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Wpïyw kapitaïu rad nadzorczych
na wartoĂÊ spóïek
– analiza portfeli inwestycyjnych
Piotr Jaworski*, Michaï Zdziarski**
W artykule przedstawiono badanie zaleĝnoĂci miÚdzy kapitaïem rady nadzorczej a wycenÈ
spóïek. Kapitaï rady nadzorczej jest wskaěnikiem oceny efektywnego nadzoru i doradzania przez
radÚ zarzÈdowi. ZaleĝnoĂÊ miÚdzy kapitaïem rady nadzorczej a wynikami zostaïa zbadana na
poziomie analizy inwestycji w portfele inwestycyjne. Skonstruowano 5 alternatywnych portfeli na
bazie walorów 14 spóïek, dla których odnotowano najwyĝszy poziom kapitaïu rady nadzorczej
w populacji wszystkich firm gieïdowych. Wykorzystano analizÚ skumulowanych stóp zwrotu
zbportfeli, zobrazowano ich poïoĝenie wzglÚdem granicy efektywnej wg teorii Markowitza, a takĝe
przeanalizowano ich zachowanie wzglÚdem rynku za pomocÈ modeli regresji. Wyniki analiz upowaĝniajÈ do stwierdzenia, ĝe zostaïa zaobserwowana pozytywna zaleĝnoĂÊ dla inwestycji wbportfele walorów skonstruowanych z akcji firm o najwyĝszym poziomie kapitaïu rady nadzorczej.
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Impact of board’s capital on value of firms
– the investment portfolios analysis
The article presents the relationship between supervisory boards’ capital and the value of
firms. Such capital is an indicator of efficient supervision and advice offered by supervisory
boards to management boards. The link between supervisory boards’ capital and performance
is examined by means of an analysis of investment in investment portfolios. Five alternative
portfolios have been designed based on the value of 14 companies that had the highest supervisory capital in the population of all listed companies. Cumulative returns on portfolios are
analysed, their position relative to the efficient frontier according to Markowitz’s theory is
illustrated, and their behaviour towards the market is examined using regression models. The
analysis results show a positive correlation for investments in portfolios consisting of stocks
of companies with the highest supervisory capital.
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1. Wprowadzenie
Czy kapitaï rady nadzorczej wpïywa na
wycenÚ firm? W artykule odpowiadamy
na tak postawione pytanie badawcze, analizujÈc wyniki portfeli inwestycyjnych, do
których skonstruowania wykorzystano
celowo dobrane spóïki o najwyĝszym
poziomie kapitaïu rady nadzorczej, zmierzonym wedle metody zaproponowanej
przez Zdziarskiego (2015). Kapitaï rady to
konstrukt, który jest syntetycznym wskaěnikiem oceny potencjaïu dostarczania przez
radÚ nadzorczÈ cennych zasobów z otoczenia firmy, zdolnoĂci doradzania zarzÈdowi
w procesie strategii, legitymizacji dziaïañ
spóïki przez radÚ oraz zdolnoĂci do sprawowania przez niÈ kontroli nad sprawami
spóïki (Hillman i Dalziel, 2003).
Efektywne monitorowanie interesów
inwestorów i wspieranie wzrostu wartoĂci
firm poprzez doradzanie w procesach strategicznego rozwoju sÈ przedmiotami zainteresowania dwóch podstawowych teorii
wyjaĂniajÈcych problematykÚ ïadu korporacyjnego: teorii agencji (Eisenhardt, 1989;
Jensen i Meckling, 1976) i teorii zaleĝnoĂci
zasobowej (Aldrich i Pfeffer, 1976; Pfeffer i Salancik, 2003). Konstrukt kapitaïu
rady jest próbÈ syntezy dorobku tych dwóch
alternatywnych teorii wyjaĂniajÈcych istotÚ
ibefekty nadzoru korporacyjnego.
Sprawowanie kontroli sïuĝy przede
wszystkim ograniczaniu konfliktu interesów, które wystÚpujÈ w relacji kadry zarzÈdzajÈcej z wïaĂcicielami (Jensen ibMeckling,
1976). DziÚki ograniczeniu konfliktu interesów spada ryzyko utraty wartoĂci firmy
dla akcjonariuszy (Eisenhardt, 1989). Sprawowanie kontroli i monitoring spóïki przez
rady nadzorcze naleĝy uznaÊ za gïówny
obszar zainteresowañ badaczy ïadu korporacyjnego (Dobija i Koïadkiewicz, 2010).
Mniej badañ koncentrowaïo siÚ na praktyce
uzyskiwania przez spóïki dostÚpu do cennych zasobów i informacji za poĂrednictwem
rady oraz wspieraniu przez nie strategicznych procesów na gruncie teorii zaleĝnoĂci
zasobowej (Jeĝak, 2010; Musteen, Datta i
Kemmerer, 2010; Jasiñski, 2012). Pfeffer i
Salancik (1978) wskazali na cztery mechanizmy ograniczania zaleĝnoĂci zasobowej
firmy za poĂrednictwem rad dyrektorów:
1) doradzanie w kluczowym procesie formuïowania strategii,
2) zapewnianie dostÚpu do informacji
zbotoczenia,
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3) dostÚp do cennych zasobów dziÚki osobistym relacjom czïonków rady, ich
umiejÚtnoĂciom i wiedzy eksperckiej,
4) legitymizowanie dziaïañ spóïki.
Hillman i Dalziel (2003) twierdzÈ, ĝe
kapitaï rady jest pozytywnie skorelowany
z kaĝdym z czterech powyĝszych mechanizmów ograniczania zaleĝnoĂci zasobowej
firm.
Obserwowane w ostatnich latach
reformy systemów ïadu korporacyjnego
wbwielu krajach Ăwiata prowadzÈ do zwiÚkszania zakresu odpowiedzialnoĂci i wpïywu
rad na dziaïanie przedsiÚbiorstw (Aluchna,
2009). W efekcie moĝna oczekiwaÊ, ĝe rady
nadzorcze uzyskaïy realne podstawy wpïywania na sposób dziaïania przedsiÚbiorstw.
Zarówno efektywna kontrola, jak i wspieranie rozwoju spóïki przez rady nadzorcze
powinny mieÊ fundamentalne znaczenie dla
rozwoju przedsiÚbiorstw, a w konsekwencji
dla uzyskiwanych przez nie wyników i ich
wyceny na rynku kapitaïowym.

