 Oczywiście można zarzucić, że spojrzenie tylko na jeden rynek akcji (mimo, że największy) 

może się mieć nijak do pozostałych światowych indeksów. Ktoś może powiedzieć że parkiet w 

USA był po prostu przykładem największego sukcesu, więc stopy zwrotu tam osiągane są 

niepowtarzalne w skali globalnej. Czy tak rzeczywiście jest? Nic bardziej mylnego. Brytyjscy  

ekonomiści przebadali w podobny sposób dane historyczne od 1900 r. do 2002 r. dla 19 krajów i 

okazuje się, że średnie stopy zwrotu osiągane na światowych rynkach nie różniły się mocno od 

przykładu amerykańskiego3. Rynek akcji w USA - choć wyróżniał się pozytywnie na tle 

pozostałych indeksów - nie był nawet najsilniejszym (z dużą nawiązką wyprzedziły go Australia i 

RPA). Średnia realna roczna stopa zwrotu dla indeksu globalnego wyniosła 5,4%. Od 2002 r., na 

którym kończy się analiza mieliśmy jeszcze do czynienia z największym kryzysem w ostatnich 

kilkudziesięciu latach. Czy to zmienia całkowity wydźwięk tych danych? Okazuje się, że nie - 

zaktualizowane dane dotyczące stóp zwrotu co roku publikuje Credit Suisse w raporcie autorstwa 

tych samych autorów4. Dodatkowo jest on uzupełniany o kolejne kraje (w edycji 2018 r. jest ich 

23, co stanowi razem pond 90% światowego rynku akcji). Warto zauważyć, że wszystkie z 

analizowanych rynków akcji były na pewnym etapie zamykane - niektóre czasowo (giełda 

amerykańska została zamknięta na 4 miesiące w lipcu 1914 r. w związku z wybuchem I Wojny 

Światowej), niektóre całkowicie (rewolucje komunistyczne w Rosji i Chinach doprowadziły do 

zamknięcia obrotu i nacjonalizacji majątku). Nawet uwzględniając te wydarzenia, wnioski z 

analizy są bardzo podobne - średnia stopa zwrotu dla indeksu światowego wyniosła ok. 5,2%, a 

na większości rynków stopy zwrotu oscylowały między 3% a 6% rocznie (wykres poniżej). 

Wykres 2. Realna średnioroczna stopa zwrotu z wybranych światowych rynków akcji i obligacji (1900-2017) 

 

Źródło: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018, op.cit. 
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 Dimson E, Marsh P., Staunton M., Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns , 

Princeton University Press 2002. 
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 Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018: Summary Edition, February 2018 Credit Suisse 

Research Institute. 



 

 Oczywiście nie oznacza to, że inwestując na rynku akcji osiągniemy podobną stopę 

zwrotu. Pierwszym pryzmatem, którym należy spojrzeć na powyższe dane jest czas - średnie, 

które pokazujemy opierają się zazwyczaj na bardzo długich szeregach czasowych. Większość z 

nich przekracza rzeczywisty horyzont inwestycyjny przeciętnego inwestora (kilkadziesiąt lat), a 

tym bardziej ten deklarowany (zazwyczaj kilka lat). Dużą stabilność wyników na rynkach akcji 

obserwujemy powyżej 20 lat (paradoksalnie rynek akcji historycznie był pod tym względem 

bardziej przewidywalny niż obligacji). W krótszym terminie (np. okresach 10-letnich, jak na 

poniższym wykresie) wahania są dużo większe, choć i tak łatwo zauważyć efekt "powrotu do 

średniej". W zupełnie krótkim horyzoncie (jak rok lub dwa) posługiwanie się danymi dotyczącymi 

średnich, czy próba "wyczucia rynku" wydaje się nie mieć dużego sensu z uwagi na bardzo dużą 

zmienność rynków akcji5. 

Wykres 3. 10-letnia średnia realna stopa zwrotu z rynku akcji dla 16 krajów
6
 (ważona PKB) 

 

Źródło: Jordà Ò., Knoll K., Kuvshinov D., Schularick M., The rate of return on everything, 1870-2015, NBER Working Paper 

Series, December 2017. 

