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Wpïyw jakoĂci zysku na zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy
zyskiem abstopÈ zwrotu zbakcji na przykïadzie
GPW wbWarszawie
Rafaï CieĂlik*
W artykule podjÚto próbÚ oceny tego czy ibwbjakim zakresie jakoĂÊ zysku determinuje przydatnoĂÊ wyniku finansowego dla prognozowania ceny akcji (stopy zwrotu) wb warunkach
polskiego rynku kapitaïowego. Dla oceny jakoĂci zysku wykorzystano wskaěniki oparte na
czterech jego atrybutach, tj. trwaïoĂci, zdolnoĂci predykcyjnej, stopniu wygïadzania zysku oraz
stabilnoĂci. Wyniki badania oparte na szerokiej próbie obejmujÈcej wszystkie niefinansowe
spóïki notowane na GPW wbWarszawie wblatach 2009–2016 pozwoliïy potwierdziÊ pozytywny
wpïyw, jaki wywiera jakoĂci zysku na badanÈ zaleĝnoĂÊ. Naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe siïa tego
wpïywu jest zmienna wbczasie ibzaleĝy od przynaleĝnoĂci sektorowej badanej spóïki.
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Effect of Earnings Quality on the Returns-Earnings Relationship:
Evidence from the Warsaw Stock Exchange
The paper examines whether and how earnings quality affects the returns-earnings relationship taking into consideration four earnings attributes including persistence, predictability,
smoothness and stability. For ablarge sample of non-financial firms listed on the Warsaw Stock
Exchange over the period 2009–2016, the study showed that earnings quality has abpositive
influence on the tested relationship. Moreover, the nature (parameters) of the returns/earnings
relation exhibits considerable instability over time and across sectors.
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1. Wprowadzenie
W trakcie ostatnich kilku dekad obserwuje siÚ rosnÈce zainteresowanie zarówno
teoretyków, jak ib praktyków zb dziedziny
finansów ib rachunkowoĂci poszukiwaniem
istotnych zaleĝnoĂci pomiÚdzy poszczególnymi kategoriami ekonomicznymi ujawnianymi wb sprawozdaniu finansowym ab kategoriami identyfikujÈcymi efektywnoĂÊ
inwestycyjnÈ, tj. cenÈ akcji, stopÈ zwrotu
bÈdě ponadprzeciÚtnÈ stopÈ zwrotu. ZaleĝnoĂÊ ta okreĂlana jest wb literaturze terminem value relevance of accounting numbers. ZaĂ zainteresowanie badawcze wbtym
obszarze koncentruje siÚ szczególnie na
ocenie, czy dostÚpne publicznie dane ksiÚgowe oraz które ibkiedy determinujÈ proces
decyzyjny inwestorów gieïdowych.
Analizy empiryczne wbtym zakresie opierajÈ siÚ na zaïoĝeniu, ĝe jeĝeli informacja
wpïywa na proces decyzyjny, to inwestorzy
dostosowujÈ swoje decyzje do jej zachowania, ab rynek reaguje na jej upublicznienie poprzez zmianÚ ceny akcji. Zatem,
aby informacja byïa uĝyteczna dla procesu
wyceny rynkowej, musimy obserwowaÊ
zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy reakcjÈ rynku ab jej
ujawnieniem. Jeĝeli taka reakcja wystÚpuje
oraz jest pozytywna ibsilna, wówczas moĝemy
mówiÊ ob wysokiej uĝytecznoĂci decyzyjnej
takiej informacji. Jeĝeli natomiast reakcja
jest sïaba lub negatywna, wówczas uĝytecznoĂÊ decyzyjna informacji jest wÈtpliwa.
Opisywana wb literaturze przedmiotu
ib szeroko przebadana zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy
wynikiem finansowym ab wycenÈ rynkowÈ
spóïki (stopÈ zwrotu zb akcji) zasadniczo opiera siÚ na trzech zaïoĝeniach. Po
pierwsze zakïada siÚ, ĝe zysk lub szerzej
dane finansowe zawarte wb sprawozdaniu
dostarczajÈ akcjonariuszom informacji na
temat bieĝÈcej ib przyszïej zyskownoĂci. Po