2. Portfel spóïek o najwyĝszym
poziomie kapitaïu rady
nadzorczej
DoĂwiadczeni prezesi i czïonkowie rad
nadzorczych, przedstawiajÈc recepty na
sukces rady, wskazujÈ na: „odpowiedni
skïad osób, wnoszÈcy poĝÈdany z perspektywy spóïki kapitaï ludzki i relacyjny”
(Koïadkiewicz, 2014, s. 224). Temu oczekiwaniu odpowiada konstrukt kapitaïu rady,
który skïada siÚ z dwóch komponentów:
kapitaïu spoïecznego, okreĂlanego takĝe
jako kapitaï relacyjny oraz kapitaïu ludzkiego (Hillman i Dalziel, 2003).
Kapitaï spoïeczny i kapitaï ludzki naleĝÈ
do kategorii zasobów niematerialnych, których naleĝyta wycena pozostaje wyzwaniem
(Bratnicki i Dyduch, 2003; Dobija, 2003).
JednoczeĂnie znaczenie zasobów niematerialnych, do których naleĝÈ kapitaï ludzki
i spoïeczny, dla wyników osiÈganych przez
organizacjÚ jest przedmiotem znaczÈcej iloĂci badañ i towarzyszÈcemu im rozwojowi
teorii (Becker, 1962; Coleman, 1988; Lin,
2001; Tsai i Ghoshal, 1998; Kwon i Adler,
2014). Pomimo rozwoju teorii badania
kapitaïu spoïecznego i kapitaïu ludzkiego
na poziomie rad nadzorczych firm, analizÚ
w tym zakresie podjÚto stosunkowo niedawno (Kor i Sundaramurthy, 2009).
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3. Metodologia
Zdziarski (2015) zaproponowaï metodÚ
pomiaru kapitaïu rady i jej skïadowych:
kapitaïu spoïecznego i kapitaïu ludzkiego.
Do obliczenia wskaěnika kapitaïu rady
nadzorczej przyjmuje on pomiary kapitaïu
ludzkiego i spoïecznego z wagÈ 50% kaĝdy.
Pomiar kapitaïu spoïecznego zostaï zoperacjonalizowany na podstawie dorobku teorii
sieci i metod analizy sieci spoïecznych (Borgatti i Halgin, 2011). Kapitaï spoïeczny zostaï
zmierzony za pomocÈ czterech wskaěników
centralnoĂci, obliczonych dla sieci relacji
czïonków rad nadzorczych, wynikajÈcej z ich
wspóïwystÚpowania wborganach wielu spóïek:
1) centralnoĂci przechodnioĂci, która jest
obliczana jako czÚstoĂÊ wystÚpowania
jednostki na najkrótszych Ăcieĝkach
ïÈczÈcych losowe pary wÚzïów sieci
(Freeman, 1979);
2) wskaěnika ograniczenia, który mierzy
stopieñ dostÚpu jednostki do luk strukturalnych i unikalnych zasobów sieci
(Burt, 1997); wskaěnik ograniczenia jest
tym wyĝszy, im jednostka ma mniej wiÚzi
w sieci; jego poziom zaleĝy teĝ od tego
czy jednostki, z którymi badana rada ma
relacje, sÈ ze sobÈ powiÈzane, a takĝe od
stopnia do jakiego jednostki, z którymi
ma kontakty, sÈ poïÈczone z pozostaïymi
wÚzïami sieci przez jednÈ, centralnÈ jednostkÚ (opaciuk-Gonczaryk, 2012);
3) wskaěnika stopnia wÚzïa – iloĂci bezpoĂrednich relacji rady z innymi radami
nadzorczymi wystÚpujÈcymi w sieci
(Freeman, 1979);
4) wskaěnika centralnoĂci bliskoĂci, który jest
miarÈ oddalenia wszystkich wÚzïów sieci
od analizowanej rady (Freeman, 1979).
WartoĂÊ wskaěnika kapitaïu spoïecznego
zostaïa obliczona jako syntetyczny wskaěnik czterech znormalizowanych pomiarów
centralnoĂci przedstawionych powyĝej,
którym nadano wagÚ 12,5% kaĝdej. Kapitaï ludzki zostaï zoperacjonalizowany za
pomocÈ dwóch pomiarów: przeciÚtnego
staĝu czïonków rady nadzorczej i odchylenia standardowego tego staĝu. WartoĂÊ
wskaěnika kapitaïu ludzkiego zostaïa obliczona na podstawie znormalizowanego,
przeciÚtnego staĝu, któremu nadano wagÚ
40% i znormalizowanemu pomiarowi zróĝnicowania, któremu nadano mniejszÈ, 10%
wagÚ (Zdziarski, 2015).
W artykule proponujemy skonstruowanie portfela inwestycyjnego w akcje spóïek,
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które osiÈgnÚïy najwyĝsze 15 pozycji w rankingu pomiaru kapitaïu rady nadzorczej
zaprezentowanej przez Zdziarskiego na
podstawie badañ 411 rad nadzorczych firm
notowanych na gïównym parkiecie Gieïdy
Papierów WartoĂciowych w Warszawie
wedle stanu na listopad 2014 r. Firmy, których akcje zostaïy wytypowane do portfeli
inwestycyjnych to: Globe Trade Center SA,
Work Service SA, LPP SA, Polnord SA, PC
Guard SA, Wikana SA, LC Corp SA, Rubicon Partners SA, Grupa KÚty SA, Wielton
SA, Vistula SA, Plast-Box SA, Sfinks Polska
SA, Altus TFI SA i Kruk SA. Poniĝej zaprezentowano wyniki analizy wartoĂci portfeli
inwestycji w te spóïki.
AnalizÚ przeprowadzono na danych
dla okresu pomiÚdzy 3 listopada 2014b r.
ab31bpaědziernika 2016 roku. Dane zostaïy
zebrane przy uĝyciu serwisu Thomson Reuter’s Eikon. Z ostatecznej analizy wyïÈczono
akcje spóïki PC Guard, poniewaĝ jakoĂÊ
informacji na jej temat mocno odbiegaïa
od pozostaïych i zaburzaïa wyniki analizy.
Kaĝdy z portfeli zostaï skonstruowany na
poczÈtku badanego okresu, tj. 3 listopada
2014 r., a nastÚpnie utrzymywany w sposób
pasywny do jego koñca.
Kompozycja portfeli zaleĝy od zasad
ibograniczeñ ich konstruowania. PrzyjÚliĂmy
nastÚpujÈce zasady konstrukcji portfeli:
1) portfel o równych wagach (EqW),
wbktórym kaĝda ze spóïek ma dokïadnie
taki sam procentowy udziaï w portfelu
w momencie jego konstrukcji; udziaïy
poszczególnych walorów wyraĝajÈ siÚ
nastÚpujÈcym wzorem:

wi = 1 ,
N
gdzie:
wi – procentowy udziaï i-tej spóïki
wbportfelu,
N – liczba wszystkich spóïek w portfelu;
2) portfel waĝony caïkowitÈ kapitalizacjÈ
rynkowÈ danej spóïki (CapW), w którym kaĝda ze spóïek ma taki procentowy udziaï w portfelu, w momencie jego
konstrukcji, w jakim jej kapitalizacja
rynkowa pozostaje w stosunku do sumy
kapitalizacji wszystkich spóïek w portfelu; udziaïy poszczególnych walorów
wyraĝajÈ siÚ nastÚpujÈcym wzorem:

wi =

cap i

/ 1N cap i

,
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gdzie:
wi – procentowy udziaï i-tej spóïki
wbportfelu,
capi – caïkowita kapitalizacja rynkowa
i-tej spóïki w portfelu,
N – liczba wszystkich spóïek w portfelu;
3) portfel waĝony wartoĂciÈ akcji spóïki
pozostajÈcymi w wolnym obrocie (freefloat, FreeFW), w którym kaĝda ze
spóïek ma taki procentowy udziaï
wbportfelu, w momencie jego konstrukcji, w jakim jej wartoĂÊ akcji pozostajÈcych w wolnym obrocie pozostaje w stosunku do sumy kapitalizacji wszystkich
akcji pozostajÈcych w wolnym obrocie
spóïek w portfelu; udziaïy poszczególnych walorów wyraĝajÈ siÚ nastÚpujÈcym
wzorem:

wi =

freefw i

/ 1N freefw i

,

gdzie:
wi – procentowy udziaï i-tej spóïki
wbportfelu,
freefwi – wartoĂÊ akcji pozostajÈcych
wb wolnym obrocie i-tej spóïki
wbportfelu,
N – liczba wszystkich spóïek w portfelu;
4) portfel waĝony caïkowitÈ kapitalizacjÈ
rynkowÈ danej spóïki (CapWBound),
wbktórym kaĝda ze spóïek ma taki procentowy udziaï w portfelu, w momencie jego konstrukcji, w jakim jej kapitalizacja rynkowa pozostaje w stosunku
do sumy kapitalizacji wszystkich spóïek
w portfelu z zastrzeĝeniem, ĝe udziaï
jednej spóïki jest ograniczony do 20%;
restrykcja ta zostaïa wprowadzona,
poniewaĝ jedna ze spóïek miaïa bardzo
duĝy, ponad 50% udziaï w skonstruowanym portfelu i autorzy obawiali siÚ, ĝe
moĝe to zaburzaÊ wyniki analizy;
5) portfel waĝony wartoĂciÈ akcji spóïki
pozostajÈcymi w wolnym obrocie (freefloat, FreeFWBound), w którym kaĝda
ze spóïek ma taki procentowy udziaï
wbportfelu, w momencie jego konstrukcji,
w jakim jej wartoĂÊ akcji pozostajÈcych
w wolnym obrocie pozostaje wbstosunku
do sumy kapitalizacji wszystkich akcji,
pozostajÈcych w wolnym obrocie spóïek
wystÚpujÈcych w portfelu zb zastrzeĝeniem, ĝe udziaï jednej spóïki jest ograniczony do 20%; powody jej wprowadzenia sÈ analogiczne, jak wbprzypadku
poprzedniego portfela.
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Tak skonstruowane portfele poddano
analizie, która pozwoli nam odpowiedzieÊ
na pytanie, czy inwestowanie w spóïki
ob wysokim kapitale rady moĝe przynieĂÊ
ponadprzeciÚtne wyniki inwestycyjne.

