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Wstęp

Istnieje szereg teorii mówiących o zasadach jakie kierują wyborem akcji 
przez inwestora w nawiązania do dywidendy wypłacanej przez spółki. Jedna z 
nich na przykład głosi, że inwestor będzie przedkładać akcje spółek płacących 
dywidendę nad tymi, które jej nie wypłacaj ą . A zatem wybierze te walory, któ
re w jego ocenie w dłuższej perspektywie przyniosą mu większe korzyści. Dru
ga z teorii głosi, że inwestorzy będą wybierać częściej dochód gotówkowy (po
chodzący z transakcji akcjami) niż dochód w postaci dywidendy. To jest wspól
ne w obu tych teoria to fakt, że zakładaj ą one, że wypłata dywidendy wpływa 
na wartość akcji spółki giełdowej, niezależnie od tego w jaki sposób.

Artykuł ma na celu przeprowadzenie analizy wpływu dywidendy na war
tość rynkową akcji i ustalenie czy można doszukiwać się powiązań między 
potencjalną możliwością uzyskiwania dochodów z transakcji kupna-sprzedaży 
a wypłacaniem dywidendy przez spółki giełdowe. W prosty sposób dzieląc 
walory (wypłacaj ące dywidendę) na te, które przynoszą ponadnormatywne ko
rzyści (potencjalnie są źródłem spekulacyjnych działań inwestorów na rynku) 
oraz na te, które są bezpieczne i nie gwarantuj ą ponadnormatywnych stóp zwro
tu, uzyska się grupy aktywów, dla których powinny istnieć związki między 
wskaźnikiem zysku z zainwestowanego na giełdzie kapitału a możliwością par
tycypowania w zyskach przedsiębiorstwa.

W badaniu posłużono się danymi z Rocznika Giełdowego 2008, wskazują
cymi spółki płacące dywidendę wraz z podstawowymi danymi rynkowymi
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(PBV, PER, udział w obrocie giełdowym) oraz notowaniami tych spółek z 2007 
roku. Badanie oparto na podziale spółek z wykorzystaniem metody k-średnich 
oraz statystycznych metod podziału zbiorowości, opartych na podstawowych 
statystykach stóp zwrotu z akcji.

Dywidenda a wartość rynkowa akcji -  przegląd zagadnień

Omawiając znaczenie dywidendy w wycenie rynkowej papierów warto
ściowych należy rozpocząć od modelu wyceny Earnings Multiplier Model1, 
według jego koncepcji wartość inwestycji jest bieżącą wartością przyszłych 
zwrotów, które w przypadku akcji zwykłych stanowią zyski netto firmy. Obli
czając wartość mnożnika zysków (PER -  p r i c e  e a r n i n g  r a t i o )  należy uwzględ
nić następujące zmienne:

-  wskaźnik oczekiwanych płatności dywidend -  dywidendy podzielone 
przez zyski ( D / E j);

-  oczekiwana stopa zwrotu z akcji (k);
-  oczekiwana stała stopa wzrostu dywidend akcji (g ).
Przekształcaj ąc model otrzymuje się prostą zależność między oczekiwaną 

stopą zwrotu z akcji a wskaźnikiem oczekiwanych płatności dywidend2:
, d 1/ e 1k = —1--- 1 + g.

PER
Wynika stąd, że im wyższa stopa dywidendy tym wyższa wartość akcji. 

Należy jednak podkreślić, że wycena przeprowadzona w ten sposób może istot
nie różnić się od wyceny rynkowej. Często w takich właśnie sytuacjach mówi 
się o niedowartościowaniu bądź przewartościowaniu cen akcji na rynku, co z 
kolei może stanowić ważny sygnał do podjęcia decyzji o zakupie bądź sprzeda
ży waloru.

Można zastanawiać się nad tym od czego zależy rozbieżność w wycenie 
rynkowej i sporządzonej metodą mnożnika zysków. Należy w tym miejscu roz
patrzyć dwa znaczące aspekty. Pierwszy z nich można określić mianem kwali- 
fikowalności spółek do grona defensywnych, procyklicznych lub spekulacyj-

1 F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem vol. I, PWE, Warszawa 
2001, s. 600-601
2 Na podstawie F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem vol. I, PWE, 
Warszawa 2001, s. 600-601
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nych3. Drugi, związany bardziej z psychologią graczy, określa się mianem zna
czenia marki bądź nieznajomości spółki (z tym wiąże się niepewność zachowań 
cen akcji na giełdzie).

