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TURINYS

Jei norėčiau tapti valkata, prašyčiau informacijos ir patarimo

iš paties sėkmingiausio valkatos, kokį tik galėčiau rasti.

Jei norėčiau tapti nevykėliu, prašyčiau patarimo žmogaus,

kuriam niekada nepasisekė. Jei norėčiau, kad man viskas

sektųsi, ieškočiau tokių, kuriems sekasi, ir daryčiau taip, kaip

darė jie.

Joseph Marshall Wade
Cituota iš „ Treasury ofWall Street Wisdom ",

parengė Harry D. Schultz and Samson Cosloiv

Paul Simon

Paul Simon

Vieno lubos yra kito grindys.

Prie^ mokantis skristi reikia išmokti kristi.



Pats svarbiausias investavimo klausimas yra toks: ar įmanoma ap

lenkti rinką? Efektyvios rinkos hipotezė atsako vienareikšmiškai:

ne, jei neskaičiuosime tų, kuriems sekasi.

Efektyvios rinkos hipotezė, teorija, aiškinanti, kaip nustatomos rinkos

kainos ir kokia to proceso prasmė, praėjusią pusę amžiaus buvo daugumos
akademinių tyrimų apie rinką ir investavimo pagrindas. Šia teorija remiasi

iš esmės visi svarbus investavimo aspektai, tarp jų rizikos vertinimas,

portfelio optimizavimas, indeksinis investavimas ir pasirinkimo sandorių

įkainojimas. Efektyvios rinkos hipotezę galima apibendrinti šitaip:

•Prekiaujamų aktyvų kaina jau atspindi visą žinomą informaciją.

•Aktyvų kaina iškart pasikeičia, reaguodama į naują informaciją.
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1 Trumpoji pozicija (angį. shortposition arba tiesiog short) - kai parduodama pasiskolinta finan
sinė priemonės tikintis, kad jos kaina kris ir bus galima grąžinti nusipirkus rinkoje pigiau. Beje,
toks prekybos būdas buvo gana ilgai varžomas laikant, kad taip skatinamas rinkos kritimas. Prie
šingas veiksmas būtų imti ilgąją poziciją (angį. long) - pirkti finansinę priemonę tikintis kainos
kilimo, šiuolaikinėje prekyboje, ypač ateities sandorių rinkoje, stengiamasi vieną poziciją atsverti
kita ir taip sumažinti riziką. - Vert. past.

rinkos krypties. Pagal tokį koncepcinį modelį klaidos, kurias daro mažiau
patyrusių rinkos dalyvių dauguma, gali nuvaryti kainas iki neteisingų

lygių (t. y. kainos gali nebeatitikti nežinomo pusiausvyros lygio) ir taip
sukurti galimybes labiau įgudusiems prekiautojams.

Efektyvios rinkos hipotezės šalininkai visiškai teisūs tvirtindami, kad
rinką labai sunku aplenkti, bet jie teisūs dėl klaidingos priežasties. Rinkoje
sunku įgyti pranašumą ne dėl to, kad į kainą akimirksniu įskaičiuojama
visa žinoma informacija (nors kartais taip būna), bet veikiau dėl to, kad

kainas labai veikia emocijos, kurių beveik neįmanoma įvertinti. Kartais

emocijos iškelia kainas į beprotiškas aukštumas, nebeturinčias jokio ryšio
su protu grindžiama realia verte, — tokius laikotarpius vadiname rinkos

burbulu. Kitais atvejais emocijos nuvaro kainą iki tokių žemumų, kurios

visiškai nebeatitinka protu grindžiamos realios vertės, - tuos laikotar

pius vadiname rinkos panika. Galiausiai, ir veikiausiai didumą laiko,

emocijos darys tik tam tikrą įtaką kainai - tai tokia rinkos aplinka, kai
efektyvios rinkos hipotezė daugiau mažiau veikia. Tad arba rinkos kainos

labai nenukrypsta nuo teisingo vertinimo (emocijų įtaka kainai ne itin

didelė), arba susiduriame su sunkia užduotimi nustatyti, kiek toli gali
siekti kainos nuokrypiai.

Nors dažnai galima nustatyti, kada rinka jau yra euforijos ar panikos

būsenos, sunku įvertinti, kokio dydžio pūsis burbulas ar kils panika, - štai

kodėl taip sunku aplenkti rinką. Galima visiškai teisingai nustatyti realią
rinkos vertę, bet patirti didžiulių nuostolių, per anksti paėmus poziciją.