4. Wyniki badañ
Jako pierwsze poddano analizie stopy
zwrotu uzyskiwane przez poszczególne
portfele oparte na wysokim kapitale rad
nadzorczych i porównano je z tymi uzyskiwanymi z poszczególnych indeksów gieïdowych z warszawskiego parkietu. Wyniki
podsumowuje tabela 1.
Portfele inwestycyjne oparte na spóïkach o wysokim kapitale rad nadzorczych
otrzymaïy bardzo zachÚcajÈce wyniki inwestycyjne. Trzy z nich (równe wagi, waĝone
kapitalizacjÈ z ograniczeniem oraz waĝone
free floatem z ograniczeniem) uzyskaïy
wbanalizowanym niemal dwuletnim okresie
skumulowane stopy zwrotu na poziomie
ok. 30%, co jest zdecydowanie lepszym
wynikiem od gïównych indeksów gieïdowych WIG20 i WIG (wyniki ujemne) oraz
dwukrotnie lepszym od indeksów maïych
i Ărednich spóïek sWIG80 oraz mWIG40.
Ich zannualizowane stopy zwrotu ksztaïtowaïy siÚ na poziomie ok. 15%, co naleĝy
uznaÊ za bardzo zachÚcajÈcy wynik pod
wzglÚdem inwestycyjnym. Ich dzienne Ărednie stopy zwrotu ksztaïtowaïy siÚ takĝe na
wyĝszym poziomie niĝ w przypadku szeroko
rozumianego rynku, a takĝe charakteryzowaïy siÚ wiÚkszÈ zmiennoĂciÈ, co nie dziwi
z uwagi na fakt, ĝe sÈ to w wiÚkszoĂci stosunkowo nieduĝe spóïki i po prostu podlegaïy silnym ruchom wzrostowym. Portfele
spóïek waĝone kapitalizacjÈ i free floatem,
w których nie zastosowano ograniczenia
co do maksymalnej wagi jednej ze spóïek,
nie osiÈgnÚïy zadowalajÈcych wyników
inwestycyjnych. NastÈpiïo to ze wzglÚdu
na zbyt duĝÈ koncentracjÚ wb walory jednej ze spóïek, co sïusznie przewidzieli
autorzy, konstruujÈc portfele z ograniczeniem maksymalnej inwestycji w jednÈ
spóïkÚ do 20% aktywów danego portfela.
Skala wzrostu skumulowanych stóp zwrotu
z portfeli spóïek o wysokim kapitale rad
nadzorczych zostaïa takĝe podsumowana
na wykresieb1.
W kolejnym kroku podjÚto analizÚ
zachowania siÚ poszczególnych 14 spóïek
w stosunku do rynku, a takĝe wyników 5
poczÈtkowo skonstruowanych portfeli tych
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Tabela 1 (w %)
b

EqW

CapW

FreeFW

CapWBound

FreeFWBound

WIG20

WIG

Skumulowana stopa
zwrotu

32.31

–10.00

1.83

28.89

35.88

–26.31

–8.85

15.93

15.20

Zannualizowana stopa 15.07
zwrotu

–5.15

0.92

13.57

16.62

–14.19

–4.54

7.69

7.35

¥rednia
dzienna
stopa zwrotu

0.09

–0.01

0.01

0.06

0.07

–0.05

–0.01

0.03

0.03

Dzienne
odchylenie
standardowe

2.65

1.44

1.40

1.26

1.50

1.12

0.94

0.90

0.65

.MWIG 40 .SWIG80

½ródïo: opracowanie wïasne.

spóïek w stosunku do wszystkich moĝliwych kombinacji stworzenia z nich portfela inwestycyjnego w Ăwietle teorii portfeli
efektywnych (Markowitz, 1952). Analizowano dzienne stopy zwrotu spóïek z wysokim kapitaïem rad nadzorczych. Z akcji
14 spóïek autorzy zbudowali ich portfele
oraz granicÚ efektywnÈ, czyli zbiór portfeli
o minimalnej wariancji dla poszczególnych
wartoĂci oczekiwanej stopy zwrotu. Zostaïa
ona przedstawiona na wykresieb 2, prezen-

tujÈcym zaleĝnoĂÊ oczekiwanej dziennej
stopy zwrotu i jej odchylenia standardowego, które symbolizuje ryzyko walorów.
Zaznaczono na nim takĝe 5 portfeli spóïek
skonstruowanych wczeĂniej przez autorów
na podstawie wczeĂniej opisanej metodologii: EqW-kolor zielony, CapWBound-kolor fioletowy, FreeFWBound-kolor
pomarañczowy, CapW-kolor czerwony oraz
FreeFW-kolor ĝóïty. Na wykresie przedstawiono takĝe usytuowanie wyników z inwe-

Wykres 1. Skumulowane stopy zwrotu ze skonstruowanych portfeli na tle tych z indeksów gieïdowych
1,5000
1,4000

FreeWBound
EqW
CapWBound
FreeFW
.MWI40
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1,0000

FreeFW
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WIG
CapW
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WIG20
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03
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-0
916
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-0
7-
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16