Spółki defensywne są to takie, których przyszłe zyski z dużym prawdopo
dobieństwem nie spadną w razie pogorszenia się sytuacji na giełdzie. Takie 
spółki charakteryzuje z reguły małe ryzyko. W tym przypadku istnieją dwie 
zbliżone koncepcje dotyczące stóp zwrotu z akcji takich spółek, których kon
kluzja mówi o tym, że w okresach załamywania się rynku ceny takich akcji nie 
powinny spadać lub mogą spadać bardzo wolno.

Spółki procykliczne są mocno uzależnione od całej gospodarki. W okre
sach boomu szybko rosną ich ceny, a zatem stopy zwrotu są wysokie. W okre
sach spadków poddają się ogólnej koniunkturze i spadają bardzo szybko. 
Zmienność stóp zwrotu z cen takich walorów jest większa od przeciętnej na 
giełdzie.

Trzecią grupę spółek stanowią spółki spekulacyjne, które charakteryzuj ą 
się wysokim ryzykiem, zyskownością i wysoką zmiennością stóp zwrotu. Co 
jednak jest zrozumiałe akcje takie charakteryzuje również prawdopodobieństwo 
osiągnięcia niskich lub nawet negatywnych stóp zwrotu. A w odniesieniu do 
modelu mnożnika zysków są najczęściej przewartościowane.

Drugi omawiany aspekt również można podzielić na części. Pierwsza z 
nich dotyczy optymizmu analityków w procesie prognozowania zysków przed
siębiorstwa. Druga celowości sporządzania rekomendacji spółek. Trzecia pira
midy ryzyka i znaczenia marki w procesie podejmowania decyzji inwestycyj
nych.

W swoje pracy H. Shefrin4 w części piątej T h e  I n t e r f a c e  b e t w e e n  C o r p o r a 

t e  F i n a n c e  a n d  I n v e s t m e n t  podkreśla znaczenie optymizmu czy też pesymizmu 
analityków przygotowujących prognozy zysków. Pisze on, że w wielu przypad
kach analitycy wykazuj ą skłonność do nadmiernie popadania w optymizm lub 
pesymizm w założeniach do prowadzonych prognoz. Na podstawie badań prze
prowadzonych w latach 1980 -  1991 przez R. Hansena i A. Sarin stwierdzono,

3 Na podstawie F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem vol. II, PWE, 
Warszawa 2001, s. 315
4 Shefrin H., Beyond greed and fear. Understanding behavioral finance and the psychology of 
investing, Oxford University Press 2002, s. 257
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że w tym okresie analitycy zwykli zawyżać swoje oczekiwania co do zysków o 
około 2%.

W przypadku znaczenia rekomendacji w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych badania prowadzono również w Polsce5. Rekomendacje są for
mą informacji mającej na celu poszerzenie wiedzy inwestora o danym walorze. 
Informacje takie powstają w zespołach analityków giełdowych przy bankach, 
domach inwestycyjnych i biurach maklerskich. Analizujący wskazuje inwesto
rom optymalną strategię jaką należy przyjąć w świetle przeprowadzanych przez 
niego rozważań. U podstaw prawidłowo przeprowadzonej analizy, która kończy 
się wskazaniem ceny, leży rzetelna ocena wyników finansowych przedsiębior
stwa, co skutkuje podaniem właściwej ceny docelowej. Do analiz wybierane są 
te spółki, które w danym okresie budzą największe zainteresowanie inwestorów 
giełdowych. Można zatem uznać, że takie analizy są solidną przesłanką do po
dejmowania decyzji inwestycyjnych. Jakkolwiek analizy przeprowadzane są 
przez ludzi, którzy oprócz metod o charakterze ilościowym mogą stosować 
również metody jakościowe. Te ostatnie oparte są o własne doświadczenie ana
lityka i są subiektywne. Często bowiem nawet najbardziej wytrawnego anality
ka zawodzi intuicja gracza i może popełnić błąd niewłaściwej oceny zjawiska. 
Ciekawą sytuacj ą są sprzeczne oceny dokonywane tego samego dnia prze róż
nych analityków dla tego samego waloru. Przykładem takiej sytuacji mogą być 
rekomendacje wystawione akcjom Ceramiki Nowa Gala przez dwa różne biura: 
KBCS wystawiło rekomendację „trzymaj” z ceną docelową 4,50 zł, natomiast 
CDM Pekao S.A. -  „redukuj” z ceną 4,25. Trudno jest zatem ocenić, która z 
rekomendacji jest tą  właściwą jeżeli obecna cena waloru wynosiła 4,85 zł. W 
takiej sytuacji, jeśli ceny docelowe zostały ustalone rzetelnie, w obu przypad
kach należałoby raczej rekomendować „sprzedaż” ze względu na możliwość 
odwrócenia trendu, bądź też przeszacować cenę docelową, ponieważ mogło 
nastąpić przełamanie linii oporu. W trakcie badań próbowano odnaleźć choćby 
drobne przesłanki przemawiające za ustaleniem strategii w rekomendacji. 
Umiarkowany związek odnaleziono w tym badaniu między rodzajem strategii a 
wielkością odchylenia rekomendowanej ceny od ceny bieżącej.