drugie przyjmuje siÚ, ĝe informacje ob bieĝÈcej ib przyszïej zyskownoĂci dostarczajÈ
akcjonariuszom informacji na temat obecnej ibpotencjalnej dywidendzie oraz sÈ uĝyteczne dla przewidywania przyszïych przepïywów pieniÚĝnych. Po trzecie przyjmuje
siÚ, ĝe cena akcji odzwierciedla wartoĂÊ
bieĝÈcÈ (zdyskontowanÈ) przyszïych dywidend, bÈdě, szerzej, wolnych przepïywów
pieniÚĝnych naleĝnych akcjonariuszom.
Niestety badania empiryczne prowadzone
wbtym zakresie na Ăwiecie nie potwierdzajÈ
wb peïni wystÚpowania powyĝszych relacji
wb praktyce. Ball ib Brown (1968), na pod-
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stawie prostego modelu, wykazali istnienie pozytywnej zaleĝnoĂci pomiÚdzy stopÈ
zwrotu zbakcji abzyskiem, ale juĝ wbbardziej
wspóïczesnym opracowaniu Lev (1989)
wyprowadziï wniosek, ĝe zysk jedynie
wb 10–15% wyjaĂnia zmiany cen akcji. Co
wiÚcej parametry opisujÈce naturÚ relacji
zysk–stopa zwrotu zb akcji wykazujÈ niestabilnoĂÊ wb czasie, co zb kolei pokazuje,
ĝe `przydatnoĂÊ zysku dla inwestorów jest
bardzo ograniczona. Inni badacze próbowali okreĂliÊ przyczyny takiego stanu rzeczy
wskazujÈc m.in. na:
– niedopasowanie modelu – np. Easton
ib Harris (1991), Shroff (2002),
Abdelqader, Al-Debi’e ib Gharaibeh
(2008),
– irracjonalnoĂÊ podejmowania przez
inwestorów decyzji,
– jakoĂÊ danych sprawozdawczych „jakoĂÊ
zysku” – np. Penman ib Zhang (2002),
Chan ib in. (2004), Richardson ib in.
(2005), Dechow ibDichev (2002), Houge
ibLoughran (2000).
O ile dwa pierwsze obszary sÈ stosunkowo dobrze opisane ib przebadane, takĝe
wb warunkach polskich (np. Gajdka ib Pietraszewski, 2015; ¿urawik, 2012; Majewski ib Doszyñ, 2013), o tyle problematyka
wpïywu jakoĂci zysku na uĝytecznoĂÊ
informacji sprawozdawczych dla procesu
prognozowania stopy zwrotu zb akcji jest
wbopracowaniach krajowych zagadnieniem
nowym.
Problematyka jakoĂci zysku ïÈczy siÚ
ze zjawiskiem „kreatywnej rachunkowoĂci”, czyli wykorzystywania dopuszczonych
wb systemach rachunkowoĂci praw wyboru
ib alternatywnych rozwiÈzañ wb zakresie
wyceny aktywów ib pasywów oraz przychodów ibkosztów do intencjonalnego ksztaïtowania danych finansowych prezentowanych
wb sprawozdaniu finansowym. Te alternatywnoĂci, co do zasady, majÈ zapewniÊ
wysokÈ jakoĂÊ informacji finansowej, jednak wb praktyce sÈ wykorzystywane przez
zarzÈdzajÈcych do „kreowania” wyniku
finansowego, tak aby wpïynÈÊ na odbiorców tych informacji ibzachÚciÊ ich do podejmowania okreĂlonych decyzji. Przykïadem
stosowania takich praktyk moĝe byÊ szereg
skandali zbpoczÈtku XXI wieku. Przypadki
Enronu, Tyco International czy Xeroxa to
tylko najbardziej spektakularne przykïady
manipulacji ksiÚgowych, które odcisnÚïy
swój negatywny Ălad na rynkach kapitaïowych. W tym kontekĂcie celem autora jest
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wykazanie, czy ib wb jakim zakresie jakoĂÊ
zysku determinuje przydatnoĂÊ wyniku
finansowego dla prognozowania ceny akcji
(stopy zwrotu) wb warunkach polskiego
rynku kapitaïowego. Naleĝy tu podkreĂliÊ,
ĝe zamierzeniem autora wb ramach niniejszego opracowania nie jest budowanie
nowego modelu prognostycznego, ab jedynie wykazanie, czy taka teoretycznie uzasadniona zaleĝnoĂÊ wb ujÚciu praktycznym
ib wb warunkach polskich wb ogóle istnieje.
Badanie to moĝna zatem potraktowaÊ jako
wstÚp do szerszego opracowania, wbktórym
autor, wykorzystujÈc wyniki analizy empirycznej, bÚdzie staraï siÚ opracowaÊ model
prognozowania cen akcji zbwykorzystaniem
parametru jakoĂci zysku1.