-0
5-

03
20

16

-0
3-

03
20

16

-0
1-

03
20

15

-1
1-

03
20

15

-0
9-

03
20

15

-0
7-

03
20

15

-0
5-

03
20

15

-0
3-

03
20

15

-0
1-

15
20

20

14

-1
1-

03

0,6000

½ródïo: opracowanie wïasne.
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stycji w pojedyncze walory poszczególnych
spóïek o najwyĝszych wskaěnikach kapitaïu
rady nadzorczej, nanoszÈc w odpowiednich
miejscach wykresu ich skrócone nazwy.
KonstruujÈc portfel inwestycyjny z tak
dobranych spóïek, moĝna uzyskaÊ bardzo
dobrÈ dywersyfikacjÚ ryzyka, co widaÊ po
znacznej odlegïoĂci poszczególnych spóïek
od granicy efektywnej. Pozwala to wyciÈgnÈÊ wniosek, ĝe dobór tych wïaĂnie akcji
do portfela pozwala znacznie ograniczyÊ
ryzyko inwestycyjne. Bardzo ciekawy wniosek pïynie z usytuowania na wykresie portfeli, które w poprzedniej czÚĂci badania
uznano za dobrze zachowujÈce siÚ na tle
rynku: o równych wagach (EqW), caïkowitÈ
kapitalizacjÈ rynkowÈ danej spóïki zbograniczeniem do inwestycji 20% w jeden walor
(CapWBound) oraz waĝony wartoĂciÈ akcji
spóïki pozostajÈcymi w wolnym obrocie
zbograniczeniem do inwestycji 20% w jedno
aktywo (FreeFWBound). Wszystkie te
portfele znajdujÈ siÚ bardzo blisko granicy
efektywnej Markowitza i zarazem wbbezpoĂrednim sÈsiedztwie portfela obminimalnej
globalnej wariancji, co oznacza, ĝe sÈ one
bardzo dobrze zdywersyfikowane ibcharakteryzujÈ siÚ bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym w stosunku do lokowania Ărodków w pojedyncze akcje analizowanych
spóïek.
W ostatniej czÚĂci prezentowanego badania sprawdzono czy portfele inwestycyjne
skonstruowane przez autorów osiÈgaïy sta-

tystycznie istotne, wyĝsze stopy zwrotów od
indeksów gieïdowych, które mogÈ byÊ dla
nich potencjalnymi benchmarkami. Szacowanie odbyïo siÚ za pomocÈ modelu regresji opisanego poniĝszym wzorem:
porti = a + b * indexi + e,
gdzie:
porti – dzienna stopa zwrotu dla analizowanego portfela inwestycyjnego
spoĂród: EqW, CapW, FreeFW,
CapWBound oraz FreeFWBound,
indexi – dzienna stopa zwrotu z bÚdÈcego
benchmarkiem rynkowym indeksu
spoĂród: WIG20, WIG, mWIG40
oraz sWIG80.
W pierwszej fazie analizie poddano dane
w modelu regresji panelowej. Jednak na
podstawie post-regresyjnych testów diagnostycznych Hausmana oraz mnoĝnika
Lagrange’a Breuscha-Pagana stwierdzono,
ĝe nie mogÈ byÊ one zastosowane w badaniu wzajemnych zaleĝnoĂci pomiÚdzy analizowanymi stopami zwrotu. Dlatego autorzy zdecydowali siÚ na badanie za pomocÈ
klasycznego modelu regresji liniowej, a ze
wzglÚdu na ograniczonÈ obszernoĂÊ niniejszego opracowania wyniki badañ panelowych nie zostaïy zaprezentowane. Uzyskane oszacowanie paramentów opisanego
wczeĂniej modelu regresji zostaïo podsumowane w tabeli 2. Uzyskanie w analizowanym modelu dodatniego parametru alfa

Wykres 2. Wyznaczone portfele spóïek na tle granicy efektywnej wedïug teorii Markowitza
Granica efektywna oraz estymowane portfele
SFSP