Trzecim czynnikiem jest piramida ryzyka, która stanowi jeden z elemen
tów teorii behawioralnych. Teoria Behawioralnego Portfela papierów warto- 5

5 Majewski S., Analiza powiązań rekomendacji analityków giełdowych z wybranymi czynnikami 
ekonomiczno-finansowymi spółek giełdowych, ZN US (w druku)
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ściowych (BPT) została stworzona przez H. Shefrin’a i M. Statmana i opubli
kowana w 2000 roku6 na gruncie teorii SP/A (zabezpieczenie, pragnienie bogac
twa/ aspiracje) L. Lopes (1987) oraz teorii projekcji Kahneman’a i Tversky’ego 
(1979). Zakłada ona, że inwestorzy podejmując decyzje inwestycyjne na rynku 
nie zawsze (prawie nigdy) nie zachowują się racjonalnie. Stąd też nie może być 
mowy o spełnianiu założeń wielu modeli finansowych.

Teorie te wyrosły na gruncie finansów behawioralnych, które próbują wy
jaśnić zdarzenia rynkowe przez pryzmat zachowań uczestników rynku. Przez 
lata w trakcie badań okazało się, że rynek kapitałowy jest ciężki do przewidze
nia, a prognozy bardzo często mijają się z rzeczywistością. Fenomeny finanso
we można wyjaśnić w podej ściu behawioralnym przy wykorzystaniu modeli, w 
których uczestnicy rynku nie są w pełni racjonalni7. Psychologowie podłoże 
nieracjonalności upatrują w ufności inwestorów oraz w ich preferencjach. To 
właśnie te dwa czynniki decyduj ą o tym, że skład portfela nie odpowiada opty
malnemu portfelowi z punktu widzenia tradycyjnych finansów. Ma na to wpływ 
tak zwana księgowość umysłowa, która w podświadomości każdego inwestora, 
każe rozpatrywać każdy składnik portfela oddzielnie8. Każdy inwestor decydu
j ąc się na wybór określonych aktywów do portfela określa z góry przeznaczenie 
inwestycji, pomijając tak ważny czynnik jak korelacje pomiędzy stopami zwro
tu ze składników portfela.

Naprzeciw temu wychodzą portfele proponowane przez fundusze inwesty
cyjne9, które oferują inwestorowi, poprzez nazwy, proste opcje wyboru (fundu
sze agresywne, zrównoważone, bezpieczne). Konstrukcja takich portfeli nie 
opiera się jednak na tradycyjnych modelach, lecz na zapewnieniu oczekiwań 
potencjalnych klientów funduszu. Taki sposób konstruowania portfela w przy
pomina piramidę niezależnych aktywów. Każdy poziom piramidy pozostaje pod 
wpływem dwóch emocji: strachu i nadziei. Przy podstawie piramidy znajdują

6 Shefrin H., Statman M., Behavioral portfolio theory, Journal of Financial Quantitative Analysis, 
Vol. 35, No. 2 June 2000s. 127
7 Barberis N., Thaler R., A Survey o f Behavioral Finance, Handbook o f the Economics o f Fi
nance, September 2002, s. 2
8 Thaler R.H., Mental Accounting Matters, Journal of Behavioral Decision Making 12, 183-206 
(1999), Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych 
finansów, GWP , Gdańsk 2003, s. 131
9 Majewski S., Piramidalna struktura portfeli funduszy inwestycyjnych akcji, ZN US Nr 413, 
Szczecin 2005, s. 97-107
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się walory zapewniające poziom bezpieczeństwa, na szczycie zaś walory będące 
potencjałem zysków inwestora10.