2. Zysk jako zmienna objaĂniajÈca
zmianÚ stopy zwrotu zbakcji
Problematyka uĝytecznoĂci decyzyjnej
zysku dla rynku kapitaïowego byïa przedmiotem rozwaĝañ wielu badañ teoretycznych
ib empirycznych. MiÚdzy innymi V. Bernard
(1995) przeprowadziï analizÚ porównawczÈ,
wbramach której zbjednej strony badaï wpïyw
na cenÚ akcji informacji wb zakresie wartoĂci ksiÚgowej oraz wyniku finansowego,
zb drugiej oceniaï relacjÚ pomiÚdzy cenÈ
akcji ab wielkoĂciÈ wypïacanej dywidendy.
Wykorzystywaï wb tym celu model oparty
na analizie regresji ceny akcji wzglÚdem
tych czynników. Wyniki badañ wskazywaïy,
ĝe wb pierwszym przypadku wspóïczynnik
determinacji liniowej osiÈgaï wyraěnie wyĝszy poziom (przeciÚtna wartoĂÊ wspóïczynnika R2 wyniosïa 68%). W modelu opartym
na wartoĂci dywidendy przeciÚtna wartoĂÊ
wspóïczynnika R2 wyniosïa jedynie 29%.
Wyniki te potwierdziïy zatem wystÚpowanie
pozytywnej zaleĝnoĂci pomiÚdzy analizowanymi wielkoĂciami, których wartoĂÊ jest
prezentowana wbsprawozdaniu finansowym,
ab wartoĂciÈ firmy. W ramach analiz empirycznych dokonywano takĝe oceny porównawczej róĝnej wartoĂci decyzyjnej informacji pochodzÈcych zb bilansu ib rachunku
zysków ib strat. MiÚdzy innymi Collins ib in.
(1997) wskazali, ĝe wb trakcie ostatnich
czterdziestu lat uĝytecznoĂÊ decyzyjna zysku
spadïa, zaĂ uĝytecznoĂÊ decyzyjna wartoĂci ksiÚgowej wzrosïa. Wyniki te zostaïy
potwierdzone takĝe wbbadaniach Bartha ibin.
(1998). Wbtym ostatnim przypadku wnioski
odnosiïy siÚ do przedsiÚbiorstw znajdujÈcych siÚ wb kïopotach finansowych. Moĝna
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to interpretowaÊ intuicyjnie wbten sposób, ĝe
wbsytuacji, gdy spóïka wykazuje niskÈ dochodowoĂÊ bÈdě jej brak, inwestorzy opierajÈ
swoje decyzje na wycenie majÈtkowej.
Powyĝszy przeglÈd literatury wskazuje,
ĝe dane sprawozdawcze, wbtym takĝe zysk
ksiÚgowy, stanowiÈ istotny czynnik procesu
podejmowania decyzji inwestycyjnej, chociaĝ ich wpïyw na ten proces wb ostatnich
latach nieznacznie siÚ osïabiï. Naleĝy tu jednak podkreĂliÊ, ĝe prawdziwoĂÊ tych wniosków jest wbduĝej mierze zaleĝna od przyjÚtej wbbadaniu metodologii, tj. potwierdza
siÚ dla jednej metodologii badawczej, dla
innej wyniki nie sÈ juĝ tak jednoznaczne
(Cho, 2005).
Ogólny model definiujÈcy zaleĝnoĂÊ
pomiÚdzy informacjami pochodzÈcymi
zbrachunkowoĂci abwartoĂciÈ rynkowÈ akcji
moĝe przybieraÊ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
V = f (A,v)

