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Głównym celem rozprawy doktorskiej była kwantyfikacja efektywności inwestycyjnych
portfeli alternatywnych w odniesieniu do portfela benchmarkowego (klasycznego) w ramach trady
cyjnej oraz zmodyfikowanej metodyki analizy zdarzeń w kontekście wybranych uwarunkowań be
hawioralnych z lat 2001-2016. Dokonano również analizy stóp zwrotu i ryzyka portfeli alternatyw
nych (rzeczowego i finansowego) w relacji do portfela klasycznego z okresu od 2001 do 2016 z wy
korzystaniem metodyki analizy danych statystycznych.
Nadrzędnym bodźcem do podjęcia tematu rozprawy była chęć zbadania zachowań inwesto
rów na globalnym rynku inwestycyjnym z uwzględnieniem aspektów behawioralnych, których
skutkiem mogą być mniejsze lub większe oddziaływania na ceny poszczególnych aktywów wcho
dzących w skład portfeli inwestycyjnych.
Struktura rozprawy doktorskiej podporządkowana jest rozwinięciu wątków związanych
z teorią oraz badaniami empirycznymi poszczególnych portfeli inwestycyjnych.
W rozdziale I dokonano prezentacji inwestycji alternatywnych na globalnym rynku inwestycyj
nym. Dla potrzeb niniejszej dysertacji podjęto również próbę zdefiniowania inwestycji klasycznych
oraz alternatywnych (w podziale na alternatywne finansowe oraz alternatywne rzeczowe) oraz okre
ślono cele inwestycyjne inwestora inwestującego w aktywa alternatywne. Rozdział pierwszy stano
wi fundament teoretyczny na bazie którego w rozdziale trzecim zbudowano portfele inwestycyjne
wykorzystywane w dalszej części pracy do badań empirycznych.
Rozdział II poświęcono w całości aspektowi behawioralnemu inwestorów oraz globalnego ryn
ku inwestycyjnego. Zawarto w nim między innymi charakterystykę zachowań inwestorów i rynku
na podstawie literatury przedmiotu z zakresu psychologii, socjologii i finansów behawioralnych.
Dodatkowo sprecyzowano nomenklaturę uwarunkowania behawioralnego jaką przyjęto w rozpra
wie oraz jego rangę oddziaływania na ryzyko systemowe, będącym ryzykiem niedywersyfikowa
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nym. Rozdział II stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy z zakresu finansów behawioralnych.
W rozdziale III zbudowane zostały trzy portfele inwestycyjne dla potrzeb przeprowadzenia ba
dań empirycznych. W rozdziale tym zostały również zaprezentowane dane empiryczne, jako efekt
dokonanej analizy danych statystycznych portfeli alternatywnych (rzeczowego i finansowego)
w odniesieniu do portfela benchmarkowego, tj. klasycznego (analiza danych empirycznych z lat
2001-2015). Wyniki badań z rozdziału III stanowią tło i preludium do badań zaprezentowanych
w rozdziale piątym.
W rozdziale IV na podstawie analizy literatury przedmiotu dokonano prezentacji teoretycznej
tradycyjnej metodyki analizy zdarzeń oraz przybliżono jej dotychczasowe zastosowania. W tym
rozdziale podjęto również próbę modyfikacji tradycyjnej metodyki analizy zdarzeń dla potrzeb
przeprowadzenia badań empirycznych w niniejszej dysertacji.
W rozdziale V zaprezentowano wyniki badań empirycznych w formie licznych rysunków oraz
tabel.
Na końcu dysertacji w celu zachowania przejrzystości znajdują się wnioski końcowe w wersji
tabelarycznej, które zawierają ogólne dane empiryczne stanowiące odniesienie do tezy głównej i tez
pomocniczych rozprawy. Zbiór danych empirycznych odnoszących się to stawianych tez prowadzi
również do refleksji teoretycznej w danym obszarze, która stanowi zamknięcie rozprawy.
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