Pavyzdžiui, įsivaizduokime prekiautoją, kuris 1999 metų pabaigoje nu
sprendė, kad technologijų bendrovių akcijų kilimas perdėtas, ir paėmė
NASDAQ indekso trumpąją poziciją1, kai šis kirto 3000 žymą. Nors
toks vertinimas būtų visiškai teisingas atsižvelgiant į tai, kokiame lygyje
laikėsi rinka visą dešimtmetį po burbulo sprogimo (tarp 1100 ir 2900),
mūsų įžvalgusis prekiautojas veikiausiai būtų bankrutavęs, nes rinka šovė

aukštyn dar 68 procentus, kol pasiekė 5048 viršūnę 2000 metų kovą.
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•  Todėl:
•Rinkos kainos yra tobulos.

•Neįmanoma nuolatos aplenkti rinkos, naudojantis bet kokia

informacija, kurią rinka jau žino.

Efektyvios rinkos hipotezė reiškiasi trim esminiais pavidalais:

1.Silpnas efektyvumas. Ši efektyvios rinkos hipotezės forma teigia,

kad praeities rinkos kainos duomenų negalima panaudoti norint

aplenkti rinką. Vertimas: techninė analizė - tik laiko švaistymas.

2.Apystipris efektyvumas (veikiausiai taip pavadintas kokio nors po
litiko). Ši efektyvios rinkos hipotezės forma tvirtina, kad rinkos

neįmanoma aplenkti, naudojantis viešai prieinama informacija.

Vertimas: fundamentinė analizė — irgi tik laiko Švaistymas.

3.Stiprus efektyvumas. Ši efektyvios rinkos hipotezės forma sako, kad

net asmeninės informacijos neįmanoma panaudoti tam, kad ap

lenktum rinką. Vertimas: reikalavimas nustatyti prekybos taisykles

turintiems vidinės informacijos — laiko švaistymas.

Praktinė išvada: šios knygos skaitytojai apgaudinėjami.
Efektyvios rinkos hipotezė tvirtina, kad rinkų negalima aplenkti, nes

visi turi tą pačią informaciją. Toks mąstymas konceptualiai klaidingas. Net

jei visi turėtų tą pačią informaciją, nėra jokio pagrindo manyti, kad visi
priims tą patį sprendimą dėl atitinkamos rinkos ar vertybinio popieriaus.

Pavyzdžiui, šachmatų turnyre visi žaidėjai žino tas pačias taisykles, gali
skaityti tas pačias knygas apie Šachmatus, analizuoti praeities pasaulio

čempionų partijas, bet tik maža dalelė iškyla aukščiau visų. Nėra jokios
priežasties manyti, kad visi žaidėjai naudos tą pačią informaciją vienodai
veiksmingai. Kodėl rinkose, kurios tam tikra prasme yra dar sudėtingesnis

žaidimas negu šachmatai (nes yra daugiau kintamųjų, o ir taisyklės visą
laiką keičiasi), turėtų būti kitaip?

Šachmatų turnyre keli labai patyrę žaidėjai laimės daugumą partijų,
pasinaudodami silpnesnių žaidėjų klaidomis. Panašiai kaip šachmatuose,

ir rinkoje protinga tikėtis, kad keli labai įgudę rinkos dalyviai interpretuos
tą pačią informaciją - vaizdžiai sakant, tą pačią rinkos einamojo momento

šachmatų lentą — kitaip negu dauguma ir padarys kitokias išvadas dėl
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kainai laikinai gali atsverti mažiau išprusę prekiautojai, taip pat
apsidraudimo operacijos arba vyriausybės veiksmai, kuriuos skatina

kiti motyvai, ne pelnas.

•Kainos judesiai dažnai vyksta gerokai po to, kai fundamentinės

naujienos jau būna gerai žinomos.

•Tai, kad visi žino tą pačią informaciją, dar nereiškia, kad visi
panaudos tą informaciją vienodai efektyviai.

•Efektyvios rinkos hipotezė neatsižvelgia į žmonių emocijų poveikį
kainoms ir tokiu būdu palieka nuošaly esminį dėmenį, per visą

rinkų istoriją veikiantį kainas, o kartkartėmis (t. y. rinkos burbulų

ir griūčių metu) turintį net didesnę įtaką negu fundamentiniai
veiksniai.

Bloga žinia ši: efektyvios rinkos hipotezė atimtų galimybę aplenkti
rinką kaip nors kitaip, ne tik atsitiktinai. Gera žinia ši: efektyvios rinkos

hipotezė pasirodė esant didžiai klaidinga tiek teoriniame, tiek praktiniame
lygmenyje. Tad atsakau į Šio straipsnio pradžioje užduotą klausimą: taip,

rinką aplenkti galima, nors tai padaryti labai sunku.