Metodologia i badanie empiryczne

Algorytmy k-optymalizacyjne składają się z trzech podstawowych etapów: 
wyznaczenia k  początkowych skupień przez badacza, przydzielenie obiektów 
do najbliższych im skupień oraz iteracyjnie powtarzane przenoszenie obiektów 
między skupieniami tak, aby uzyskać najlepszy podział na grupy. Proces opty
malizacji trwa dopóki nie zostanie przekroczona ustalona z góry, maksymalna 
liczba iteracji lub nastąpi stabilizacja struktury klas. Klasyczną metodą tego 
typu jest metoda k-średnich J. McQueena. W metodzie tej obiekt jest przydzie
lony do skupienia, którego środek ciężkości leży najbliżej w sensie odległości 
euklidesowej. Kryterium oceny jakości podziału serii obiektów na grupy jest 
funkcja podziału, mająca zwykle postać sumy odległości euklidesowych obiek
tów od środków ciężkości właściwych im grup.

Niniejsze badanie oparto na założeniu, że inwestorzy, w zależności od 
stopnia rozwoju rynku czy też nastrojów społecznych przyjmują inne postawy -  
strategie decydujące o inwestowaniu. W przypadku giełd rozwijających się i 
młodych, jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie większość 
inwestorów nastawia się na szybki i duży zysk, dywidenda odgrywa raczej zna
czenie marginalne. Natomiast dla giełd dojrzałych i stabilnych, dywidenda mo
że stanowić o podejmowaniu decyzji o inwestycji w dany walor.

W artykule zdecydowano się skorzystać z metody k-średnich dla danych 
zestandaryzowanych klasyczną formułą, po to, żeby wyodrębnić walory podob
ne ze względu na wybrane cechy: udział w rynku, PER, PBV, stopa dywidendy, 
stopa zwrotu w skali roku i dywidenda na jedną akcj ę.

Ze względu na fakt, że w badaniu poszukiwane mają być schematy postę
powania inwestorów indywidualnych na rynku, posłużono się najprostszymi 
dostępnymi zmiennymi, z których mogą korzystać wszyscy uczestnicy rynku. 
Przemawia z tym fakt, że inwestorzy w praktyce nie posługuj ą się wysublimo
wanymi narzędziami i zmiennymi w celu zbudowania własnej strategii inwesty-

10 Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finan
sów, GWP , Gdańsk 2003, s.147
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cyjnej, można nawet zauważyć, że część z nich wykorzystuje sygnały intuicyj
ne.

Na początku badania podzielono akcje na dwie części: te które osiągnęły 
ujemne stopy zwrotu oraz te które osiągnęły dodatnie stopy zwrotu. W tych 
grupach nie osiągnięto żadnych istotnych współczynników korelacji między 
stopą dywidendy a stopą zwrotu czy też między dywidendą na jedną akcj ę a 
stopą zwrotu. Okazuje się, że taki prosty podział nie uwzględnia żadnych stra
tegii podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Stąd też kolejny podział wykorzystał metodę k-średnich. Przeprowadzano 
podziały kolejno opierające się o 2, 3 i 4 klasy. Dzieląc wszystkie biorące udział 
w badaniu 83 spółki uzyskano dwa klastry z istotnymi powiązaniami między 
dywidendą a stopą zwrotu, gdzie korelacja była silna ujemna (dla Pekao, PKO, 
CEZ, BACA, MOL, ASSECO SLO) lub umiarkowana ujemna.

Przy rozróżnieniu grup wej ściowych przez optymalizacj ą na ujemne i do
datnie stopy zwrotu, otrzymano słabsze wyniki, przy czym istotna korelacja dla 
spółek ze stopą zwrotu większą od 0, okazała się dodatnia (dla PKO, Żywiec, 
CEZ, BACA, MOL, ASSECO SLO), a dla spółek o stopie zwrotu mniejszej od 
zera ujemna (Świecie, ATM, DGA). W związku z tym zdecydowano się na 
podziały oparte o typowy obszar zmienności dla mediany a następnie dla śred
niej arytmetycznej. Te dwa podziały się najciekawsze i te zostaną poddane ana
lizie i interpretacji.

