
 

 

KONCEPCJA CAPM 
 
Jest to metoda wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, tzw. model równowagi rynku 
kapitałowego. Uproszczeniem jest założenie, że obrót papierami wartościowymi odbywa się 
na „idealnym” rynku kapitałowym. 
 
Wykorzystanie modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)1, przedstawia się 
następująco: 
� Szacujemy stopę dochodu bez ryzyka rr ,  przyjmując z założenia, że będzie to stopa 

z obligacji skarbowych, albo stopa lokat długoterminowych (np. rocznych), czy też 
bonów skarbowych. 

� Szacujemy współczynnik beta akcji i używamy go jako indeksu ryzyka akcji (miara 
ryzyka danego papieru wartościowego). 

� Szacujemy oczekiwaną stopę dochodu rm, na rynku, lub z „przeciętnych” akcji. 
� Wartości te podstawiamy do równania CAPM, w celu oszacowania wymaganej stopy 

dochodu z przyjętych akcji: 
 

β*  )r - (r  r  r r mr +=  

 
r   – oczekiwana stopa zwrotu z danego papieru wartościowego, 
rm – oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego, 
rr  – stopa procentowa nie obarczona ryzykiem, 
β   - współczynnik beta danego papieru wartościowego, wyrażający udział tego 

   papieru w ogólnym ryzyku portfela rynkowego (współczynnik beta). 
 
Przy zastosowaniu tej koncepcji, otrzymuje się równanie równowagi między ryzykiem 
a oczekiwanym dochodem z papieru wartościowego. 
 
Tak więc, dla koncepcji CAPM, oszacowanie stopy r rozpoczynamy od dodania do stopy 
pozbawionej ryzyka rr, premii za ryzyko, ustalonej jako premia za ryzyko od przeciętnych 
akcji, rm – rr, skorygowanej w górę lub w dół dla odzwierciedlenia ryzyka danej akcji, co 
mierzy jej współczynnik β. 
 

przykład: 

• dla danego papieru wartościowego rr = 6%, rm  = 12%, β = 0,7  
• stopę rr dla tych akcji, obliczamy w następujący sposób: 
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• zakładając, że β = 1,7 co wskazuje, że akcje są bardziej ryzykowne niż przeciętnie, 

wówczas ich r wyniesie: 
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• można przyjąć, że dla przeciętnych akcji: 
 

                                                 
1 Zwany również modelem równowagi rynku kapitałowego 
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W podejściu CAPM, w rzeczywistości pojawiają się następujące problemy: 
• wysokość stopy wynika z przyjęcia określonej wartości rr, (nie jest jasne czy przyjmować 

wartość rr, z lokat długoterminowych, krótkoterminowych, bonów itp.), 
• trudno jest oszacować współczynnik β który inwestorzy oczekują dla spółki w przyszłości, 

jako indeksu ryzyka akcji. Współczynnik ten jest swoistą premią za ryzyko rynkowe. 