Manęs dažnai klausia: ar norint tapti rinkos burtininku reikia įgimto

talento, ar sunkaus darbo. Atsakydamas aš dažniausiai pasitelkiu analogiją

su bėgimu. Nors ir koks bauginantis uždavinys fiziškai nepasirengusiam

gali atrodyti maratonas, deramai pasitreniravę ir pasiryžę, dauguma

žmonių gali jį nubėgti. Bet kad ir kaip sunkiai dirbtų, tik maža dalelytė,
tie, kurie iš prigimties turi reikiamus fizinius duomenis, kada nors galės

nubėgti maratoną per 2:15 vai. (vyrai) ir 2:30 vai. (moterys). Analogija

su prekyba čia ta, kad, panašiai kaip ir maratone, įgūdžiai įgyjami sunkiai
dirbant, bet norint pasiekti tokių rezultatų, kokių pasiekia geriausieji,

reikia įgimto talento. Toks prekybos sėkmės lygis, kokį yra pasiekę dau
gelis rinkos burtininkų, įmanomas tik todėl, kad jie turi tam tikrų įgimtų
savybių, arba kažkokį vidinį radarą, kuris suteikia jiems didesnę negu
vidutinę tikimybę jausti, kaip elgsis rinka. Man nesvarbu, koks atsidavęs

kas noras yra prekybai, kiek valandų jis spokso į prekybos ekraną, - tiesa

ta, kad tokio tipo įgūdžiai daugumai žmonių paprasčiausiai neduoti.
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Prekiautojas būtų buvęs fundamentaliai teisus ir tik keturiais mėnesiais

nepataikęs į ilgesnės negu dešimties metų bulių rinkos viršūnę — bet vis

tiek ta prekyba būtų buvusi gryna nelaimė. Tikrai nėra jokio reikalo
griebtis prielaidų apie rinkos tobulumą norint paaiškinti, kodėl taip
sunku laimėti rinkoje.

Pripažinimas, kad emocijos g^li daryti stiprų, net lemiamą poveikį
kainai, turi esminę reikšmę. Šitaip žvelgiant į rinkos elgesį, teks pripa
žinti, kad sunku aplenkti rinką (nes emocijos, kaip rinkos veiksnys, labai
nepastovios ir nenuspėjamos); bet svarbu pridurti: tai nėra neįmanoma.

Tiesą sakant, kaip tik tai, kad emocijos nustumia kainas toli nuo tikrosios

vertės, ir sukuria investavimo ir prekybos galimybes.

Nepaisant vis gausesnių priešingų pavyzdžių, efektyvios rinkos hipote

zės šalininkai nenori atsisakyti šios teorijos, nes ja grindžiamas labai įvairių

ir svarbių finansinių priemonių taikymas — tarkim, rizikos vertinimas,

optimalus portfelio paskirstymas ir opcionų įkainojimas. Tačiau bėda
ta, kad toks taikymas gali atvesti prie klaidingų išvadų, nes neteisingos

pačios pamatinės prielaidos. Dar daugiau, klaidos bus pačios didžiausios

būtent tais laikotarpiais, kai tų klaidų kaina pati didžiausia (t. y. burbulų
ir panikos rinkoje laikotarpiais). Efektyvios rinkos hipotezės šalininkai
tam tikra prasme panašūs į žmogelį, automobilių stovėjimo aikštelėje
pametusį raktus: jis ieško raktų po lempa, nes ten šviesu.

Efektyvios rinkos hipotezės klaidos - ir didelės, ir gausios.

•Jei ši hipotezė teisinga, daugybę kartų atsitiko tai, kas neįmanoma.

Tik vienas pavyzdys: 1987 metų spalio 19 dieną S&P indekso
ateities sandoriai smuko stulbinančiais 29 procentais! Jei efektyvios

rinkos hipotezė būtų teisinga, tokio įvykio tikimybė būtų 10"160 -
tai tokia pat neįmanomai menka tikimybė, kaip atsitiktinai paimti

vieną visatos atomą, o antru bandymu atsitiktinai paimti lygiai tą

patį atomą. (Šis skaičiavimas paremtas vertinimu, kad visatoje yra

1080 atomų. Šaltinis: www.wolframalpha.com.)

•Kai kurie rinkos dalyviai (įskaitant ir kai kuriuos šioje knygoje
kalbinamus) pasiekė tokių rezultatų, kurie būtų statistiškai neį
manomi, jeigu efektyvios rinkos hipotezė būtų teisinga.