Wymienione podziały wraz z obszarami zmienności zawiera tabela 1.

Tabela 1. Wyodrębnione klastry akcji według stopy zwrotu.
G ru p a o b s z a r  z m ie n n o śc i ilo ść  s p ó łe k

ty p o w e -1 7 %  - 3 0 ,9 % 39 p o d z ia ł 
d la  m e d ia n y  

i o d c h y le n ia  ćw .
w y so k ie p o w y ż e j 3 0 ,9 % 26

n is k ie p o n iż e j - 1 7 % 14
ty p o w e -3 0 ,3 %  - 6 2 ,4 % 58 p o d z ia ł 

d la  ś red n ie j 
i o d c h y le n ia  st.

w y so k ie p o w y ż e j 6 2 ,4 % 11
n is k ie p o n iż e j - 3 0 ,3 % 10

Źródło: obliczenia własne
Należy zauważyć, że badana zbiorowość charakteryzowała się niewielką 

prawostronną asymetrią (czego dowodem jest histogram, przedstawiony poni
żej). W związku z tym, że rozstęp między najwyższą a najniższą stopą zwrotu 
był duży i wyniósł 246,6%, istotną różnicę zauważono między średnią a media
ną. Dodatkowo współczynniki zmienności w obu zbiorowościach przekroczyły 
250% (dla mediany 346%, a dla średniej prawie 290%). Wydaje się zatem, że
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podział zbiorowości na bardziej jednorodne podgrupy jest niezbędny. Oczywi
ście najlepszy byłby taki podział, który powodowany byłby ważną z punktu 
widzenia badania cechą o charakterze jakościowym. Zaproponowany powyżej 
podział w pewnej części jedynie spełnia kryteria, o których była mowa. W 
związku z tym, że wyodrębnienie klastrów ponadnormatywnych stóp zwrotu 
dodatnich i ujemnych, spełnia kryteria emocjonalnego zaangażowania inwesto
rów -  można traktować takie akcje, jako te które poddawane były działaniom 
spekulacyjnym, te dwie grupy można uznać za logicznie jednolite. W obu tych 
grupach współczynnik zmienności wynosił około 30%.

W gorszej sytuacji stawiane są grupy typowe, gdzie zmienność w dalszym 
ciągu jest bardzo wysoka (Vs około 200%). Sytuację w takim przypadku mo
głoby ratować rozdzielenie spółek na te o dodatnich i ujemnych stopach zwrotu. 
Jednak po pierwsze zmienność w dalszym ciągu była wysoka (Vs około 70%), a 
uzyskane w późniejszym badaniu współczynniki korelacji w dalszym ciągu 
były nieistotne statystycznie, bardzo bliskie 0 i w jednym wypadku dodatnie.

R y s .  1. R o z k ł a d  s tó p  z w r o tu  z  a k c j i  b a d a n y c h  s p ó ł e k  g i e łd o w y c h  
Źródło: obliczenia własne

W związku z tym, że w badaniu najciekawsze wyniki uzyskano dla spółek 
o dużej zmienności cen w trakcie roku, w dalszej części w tabelach znajdować 
się będą tylko obliczenia zawieraj ące najistotniejsze współczynniki korelacji 
między analizowanymi zmiennymi.

Dla tak wyodrębnionych spółek uzyskano umiarkowaną ujemną korelację 
między stopą zwrotu a stopą dywidendy. Oznacza to, że dla badanych przypad
ków wzrost stopy dywidendy oznaczał ujemne oddziaływanie na cenę waloru, 
choć siła tego związku nie była wielka. Dodatkowo dla tych spółek uzyskano 
umiarkowany dodatni związek między stopą zwrotu a wskaźnikiem cena do 
wartości księgowej (PBV). Między wskaźnikiem cena do zysku na jedną akcję
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(PER) a stopą dywidendy wykryta zależność miała charakter ujemny umiarko
wany. Niestety wykryte zależności nie mogą przesądzać o tym, że w całej bada
nej grupie rzeczywiście można mówić o ujemnej zależności stopy zwrotu od 
stopy dywidendy. Oczywiście wykrycie takiego charakteru związku mogłoby 
oznaczać, że pojawianie się dywidendy w przypadku takiej spółki będzie skut
kowało zaniżaniem stopy zwrotu.