0,0020

WLTP

Oczekiwana stopa zwrotu

KRU
VSTP
ALI

0,0010
FREEFWB

KTY

GTCP

CAPWB

0,0000

FREEFW

LCCP

CAPW
PLX
WSEP

–0,0010
0,00

0,01

PNDP

RBCP

LPPP

0,02

WIK

0,03

Odchylenie standardowe

½ródïo: opracowanie wïasne.
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bÚdzie wskazywaïo na osiÈganie wiÚkszych
zwrotów z analizowanych portfeli w stosunku do rynku.
Uzyskane modele charakteryzujÈ siÚ
doĂÊ niskimi wartoĂciami dopasowania
wyraĝonymi parametrem R2. Potwierdza to
wczeĂniejsze obserwacje, ĝe portfele aktywów o wysokim kapitale rad nadzorczych
pozwalajÈ na znacznÈ dywersyfikacjÚ ryzyka
w stosunku do rynku i zachowujÈ siÚ wbsposób od niego odmienny. Zdecydowana
wiÚkszoĂÊ parametrów alfa miaïa wartoĂci dodatnie, co potwierdza wczeĂniejsze
wnioski i wskazuje na osiÈganie wiÚkszych
zwrotów z analizowanych portfeli, w stosunku do wyników osiÈganych zbinwestycji
w indeksy gieïdowe. Wyniki te nie sÈ jednak istotne statystycznie, co osïabia przedstawione wnioski z modelu regresji. Stopy
zwrotów poszczególnych portfeli charakteryzowaïy siÚ doĂÊ duĝÈ wartoĂciÈ odchylenia standardowego, co mogïo wpïynÈÊ na
brak wysokiej istotnoĂci statystycznej zaob-

serwowanych zaleĝnoĂci. Warto podkreĂliÊ
jednak regularnoĂÊ obserwacji pozytywnej
wartoĂci wskaěnika alfa i jednoczeĂnie lepsze zachowanie siÚ stóp zwrotu analizowanych portfeli, od ich potencjalnych benchmarków rynkowych.

5. Podsumowanie
Celem przedstawionych analiz byïa
odpowiedě na pytanie, czy kapitaï rady
nadzorczej wpïywa na wycenÚ firm? Wyniki
naszych analiz upowaĝniajÈ nas do stwierdzenia, ĝe taka zaleĝnoĂÊ zostaïa zaobserwowana dla inwestycji w portfel walorów
skonstruowanych z akcji 14 spoĂród 15 firm
o najwyĝszym poziomie kapitaïu rady nadzorczej. Szczególnie dobre wyniki zwrotu
z inwestycji zaobserwowaliĂmy dla portfeli
walorów o równych wagach (EqW), waĝonego caïkowitÈ kapitalizacjÈ rynkowÈ danej
spóïki z ograniczeniem do inwestycji 20%
wb jeden walor (CapWBound) oraz waĝo-