(1)

gdzie „V” moĝe oznaczaÊ dowolnÈ miarÚ
odzwierciedlajÈca wartoĂÊ rynkowÈ akcji
Moĝe to byÊ np. bieĝÈca cena akcji bÈdě
teĝ stopa zwrotu uzyskana za dany okres.
Parametr „A” zbkolei moĝe stanowiÊ wektor
zmiennych (danych) ksiÚgowych, np. zysk
na jednÈ akcjÚ, abparametrem „v” moĝe byÊ
wektor dowolnych informacji innych niĝ
te tworzone przez system rachunkowoĂci
(Luberrink, 2000).
OpisujÈc relacje pomiÚdzy wielkoĂciami ekonomicznymi prezentowanymi
wb sprawozdawczoĂci finansowej ab cenÈ
rynkowÈ akcji lub stopÈ zwrotu zb akcji,
czÚsto wykorzystuje siÚ podstawowy model
wyceny, wb którym cena akcji (wartoĂÊ
przedsiÚbiorstwa) odzwierciedla przyszïe zdyskontowane przepïywy pieniÚĝne.
Poniewaĝ jednak informacje ob przyszïych
przepïywach pieniÚĝnych nie sÈ prezentowane wb raportach finansowych spóïek
gieïdowych, powszechne zainteresowanie
inwestorów budzi kategoria zysku (Kothari
ibZimmerman, 1995). Wynika to zbfaktu, ĝe
zysk bieĝÈcy, co zresztÈ stwierdzajÈ wprost
MiÚdzynarodowe Standardy RachunkowoĂci, zawiera informacje wb zakresie oczekiwanych przyszïych przepïywów pieniÚĝnych (Watts ibZimmerman, 1986; Kormendi
ibLipe, 1987; Ohlson, 1991). StÈd wbsposób
naturalny wynik finansowy staï siÚ podstawowÈ kategoriÈ ksiÚgowÈ, wykorzystanÈ
wb modelu regresji jako zmienna objaĂniajÈca zmianÚ ceny akcji (stopy zwrotu).
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W literaturze przedmiotu najczÚĂciej
zastosowanie majÈ trzy modele opisujÈce
zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy zyskiem Xt abcenÈ akacji Pt (Kothari ibZimmerman, 1995):
model cena – zysk
Pt = Ơ + ơXt + Ƥt