Tabela 2. Współczynniki korelacji między stopą zwrotu (RR) a czynnikami ekonomicz
nymi dla spółek typowych (stopa zwrotu w przedziale powyżej 30,9%).

u d z ia ł  w  o b ro c ie P B V P E R d R R D P S

d 0 ,0 6 7 -0 ,2 0 6 -0 ,4 2 7 1 ,000 -0 ,3 8 2 0 ,4 3 7

D P S 0 ,0 3 7 0 ,2 8 0 -0 ,2 2 3 0 ,4 3 7 -0 ,2 4 5 1 ,000

R R -0 ,2 6 9 0 ,4 8 9 0 ,1 6 0 -0 ,3 8 2 1 ,000 -0 ,2 4 5

Źródło: obliczenia własne
W przypadku spółek, które odnotowały niską roczną stopę zwrotu wynik 

był bardzie przejrzysty. Współczynnik korelacji również wskazywał na ujemną 
zależność między stopą zwrotu a stopą dywidendy (d) z tą tylko różnicą, że tym 
razem była ona silna. Silny związek wykryto również dla zależności stopy 
zwrotu i wskaźnika PER (0,757) oraz między stopą dywidendy a PER (-0,656). 
Umiarkowane dodatnie korelacje zaobserwowano dla relacji dywidendy na 
jedną akcję (DPS) i udziału w obrocie giełdowym oraz stopy zwrotu ze wskaź
nikiem PBV. To czego nie udało się zauważyć w poprzedniej grupie było już 
wykrywalne w kolejnej.

Tabela 3. Współczynniki korelacji między stopą zwrotu (RR) a czynnikami ekonomicz
nymi dla spółek typowych (stopa zwrotu w przedziale poniżej -17,0%).

u d z ia ł  w  o b ro c ie P B V P E R D R R D P S

d 0 ,1 5 7 -0 ,3 4 6 -0 ,6 5 6 1 ,000 -0 ,7 1 4 0 ,6 8 2

D P S 0 ,4 0 6 0 ,0 3 8 -0 ,3 2 0 0 ,6 8 2 -0 ,2 3 4 1 ,000

R R 0 ,191 0 ,4 8 6 0 ,7 5 7 -0 ,7 1 4 1 ,000 -0 ,2 3 4

Źródło: obliczenia własne
Zdecydowanie w tym przypadku można już wnioskować tym, że dla spół

ek, które odnotowały stopę zwrotu poniżej -17%, występuje silna ujemna za
leżność stopy zwrotu od stopy dywidendy. A zatem zwiększanie przez spółki 
stopy dywidendy zdecydowanie skutkuje spadkiem stopy zwrotu. Dodatkowo w 
tej grupie zauważa się silny dodatni związek stopy zwrotu ze wskaźnikami PBV 
i PER -  może to być skutkiem posługiwania się tymi wskaźnikami w procesie
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podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych, choć 
teza ta na tym poziomie nie jest do udowodnienia.

Można w tym miejscu pokusić się o eksperyment polegający na połączeniu 
obu badanych grup (ujemnych stóp zwrotu z dodatnimi) w celu stworzenia gru
py spółek, których stopy zwrotu znajdowałyby się poza obszarem zmienności. 
W takiej sytuacji najciekawszymi wynikami uzyskanymi w trakcie badania 
byłyby następuj ące wartości współczynników korelacji dla związków stóp 
zwrotu: z PBV (0,649) z PER (0,429) i d (-0,461). Niestety otrzymane wyniki 
nie wskazuj ą na szczególnie silne zależności. W przypadku spółek, które cha
rakteryzowały się większą od innych zmiennością cen, co oznacza, że prawdo
podobnie miały charakter spekulacyjny, wysokość stopy dywidendy wpływa 
negatywnie na wysokość stopy zwrotu, choć wniosek ten nie jest jednoznaczny. 
Wydawać się może, że takie spółki, które wypłacaj ą wysokie dywidendy po
strzegane są jako mniej atrakcyjne dla celów spekulacyjnych. Należy jednak 
podkreślić, że na tym etapie formułowanie bardziej radykalnych wniosków jest 
nieuzasadnione.

W przypadku gdy wprowadzi się bardziej restrykcyjną selekcję (tj. z uży
ciem średniej i odchylenia standardowego) uzyskane wyniki są podobne. Tabela 
4 zawiera wartości dla spółek, które uzyskały dodatnie stopy zwrotu.