Tabela 2. Model CAPM

Zmienna
zaleĝna

Zmienna
niezaleĝna

R sqr

alfa

p-value

beta

p-value

Eqw

0.0359

0.0011

0.3380

0.4477

0.0000

Capw

0.3337

0.0003

0.5940

0.7402

0.0000

0.2933

0.0005

0.3600

0.6780

0.0000

Capwbound

0.1933

0.0008

0.1050

0.4948

0.0000

Freefwbound

0.1348

0.0010

0.1250

0.4919

0.0000

Eqw

0.0458

0.0010

0.4030

0.6049

0.0000

Capw

0.3686

0.0000

0.9710

0.9295

0.0000

0.3368

0.0002

0.6270

0.8681

0.0000

Capwbound

0.2485

0.0007

0.1780

0.6703

0.0000

Freefwbound

0.1759

0.0008

0.1910

0.6713

0.0000

Eqw

0.0580

0.0007

0.5710

0.7057

0.0000

Capw

0.3210

-0.0004

0.4300

0.8998

0.0000

0.3342

-0.0002

0.7330

0.8970

0.0000

Capwbound

0.3268

0.0003

0.5100

0.7974

0.0000

Freefwbound

0.2417

0.0004

0.4540

0.8163

0.0000

Eqw

0.0339

0.0007

0.5690

0.7465

0.0000

Capw

0.2225

-0.0004

0.4570

1.0371

0.0000

0.2221

-0.0002

0.7550

1.0123

0.0000

Capwbound

0.2273

0.0003

0.5440

0.9206

0.0000

Freefwbound

0.1592

0.0004

0.4750

0.9170

0.0000

Freefw

Freefw

Freefw

Freefw

wig20

wig

mwig40

swig80

½ródïo: opracowanie wïasne.
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nego wartoĂciÈ akcji spóïki pozostajÈcymi
w wolnym obrocie z ograniczeniem do inwestycji 20% w jedno aktywo (FreeFWBound).
W analizowanym przez autorów niemal
dwuletnim okresie inwestycji te trzy portfele zapewniïy skumulowane stopy zwrotu
na poziomie ok. 30%. Alternatywne inwestycje w indeksy gieïdowe WIG20 ib WIG
daïyby w tym czasie wyniki ujemne, a inwestycje w indeksy maïych i Ărednich spóïek
sWIG80 oraz mWIG40 prawie dwukrotnie gorsze rezultaty. Wszystkie trzy portfele (EqW, CapWBound, FreeFWBound)
osiÈgnÚïy wyniki bardzo bliskie tym, jakie
sÈ osiÈgane w optymalnych kombinacjach
dostÚpnych walorów na granicy efektywnej Markowitza i zarazem w bezpoĂrednim
sÈsiedztwie portfela o minimalnej globalnej
wariancji. Oznacza to, ĝe wb analizowanym
okresie pozwalaïy one osiÈgnÈÊ bardzo
wysokÈ dywersyfikacjÚ ryzyka inwestycyjnego, w stosunku do lokowania Ărodków
w pojedyncze akcje analizowanych spóïek.
Wedle najlepszej wiedzy autorów prezentowane badania sÈ pierwszÈ próbÈ oszacowania efektów poziomu kapitaïu rady
nadzorczej na podstawie wyników analizy
portfelowej. PrzyjÚcie poziomu analizy
wyników portfela inwestycyjnego, ab nie
pojedynczych spóïek pozwala, zdaniem
autorów, na rozwój teorii ïadu korporacyjnego, w której postulowano wystÚpowanie
zaleĝnoĂci miÚdzy kapitaïem rady a wynikami na poziomie pojedynczych spóïek.
Analiza portfela inwestycyjnego pozwala