(2)

model indeksu ceny
Pt / Pt – 1 = Ơ + ơ Xt / Pt – 1 + Ƥt

(3)

model stopy zwrotu
6Pt = Ơ + ơ 6Xt / Pt – 1 + Ƥt

(4)

W pierwszym przypadku zmiennÈ objaĂniajÈcÈ zmianÚ ceny akcji jest zysk ksiÚgowy, wbdrugim zysk jest zmiennÈ objaĂniajÈcÈ dla stopy zwrotu zbakcji za dany okres.
Z kolei wb trzecim modelu czynnikiem
wyjaĂniajÈcym zmianÚ stopy zwrotu zbakcji
wbdanym okresie jest obserwowana wbtym
okresie zmiana poziomu zysku.

3. JakoĂÊ zysku – istota ibpomiar
W nauce ekonomii istniejÈ dwie wariantowe koncepcje dotyczÈce formuïowania
wyniku finansowego. Pierwsza zbnich wiÈĝe
siÚ zb zachowaniem kapitaïu (tzw. podejĂcie ksiÚgowe – transakcyjne). Koncepcja
ta opiera siÚ na teorii strumieni ib pomija
równoczeĂnie wiÚkszoĂÊ zmian dotyczÈcych
rynkowej wartoĂci komponentów tworzÈcych bogactwo firmy. Druga koncepcja,
nazywana podejĂciem ekonomicznym,
koncentruje siÚ na maksymalizacji wartoĂci
ekonomicznej ib traktuje wynik finansowy
jako maksymalnÈ wartoĂÊ, ob jakÈ wzrosïo
bogactwo firmy na koniec okresu wbporównaniu zb jego poczÈtkiem. Przy pomiarze
wartoĂci uwzglÚdnia siÚ szereg czynników,
wb tym takĝe zmiany wartoĂci rynkowej
komponentów tworzÈcych owe bogactwo.
Tradycyjna rachunkowoĂÊ przyjÚïa pierwszÈ
zb wymienionych koncepcji oraz wypracowaïa dla niej swoje wïasne metody interpretacji ib pomiaru wyniku finansowego.
Szeroka alternatywnoĂÊ wb zakresie interpretacji ib pomiaru wielkoĂci czynników
ksztaïtujÈcych wynik finansowy oraz jego
róĝne formy poĂrednie (wynik na sprzedaĝy, wynik na dziaïalnoĂci operacyjnej,
wynik netto) pozwala postawiÊ zasadnicze
pytanie obuĝytecznoĂÊ tej kategorii ekonomicznej dla procesu podejmowania decyzji
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– szczególnie zaĂ wb zakresie konkretnych
cech jakoĂciowych determinujÈcych tÚ uĝytecznoĂÊ.
Termin „jakoĂÊ zysku” nie jest jeszcze
powszechnie uĝywanym, szczególnie wbpolskiej literaturze, okreĂleniem wskazujÈcym
na pewne waĝne ibpoĝÈdane cechy tej kategorii. Nie jest jednakĝe pojÚciem nowym.
Zarówno wbopracowaniach naukowych, jak
ibwbliteraturze anglosaskiej kontekst jakoĂci
zysku zbreguïy utoĝsamiany jest zbpojÚciem
earnings quality, chociaĝ, jak dotÈd, nie
zostaïa sformuïowana jednoznaczna ibogólnie akceptowalna jego definicja. Problem
zwiÈzany zbjednoznacznÈ egzegezÈ tego terminu wynika zarówno zbcelu, jak ibnormatywnych aspektów funkcjonowania systemu
rachunkowoĂci wbróĝnych pañstwach ibróĝnych przedsiÚbiorstwach. Istotnym czynnikiem stanowiÈcym trudnoĂÊ definiowania
tego pojÚcia jest takĝe szeroki krÈg uĝytkowników informacji finansowych, abco za
tym idzie formuïowanie przez nich róĝnych
oczekiwañ wb zakresie cech jakoĂciowych,
jakimi powinien charakteryzowaÊ siÚ zysk.
Jednym zb celów rachunkowoĂci jako
ěródïa informacji ob przedsiÚbiorstwie jest
zapewnienie zgodnoĂci pomiÚdzy wystÚpujÈcymi wbprzedsiÚbiorstwie zdarzeniami
ekonomicznymi ab danymi finansowymi
tworzonymi ib udostÚpnianymi publicznie
wb ramach sprawozdawczoĂci finansowej.
Z tej perspektywy zysk ksiÚgowy charakteryzuje siÚ wysokÈ jakoĂciÈ wtedy, kiedy
wiernie odzwierciedla wszystkie zdarzenia
ksztaïtujÈce jego wartoĂÊ. Natomiast miarÈ
oceny jakoĂci zysku wbtym przypadku moĝe
byÊ róĝnica pomiÚdzy poziomem wyniku
finansowego zaprezentowanego wb raporcie finansowym ab jego poziomem rzeczywistym, który ma pokrycie wb zdarzeniach
ekonomicznych.
RachunkowoĂÊ finansowa, zgodnie
zb zasadÈ memoriaïowÈ, ewidencjonuje
wszystkie zdarzenia gospodarcze, zarówno
te ob charakterze niepieniÚĝnym, których
skutki finansowe pojawiÈ siÚ wbprzyszïoĂci,
jak ibpieniÚĝnym, obejmujÈce wszelkie pïatnoĂci otrzymane lub dokonane wbprzeszïoĂci. Ta perspektywa implikuje zbkolei fakt,
ĝe zysk prezentowany wb raporcie finansowym jest wynikiem nie tylko niegotówkowego (czysto memoriaïowego), lecz takĝe
gotówkowego poziomu komponentów
ksztaïtujÈcych jego wartoĂÊ. JednoczeĂnie
poziom niegotówkowy tych komponentów
ustalany jest wb oparciu ob wycenÚ bilan-
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sowÈ. Procedura wyceny bilansowej jest
prowadzona zgodnie zb uregulowaniami
prawnymi, wbramach których dopuszczone
sÈ pewne alternatywne sposoby postÚpowania, tzw. prawa wyboru oraz obszary