Tabela 4. Współczynniki korelacji między stopą zwrotu (RR) a czynnikami ekonomicz
nymi dla spółek typowych (stopa zwrotu w przedziale poniżej -30,3%).

u d z ia ł  w  o b ro c ie P B V P E R d R R D P S

d 0 ,0 9 6 -0 ,3 3 7 -0 ,6 7 7 1 ,000 -0 ,6 8 6 0 ,7 1 2

D P S 0 ,3 2 8 0 ,0 8 6 -0 ,2 4 3 0 ,7 1 2 -0 ,2 7 4 1 ,000

R R 0 ,3 3 9 0 ,6 5 0 0 ,735 -0 ,6 8 6 1 ,000 -0 ,2 7 4

Źródło: obliczenia własne
W tym wypadku poprawie uległa jedynie wartość współczynnika korelacji 

między RR i PBV (z umiarkowanej na silną), natomiast pogorszyły się wartości 
dla RR i PER oraz RR i d. Choć interpretacja ekonomiczna nie uległa zmianie i 
zaobserwowane wcześniej prawidłowości w dalszym ciągu znajdowały swoje 
potwierdzenie w liczbach. Oznacza to, że podobnie jak w poprzednim przypad
ku (wykorzystuj ącym podział opieraj ący się na medianie i odchyleniu ćwiart
kowym) zauważa się, że pojawianie się wyższych wartości stopy dywidendy 
skutkuje występowaniem niskich i bardzo niskich (ujemnych) stóp zwrotu.
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Tabela 5. Współczynniki korelacji między stopą zwrotu (RR) a czynnikami ekonomicz
nymi dla spółek typowych (stopa zwrotu w przedziale powyżej 62,4%).

u d z ia ł  w  o b ro c ie P B V P E R d R R D P S

d 0 ,3 1 0 -0 ,5 5 9 -0 ,5 9 4 1 ,000 -0 ,2 9 3 0 ,6 2 8

D P S 0 ,523 -0 ,4 1 9 -0 ,121 0 ,6 2 8 -0 ,5 8 2 1 ,000

R R -0 ,1 8 0 0 ,6 0 0 -0 ,041 -0 ,2 9 3 1 ,000 -0 ,5 8 2

Źródło: obliczenia własne
Gorszy, chociaż interpretacyjnie zbieżny z poprzednimi wynik otrzymano 

dla spółek, które odnotowały bardzo wysokie roczne stopy zwrotu. Korelacja 
między stopą dywidendy (d) a stopą zwrotu z akcji nie była statystycznie istot
na, natomiast istotną umiarkowaną zależność odnotowano dla stopy zwrotu i 
dywidendy wypłacanej na jedną akcj ę (w tym wypadku związek był również 
ujemny). Zbieżność interpretacyjna polega tu na wychwyceniu istotnego, silne
go i dodatniego związku między d i DPS. Innymi istotnymi związkami, które 
zaobserwowano były zależności między RR i PBV (silny dodatni związek) oraz 
między d i PER (ujemny związek).

Może to oznaczać, że grupa spółek o wysokich stopach zwrotu nie jest jed
norodna. Zarówno w poprzednim badaniu jak i w bieżącym zaobserwowano 
pogarszanie się wartości współczynników korelacji w odniesieniu do grupy 
spółek o zdecydowanie niskich stopach zwrotu.

Dla porównania stworzono analogicznie jak w poprzednim przypadku gru
pę spółek o stopach zwrotu znajduj ących się poza typowym obszarem zmienno
ści, to dla stopy zwrotu odnotowano by następuj ące współczynniki korelacji: z 
PBV (0,721) z PER (0,627) i z d (-0,583). W tym wypadku zmniejszenie grup 
(zaostrzenie kryterium) spowodowało poprawę (zwiększenie wartości bez
względnych) współczynników korelacji. To co udało się ustalić w trakcie bada
nia to fakt, że dla spółek, które można podejrzewać o to, że stanowią źródło 
alokacji zasobów dla inwestorów spekulacyjnych, można zauważyć silny ujem
ny wpływ stopy dywidendy na stopę zwrotu z tych akcji.