badaÊ efekty dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego na poziomie portfela niedostÚpne
w przypadku badañ pojedynczych walorów.
Empiryczne wyniki naszych analiz wskazujÈ
na wysokÈ jakoĂÊ portfela spóïek o najwyĝszym kapitale rady nadzorczej pod wzglÚdem dywersyfikacji ryzyka.
Przedstawione wyniki analiz sÈ zachÚcajÈce i mogÈ stanowiÊ wskazówkÚ dla
zarówno praktyki inwestowania w walory
spóïek, jak i zasad ksztaïtowania nadzoru
korporacyjnego. W selekcji czïonków rad
nadzorczych naleĝaïoby uwzglÚdniÊ czynniki pozwalajÈce osiÈgnÈÊ wysokie wskaěniki kapitaïu rady nadzorczej. O ile wniosek
ten wydaje siÚ intuicyjnie bezdyskusyjny,
o tyle w praktyce wïaĂciciele delegujÈcy
czïonków do rady nadzorczej czÚsto kierujÈ
siÚ innymi czynnikami, takimi jak zaufanie
wynikajÈce z relacji pokrewieñstwa lub osobistej znajomoĂci kandydatów do rady oraz
ich oczekiwanej lojalnoĂci. Wyniki naszych
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analiz wskazujÈ na praktycznÈ uĝytecznoĂÊ
wykorzystania metody analiz sieci spoïecznych i miar centralnoĂci, które nie sÈ
powszechnie wykorzystywane w praktyce
selekcji kandydatów do rad nadzorczych.
Inwestorzy powinni zwracaÊ uwagÚ na
poziom kapitaïu rady nadzorczej, który
zdaje siÚ sprzyjaÊ wytypowaniu walorów
do portfeli pozwalajÈcych uzyskiwaÊ systematycznie dobre wskaěniki inwestycyjne.
Ten wniosek, prawdziwy dla analizowanego
przez nas czasu inwestycji, powinien byÊ
potwierdzony w dalszych, podïuĝnych badaniach oraz dla portfeli konstruowanych
zbróĝnej wielkoĂci populacji spóïek o wysokim poziomie kapitaïu rady. W przedstawionym badaniu analizie poddano portfele
konstruowane z 14 walorów. W dalszych
badaniach zamierzamy sprawdziÊ, jak na
zaobserwowane zaleĝnoĂci wpïynie zmiana
liczebnoĂci walorów. Inny problem, który
takĝe wymaga prowadzenia badañ podïuĝnych, dotyczy optymalizacji czasu utrzymywania spóïek w portfelach, od momentu
przeprowadzenia pomiarów kapitaïu rady
nadzorczej. W prezentowanych badaniach
kaĝdy z portfeli zostaï skonstruowany na
poczÈtku badanego okresu, tj. 3 listopada
2014 r., a nastÚpnie utrzymywany w sposób
pasywny do koñca pomiaru w paědzierniku
2016 r.
Uzyskane przez nas wyniki zdajÈ siÚ
potwierdzaÊ intuicjÚ, ĝe efektywna kontrola i wspieranie rozwoju spóïki przez rady
nadzorcze majÈ fundamentalne znaczenie
dla dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw, a w konsekwencji dla uzyskiwanych przez nie wyników i ich wyceny na rynku kapitaïowym.
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