swobody. Te zb kolei mogÈ byÊ intencjonalnie wykorzystywane przez menedĝerów
do wpïywania na poziom prezentowanego
zysku. Moĝna wiÚc uznaÊ, ĝe zysk posiada
wysokÈ jakoĂÊ wtedy, gdy wb trakcie jego
tworzenia nie dokonywano zmian metod
ksiÚgowych okreĂlonych wbpolityce rachunkowoĂci, tak aby intencjonalnie ksztaïtowaÊ
poziom prezentowanego wbraporcie wyniku
finansowego. Moĝna takĝe uznaÊ, ĝe jakoĂÊ
zysku jest tym wyĝsza, wbim wiÚkszym stopniu zysk ksiÚgowy pokrywa siÚ zb zyskiem
gotówkowym. Mniejszy udziaï zysku czysto
memoriaïowego pozostawia bowiem mniejsze pole do manipulacji.
JakoĂÊ zysku to takĝe kryterium bÚdÈce
synonimem wartoĂci poznawczej ibdecyzyjnej
informacji pochodzÈcych ze sprawozdawczoĂci finansowej dla ich uĝytkowników. Z tej
perspektywy jakoĂÊ zysku moĝe byÊ identyfikowana poprzez zdolnoĂÊ bieĝÈcego zysku
do utrzymania swego poziomu wbprzyszïoĂci.
Wyĝsza trwaïoĂÊ zysku zwiÚksza jego zdolnoĂÊ predykcyjnÈ, abto zbkolei zwiÚksza jego
uĝytecznoĂÊ decyzyjnÈ (Francis ibin., 2004).
Wszystko to pokazuje, iĝ jednoznaczne
zdefiniowanie pojÚcia „jakoĂÊ zysku” jest
bardzo trudne, abwbliteraturze przedmiotu
termin ten najczÚĂciej jest utoĝsamiany
zb(Dichev ibin., 2013):
• trwaïoĂciÈ zysku (ang. persistence),
np. Penman ib Zhang (2002), Dechow
ib Schrand (2004), Melumad ib Nissim
(2009);
• wygïadzeniem zysku (ang. smoothness), np. Francis ib in. (2004), Dechow
ibSchrand (2004);
• zdolnoĂciÈ predykcyjnÈ (ang. predictability), np. Schipper ibVincent (2003);
• brakiem wpïywu na wartoĂÊ prezentowanego zysku zdarzeñ jednorazowych
ibnadzwyczajnych, np. Dechow ibSchrand
(2004), McVay (2006);
• stosowaniem wb sposób konserwatywny
zasad rachunkowoĂci, np. Watts (2003a,
2003b);
• odzwierciedleniem zysku wb przeszïych,
bieĝÈcych ibprzyszïych przepïywach pieniÚĝnych, np. Sloan (1996), Dechow
ibDichev (2002);
• niewielkimi zmianami poziomu róĝnic
memoriaïowych, gdy nie sÈ one rezultatem
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zmian fundamentalnych, np. DeAngelo
(1986), Jones (1991), Dechow ibin. (1995),
Kothari ibin. (2005).
UĝywajÈc róĝnych cech okreĂlajÈcych
jakoĂÊ zysku, naukowcy ib analitycy rozwinÚli kilka definicji oraz modeli mierzÈcych
to kryterium, przy czym kaĝdy model moĝe
byÊ uĝyty do bardzo wÈskich celów wynikajÈcych zb przedstawionych wb definicji zaïoĝeñ. Kiedy zaïoĝenia badania ib zaïoĝenia
modelu pokrywajÈ siÚ tylko czÚĂciowo,
ĝaden zbnich nie dostarczy wszechstronnego
pomiaru jakoĂci zysku.
W praktyce jakoĂÊ zysku moĝe byÊ
mierzona wb oparciu ob szereg czynników.
Czynniki te wb literaturze przedmiotu sÈ
okreĂlane jako „atrybuty zysku” ibsÈ najczÚĂciej klasyfikowane wbramach dwóch grup,
tj.b atrybutów ksiÚgowych (ang. accounting-based attributes) ibatrybutów rynkowych
(ang. market-based attributes).
W niniejszym badaniu jakoĂÊ zysku jest
definiowana jako ogóï cech ib wïaĂciwoĂci
zysku ksiÚgowego, które decydujÈ ob jego
uĝytecznoĂci dla procesu podejmowania
decyzji ekonomicznych. Skupiono siÚ tu na
trzech atrybutach ksiÚgowych, do których
literatura przedmiotu zalicza (Francis ibin.,
2004):
• trwaïoĂÊ zysku (ang. persistence),
• uĝytecznoĂÊ prognostyczna (ang. predictability),
• wygïadzenie (ang. smoothness).
PrzeglÈd literaturowy wb zakresie oceny
trwaïoĂci ib predykcyjnoĂci zysku wskazuje
na dwa zasadnicze podejĂcia powszechnie
wykorzystywane wbtym zakresie. W ramach
pierwszego szacowanie trwaïoĂci parametrów opiera siÚ na analizie szeregów czasowych historycznych danych dotyczÈcych
wyniku finansowego (Kormendi ib Lipe,
1987). W drugim – dla oszacowania trwaïoĂci zysku wykorzystuje siÚ fundamentalne
dla oceny kondycji ekonomicznej firmy
dane ksiÚgowe (Lev ib Thiagarajan, 1993).
W ramach pierwszego podejĂcia ocena
trwaïoĂci zysku jest realizowana poprzez
porównanie wyniku finansowego bieĝÈcego
okresu zb wynikiem przeszïym. Jeĝeli róĝnica porównania jest dodatnia ib jednoczeĂnie zaleĝnoĂÊ ta jest obserwowana wbdïuĝszym horyzoncie czasu, wówczas moĝna
przewidywaÊ, ĝe taka tendencja utrzyma siÚ
wbprzyszïoĂci. StÈd dla okreĂlenia trwaïoĂci
ib predykcyjnoĂci zysku wb niniejszym opracowaniu zastosowano podejĂcie zaproponowane przez Francis ibin. (1987):
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Xj,t = ƴ0,j + ƴ1,j Xj,tŘ1 + Ƭj,t