•Tariamas mechanizmas, palaikantis kainas teisingame lygmenyje,

remiasi klaidinga prielaida, mat informuotų prekiautojų įtaką
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tai kelios nuostabios istorijos:!    ,   :i^

Prekiautojas, kuris karjeros pradžioje buvo keletą kartų nušluotas,
savo 30 000 dolerių sąskaitą išaugino iki 80 milijonų dolerių.
Fondų valdytojas pasiekė tai, kas daugeliui atrodo neįmanoma, -

penkerius metus iš eilės gavo triženklę procentinę grąžą.
Prekiautojas iš mažo Amerikos miestelio pradėjo nuo visiško skur
do ir tapo vienu didžiausių prekiautojų obligacijomis pasaulyje.
Buvęs vertybinių popierių analitikas pastaruosius septynerius metus

sugebėjo uždirbti vidutinę mėnesinę 25 procentų grąžą (metinė
grąža būtų daugiau kaip 1400 procentų), daugiausia prekiaudamas
akcijų indeksų ateities sandoriais.     .  ,:.,.

s
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Pirmiausia ir labiausiai norėčiau padėkoti Stephenui Chronowitziui,
kuris perkniso kiekvieną šios knygos skyrių ir pateikė begalę ver
tingų pasiūlymų ir redakcinių pakeitimų. Esu skolingas Steve'ui

tiek už kiekybinį (atsėdėtos valandos), tiek už kokybinį indėlį. Iš tikrųjų
manau, kad tai, kas šioje knygoje vertinga, didele dalimi yra jo nuopelnas.

Esu dėkingas savo žmonai Jo Ann — ne tik už tai, kad iškentė devynis
mėnesius būti „knygos našle", bet taip pat buvo griežčiausia vertintoja —

šį vaidmenį ji atliko žvėriškai sąžiningai. Pavyzdys: „Tai blogiausia, ką
kada nors esi parašęs!" (Nereikia nė sakyti, tas gabalas buvo pašalintas

iš knygos.) Jo Ann intuityviai jaučia, ko yra per daug, ir aš paprastai
nesiginčydamas priimu jos patarimus.

Be abejo, noriu padėkoti visiems prekiautojams, kurie sutiko duoti

PADĖKOS

RINKOS BURTININKAI

•  Masačūsetso technologijos instituto elektros inžinerijos magis

trantas, didžia dalimi kompiuterizavęs savo prekybos sistemą, per

šešiolika metų pasiekė stulbinamą 250 000 procentų grąžą.
Tai tik keli pavyzdžiai, paimti iš šioje knygoje skelbiamų interviu.

Kiekvienas čia kalbinamas prekiautojas savais būdais pasiekė neįtikėtinų

rezultatų.

Kas išskiria šiuos prekiautojus iš kitų? Dauguma žmonių mano, kad
norint sulaukti sėkmės prekyboje reikia rasti kažkokį slaptą receptą. Tiesa
ta, kad visus šioje knygoje mano. kalbinamus prekiautojus labiau sieja
požiūris, o ne veikimo būdas. Kai kurie prekiautojai naudojasi vien tik

fundamentine analize, kiti kliaujasi tik technine analize, o treti jungia

abu būdus. Kai kurių prekiautojų laiko horizontas — valandos ar net

minutės, o kiti formuoja pozicijas, kurias ketina laikyti mėnesius ar net

metus. Nors prekybos metodologijos labai skiriasi, toliau pateikiami
interviu atskleidžia kai kuriuos svarbius bendrumus, tam tikras prekybos

nuostatas ir principus.
Prekyba - viena iš paskutinių likusių didžiųjų galimybių mūsų eko

nomikoje. Tai vienas iš labai nedaugelio būdų, kai pavienis asmuo gali
pradėti nuo santykinai nedidelių išteklių ir realiai tapti multimilijonie-
riumi. Be abejo, tik saujelė tokių asmenų (kaip Šioje knygoje kalbinami)
sulauks sėkmės šiame žygyje, bet yra bent jau galimybė.

Nors nesitikiu, kad visi Šios knygos skaitytojai taps superpreldautojais, —

pasaulis ne taip sutvarkytas, — esu tikras, kad šie verčiantys susimąstyti

interviu padės rimčiausiems ir atviriausiems naujovėms skaitytojams

pagerinti asmeninius prekybos rezultatus. Tai net gali padėti kai kuriems

išskirtiniams asmenims tapti superprekiautojais.

Jack D. Schiuager
Goldens Bridge, NY

1989 metų gegužė