Wnioski końcowe

W artykule badano związki między stopami zwrotu a czynnikami ekono
micznymi, choć głównie koncentrowano się na relacji na linii stopa zwrotu -  
dywidenda (stopa dywidendy). Dokonywane podziały za pomocą metody k- 
średnich nie dały satysfakcjonuj ących wyników, choć w jednym przypadku (dla
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spółek PKO, Żywiec, CEZ, BACA, MOL, ASSECO SLO) występowanie do
datniej korelacji między stopą zwrotu a stopą dywidendy - niestety jednak nie
istotnej statystycznie.

Zdecydowanie lepsze wyniki otrzymano po zastosowaniu podziału spółek 
według kryterium stopy zwrotu z wykorzystaniem podstawowych relacji staty
stycznych. W tym wypadku dla spółek o wysokich i niskich (ponad- lub poni
żej- normatywnych) stopach zwrotu uzyskano wyraźny negatywny związek ze 
stopą dywidendy. A zatem można domniemywać, że dla spółek spekulacyjnych 
dywidenda działa ujemnie na wysokość osiąganych stóp zwrotu.

Niestety akcje spółek tworzące typowy obszar zmienności nie reprezento
wały jednolitego związku stopy zwrotu z dywidendą. Nie wiadomo, zatem czy 
można w tym wypadku mówić o spółkach defensywnych, dla których takich 
związków nie powinno się obserwować, ze względu na stosunkowo dużą nie
jednorodność zbiorowości. Dodatkowo przy rozdzieleniu spółek o typowych 
stopach zwrotu na te z dodatnimi i te z ujemnymi stopami zwrotu. Uzyskane 
wyniki nie są jednoznaczne -  akcje o dodatnich stopach zwrotu wykazywały 
bliski zeru ujemny związek ze stopą dywidendy, natomiast akcje o ujemnych 
stopach zwrotu -  dodatni bliski zeru. Można powołuj ąc się na podział spółek w 
punkcie 1 spróbować określić, te pierwsze jako defensywne (np. PKO, KGHM, 
PGNiG), natomiast drugie jako procykliczne (Pekao, ING, BZWBK, Prokom, 
TVN).

Można zatem przypuszczać, że w rzeczywistych warunkach gry giełdowej, 
rzadko dochodzi do kalkulacji przez uczestników rynku, które z czynników 
ekonomicznych stanowią o atrakcyjności aktywów na rynku. Wydaje się, że 
częściej wybierane są spółki rokujące dużą zmienność cen, a zatem decydują 
względy możliwości spekulacyjnych, a związki ex p o s t  mają charakter przy
padkowy.
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STRESZCZENIE

Artykuł ma na celu przeprowadzenie analizy wpływu dywidendy na wartość ryn
kową akcji i ustalenie czy można doszukiwać się powiązań między potencjalną możli
wością uzyskiwania dochodów z transakcji kupna-sprzedaży a wypłacaniem dywidendy 
przez spółki giełdowe. W prosty sposób dzieląc walory (wypłacające dywidendę) na te, 
które przynoszą ponadnormatywne korzyści (potencjalnie są źródłem spekulacyjnych 
działań inwestorów na rynku) oraz na te, które są bezpieczne i nie gwarantuj ą ponad
normatywnych stóp zwrotu, uzyska się grupy aktywów, dla których powinny istnieć 
związki między wskaźnikiem zysku z zainwestowanego na giełdzie kapitału a możliwo
ścią partycypowania w zyskach przedsiębiorstwa.

W badaniu posłużono się danymi z Rocznika Giełdowego 2008, wska-zuj ącymi 
spółki płacące dywidendę wraz z podstawowymi danymi rynkowy-mi (PBV, PER, 
udział w obrocie giełdowym) oraz notowaniami tych spółek z 2007 roku. Badanie opar
to na podziale spółek z wykorzystaniem metody k-średnich oraz statystycznych metod 
podziału zbiorowości, opartych na pod-stawowych statystykach stóp zwrotu z akcji.

EMPIRICAL DISCUSION ABOUT THE INFLUENCE OF DIVIDEND 
TO MARKET VALUE OF SHARES QUOTED ON THE WARSAW

STOCK EXCHANGE

SUM M ARY

The main goal of this article is to provide an analysis fof influence of dividend to 
market value of quoted shares. This subject is close tied with some classical and behav-
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ioural theories in finance. This research is a trial of measuring of relationships between 
major market factors such as PER, PBV, Rate of Return and dividend yield.
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