(5)

gdzie: Xj,t to zysk netto zb wyïÈczeniem
zdarzeñ jednorazowych ib nadzwyczajnych
dla przedsiÚbiorstwa j oraz roku t waĝony
sumÈ aktywów, jakie jednostka posiadaïa
na poczÈtku roku t.
TrwaïoĂÊ zysku jest okreĂlana na podstawie wspóïczynnika regresji liniowej ƴ1,j.
WartoĂÊ ƴ1,j bliska jednoĂci jest interpretowana jako wysoka trwaïoĂÊ zysku. Jeĝeli
natomiast wartoĂÊ ta jest zbliĝona do zera,
wówczas wynik finansowy charakteryzuje
siÚ wysokÈ zmiennoĂciÈ (Francis ibin., 2004
s.b980).
WartoĂÊ zysku wb tym podejĂciu jest
waĝona ogólnÈ sumÈ aktywów. Poziom
zaangaĝowanego wb majÈtek kapitaïu
odzwierciedla wb tym przypadku wielkoĂÊ
przedsiÚbiorstwa. Jest to niezbÚdne dla
zachowania porównywalnoĂci wyników
pomiÚdzy róĝnymi przedsiÚbiorstwami.
Maïe firmy wbbranĝach obwysokiej koncentracji mogÈ mieÊ wiÚkszy problem wb stosunku do duĝych firm zbutrzymywaniem stabilnej stopy zwrotu, co jest wynikiem sïabej
ich siïy konkurencyjnej.
PredykcyjnoĂÊ zysku to cecha zwiÈzana
zb uĝytecznoĂciÈ wyniku finansowego dla
przewidywania jego wartoĂci wbprzyszïoĂci
ib jest specyficzna dla indywidualnego procesu prognozowania realizowanego przez
poszczególnych uĝytkowników informacji
finansowych. Wysoka trwaïoĂÊ zysku zwiÚksza jego uĝytecznoĂÊ prognostycznÈ. StÈd
wbliteraturze przedmiotu predykcyjnoĂÊ jest
szacowana poprzez analizÚ poziomu dopasowania funkcji regresji okreĂlonej wb formule 5 do danych empirycznych. Wbniniejszym opracowaniu przyjÚto zaïoĝenie, ĝe
zdolnoĂÊ prognostyczna jest tym wyĝsza,
wb im wiÚkszym stopniu wartoĂÊ bieĝÈcego
zysku jest wyjaĂniona poprzez zysk zb roku
poprzedniego. WartoĂÊ ta jest odzwierciedlona poprzez wspóïczynnik determinacji
liniowej R2.
Wygïadzanie zysków (ang. smoothness) moĝe byÊ definiowane jako proces,
wb ramach którego dochodzi do intencjonalnego wpïywu na zmiennoĂÊ poziomu
zysków, wb wyniku czego tworzy siÚ uznawany za normalny dla danej firmy ibwbdanym
okresie poziom zysku (Beidleman, 1973).
Praktyki wygïadzania zysku opierajÈ siÚ na
przekonaniu, ĝe uczestnicy rynku wbswych
decyzjach zasugerujÈ siÚ trwaïym wb czasie
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strumieniem zysku wykazywanym przez
przedsiÚbiorstwo. Szereg metod szacowania
ryzyka inwestycyjnego opiera siÚ bowiem
na ocenie zdolnoĂci prognostycznej zysku
oraz analizie zmiennoĂci zysku wb czasie.
Jeĝeli zatem wyeliminujemy wysoki wzrost
lub spadek zysku wbbieĝÈcym okresie wbstosunku do okresu ubiegïego, wpïyniemy
na ocenÚ ryzyka inwestycyjnego dokonywanÈ przez rynek wb stosunku do danej
firmy.
Dla oceny wygïadzania zysków Leuz
ib in. (2003) wykorzystali przepïywy pieniÚĝne zb dziaïalnoĂci operacyjnej (CFO)
jako odpowiednika (zysku niewygïadzonego) ibdokonali pomiaru wygïadzenia jako
wskaěnika prezentujÈcego relacjÚ zmiennoĂci zysków do zmiennoĂci przepïywów
pieniÚĝnych. W innym opracowaniu Bowen
ibin. (2003) dokonali pomiaru wygïadzenia
zysku jako relacji odchylenia standardowego przepïywów pieniÚĝnych zbdziaïalnoĂci operacyjnej do odchylenia standardowego zysku. Zb kolei Francis ib in. (2004)
dokonali pomiaru wygïadzenia zysku jako
relacji odchylenia standardowego zysku
netto zb wyïÈczeniem zdarzeñ jednorazowych ib nadzwyczajnych, tak jak proponowali Bowen ib in. (2003), ale dokonali
standaryzacji (zachowali porównywalnoĂÊ)
danych poprzez podzielenie parametrów
przez aktywa zb poczÈtku roku. W niniejszym opracowaniu wykorzystano podejĂcie
zaproponowane przez Francis ib in. (2004)
wedïug nastÚpujÈcego wzoru:
Ʊ(NIBEj,t) / Ʊ(CFOj,t)

(6)

gdzie: NIBE to zysk netto zb wyïÈczeniem
zdarzeñ jednorazowych ib nadzwyczajnych
dla przedsiÚbiorstwa j oraz roku t waĝony
sumÈ aktywów jakie jednostka posiadaïa na
poczÈtku roku t.
Wysoka wartoĂÊ tego wskaěnika jest
interpretowana jako niskie wygïadzenie
zysków.
W opracowaniu wykorzystano takĝe
dodatkowy miernik, stabilnoĂci zysku (ang.
stability of earnings), który zaproponowali
wb swoim opracowaniu Alaa’A ib al.-Debi’e
(2015). StabilnoĂÊ zysku jest tu okreĂlona
jako relacja róĝnicy miÚdzy zyskiem netto
prezentowanym przez przedsiÚbiorstwo
wb roku t ib wartoĂciÈ ĂredniÈ zysku netto
zb 10b lat poprzedzajÈcych rok badany
ab odchyleniem standardowym zysku netto
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wb okresie 10 lat poprzedzajÈcych rok
badany.
Zjt = (Xjt – ƫ) / Ʊ

(7)