 Dodatkowo, bardzo istotna jest także sama konstrukcja portfela. Możemy mieć szczęście 

i wybrać rynek o ponadprzeciętnych stopach zwrotu (jak historycznie inwestor na rynku 

amerykańskim lub australijskim), ale na pewno nie jest to regułą. Przykładowo, inwestując 

wyłącznie na rynku niemieckich akcji inwestor mógł trafić na okres 55 lat, w których jego 

skumulowana stopa zwrotu była ujemna! Mowa o okresie 1900-1954, po którym strata 

                                                           
5
 Więcej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule poświęconym timingowi rynkowemu: 

https://www.investhink.org/timing-rynkowy. 
6
 Australia, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, 

Szwecja, Szwajcaria, USA, Wielka Brytania, Włochy. 



 

wyniosłaby -3%. Podobny okres miał też miejsce we Francji w latach 1929-1982, kiedy indeks nie 

odrobił strat przez 54 lata. Dlatego stawianie na pojedynczy rynek akcji, nawet najbardziej 

wydawałoby się perspektywiczny, może narazić nas na tego typu przypadek. W tym kontekście 

nie ma lepszego sposobu na ograniczenie ryzyka jak dywersyfikacja, czyli wybór szerokiego 

spektrum inwestycyjnego. Dzięki temu możemy uczestniczyć w rynkowym wzroście, który - jak 

pokazuje historia - jest w długim terminie nie tylko atrakcyjny w relacji do innych klas aktywów, 

ale też stosunkowo przewidywalny. 

 Podsumowując, gdybyśmy wykorzystywali historię jako wskazówkę do określenia, jakiej 

stopy zwrotu powinniśmy oczekiwać z rynku akcji, to na zdywersyfikowanym światowym 

portfelu akcji było to średniorocznie od 5% do 6% w kategoriach realnych (po inflacji). 

Największy na świecie rynek amerykański pozwalał zarobić nawet więcej - od 6% do 7%. 

Powyższe stopy zwrotu były zaskakująco stabilne w czasie. W krótkim terminie ceny akcji wahają 

się pod wpływem zmian gospodarczych, kryzysów, czy sentymentu inwestorów, ale przy 

odpowiedniej dywersyfikacji i długim horyzoncie inestycyjnym (powyżej 20 lat) 

prawdopodobieństwo osiągnięcia podobnych zwrotów wydaje się wysokie. 
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Załącznik 1. 

Poniżej prezentujemy stopy zwrotu wybranych indeksów z nieco bardziej współczesnej historii - 

od lat '80 ubiegłego wieku. Był to okres relatywnie silnego zachowania większości rynków 

(pomimo dwóch poważnych kryzysów), stąd też przeciętna stopa zwrotu indeksów akcyjnych 

przewyższała długoletnie średnie. Uwagę zwraca również wyraźna różnica wyników pomiędzy 

akcjami a pozostałymi klasami aktywów, która utrzymuje się we wszystkich analizowanych 

poniżej krajach. 

Wykres 1. Realna (po uwzględnieniu inflacji) stopa zwrotu z bonów skarbowych, obligacji rządowych, 
mieszkań oraz akcji dla wybranych krajów (od 1980 do 2015 r.) 

Kraj Bony Obligacje Mieszkania Akcje 

Australia 3,23 5,85 7,16 8,78 

Belgia 2,30 6,24 7,20 11,49 

Dania 2,80 7,13 5,14 12,57 

Finlandia 2,61 5,76 9,47 16,17 

Francja 2,22 6,94 6,39 11,07 

Niemcy 1,96 4,22 4,12 10,06 

Włochy 2,42 5,85 4,57 9,45 

Japonia 1,48 4,53 3,58 5,79 

Holandia 2,08 5,59 6,41 11,90 

Norwegia 1,50 5,62 9,81 11,76 

Portugalia 0,65 6,25 7,15 8,34 

Hiszpania 2,20 5,72 4,62 11,00 

Szwecja 1,51 6,59 9,00 15,74 

Szwajcaria 0,33 3,35 6,19 10,06 

UK 2,70 6,67 6,81 9,34 

USA 1,71 5,71 5,66 9,09 

Średnia, ważona realnym PKB 1,89 5,55 5,39 8,98 

Źródło: Jordà Ò., Knoll K., Kuvshinov D., Schularick M., The rate of return on everything, 1870-2015, NBER Working Paper 

Series, December 2017. 