4. ZaleĝnoĂÊ pomiÚdzy wynikiem
finansowym abstopÈ zwrotu zbakcji:
analiza empiryczna
4.1. Metodologia badawcza
Ocena wpïywu jakoĂci zysku na uĝytecznoĂÊ informacji sprawozdawczych dla procesu prognozowania stopy zwrotu zb akcji
obejmuje dwa etapy.
W etapie pierwszym dla kaĝdej spóïki
objÚtej badaniem ib poszczególnych lat
dokonano wyliczenia czterech mierników
jakoĂci zysku, tj. trwaïoĂci zysku (EQ1),
zdolnoĂci prognostycznej (EQ2), wygïadzenia zysku (EQ3) ibstabilnoĂci zysku (EQ4),
wykorzystujÈc metodologiÚ opisanÈ wbczÚĂci 3. WartoĂÊ kaĝdego zb czterech wskaěników zostaïa oszacowana na podstawie
szeregów czasowych obejmujÈcych dane
zb10 lat.
Pomimo iĝ wbbadaniu zastosowano metodologiÚ oceny jakoĂci zysku, która zostaïa
szeroko opisana wb literaturze przedmiotu
ib przetestowana wb ramach innych badañ,
naleĝy wskazaÊ na zwiÈzane zb niÈ pewne
problemy interpretacyjne. Dotyczy to dwóch
atrybutów jakoĂciowych zysku, tj. wygïadzania zysku oraz stabilnoĂci zysku, których
wyniki mogÈ byÊ interpretowane wb róĝny
sposób. Z jednej strony wygïadzony zysk
moĝe oznaczaÊ, iĝ zostaï on intencjonalnie
wykreowany przez zarzÈdzajÈcych abto oznacza niskÈ jakoĂÊ zysku. Z drugiej strony moĝe
oznaczaÊ, iĝ zysk charakteryzuje siÚ wysokÈ
przydatnoĂciÈ decyzyjnÈ. Dlatego wbopracowaniu przyjÚto zaïoĝenie, ĝe wysoka jakoĂÊ
zysku jest utoĝsamiana zb wysokim poziomem wszystkich wskaěników EQ.
W kolejnym kroku, na podstawie kaĝdego zb czterech wskaěników zb osobna,
dokonano podziaïu caïej próby badawczej
na dwie grupy jakoĂciowe:
• najlepsze 40% – obejmujÈcÈ przypadki
charakteryzujÈce siÚ najwyĝszym poziomem wskaěnika EQ,
• najgorsze 40% – obejmujÈcÈ przypadki
charakteryzujÈce siÚ najniĝszym poziomem wskaěnika EQ.
Pozostaïe 20% obserwacji zostaïo pominiÚte wb badaniu. Przypadki te osiÈgajÈ
66

umiarkowane ibzbliĝone poziomem wyniki,
zatem ich zaliczenie do róĝnych grup jakoĂciowych mogïoby znieksztaïciÊ wyniki estymacji.
W kolejnym etapie wb ramach caïej
próby, ab nastÚpnie wb ramach dwóch grup
jakoĂciowych (najlepsze 40% ib najgorsze
40%) dokonano analizy regresji zaleĝnoĂci pomiÚdzy zyskiem zbroku poprzedniego
abcenÈ akcji zbwykorzystaniem nastÚpujÈcej
formuïy:
Pt / Pt – 1 = ơ0 +ơ1 Xt – 1 / Pt – 1 + Ƥt (8)
gdzie:
– kurs akcji wbroku t,
Pt
Pt – 1 – kurs akcji wbroku t – 1,
ơ0, ơ1 – parametry estymacji,
Xt – 1 – zysk netto na jednÈ akcjÚ ( EPS –
Earnings per share) wbroku t – 1,
– wartoĂÊ resztowa.
Ƥt
Indeks ceny (Pt / ) odzwierciedla tu relacjÚ kursu akcji zbkoñca ibpoczÈtku okresu,
przy czym okres ten rozpoczyna siÚ wbmaju
roku t – 1 ibkoñczy wbkwietniu rokubt.
Podstawowe znaczenie dla identyfikacji siïy objaĂniajÈcej zmianÚ ceny rynkowej akcji przez zysk majÈ wspóïczynnik
determinacji R2 oraz parametr estymacji
ơ1 reprezentujÈcy tzw. earnings response
coefficient (ERC). Wysoka ib pozytywna
wartoĂÊ tego wspóïczynnika wskazuje, ĝe
zysk ksiÚgowy ma silny wpïyw na proces
wyceny akcji. Porównywanie poziomu tego
wspóïczynnika wb róĝnych okresach moĝe
byÊ podstawÈ oceny zmiany uĝytecznoĂci
decyzyjnej zysku wbczasie (Lev ibin., 1999).
Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe wskaěnik ten,
jak wynika zb szeregu przeprowadzonych
wb tym zakresie badañ, posiada wyĝszÈ
wartoĂÊ interpretacyjnÈ wb przypadku firm
zyskownych niĝ wbprzypadku firm generujÈcych straty (Hayn, 1995).
4.2. Opis próby badawczej
Badaniem objÚto dane zawarte wb sprawozdaniach finansowych spóïek notowanych na Gieïdzie Papierów WartoĂciowych
wbWarszawie wblatach 2009–2016 speïniajÈcych kryteria badania. Z badania wyïÈczono
spóïki zb sektora finansowego. PrzyjÚta
metodologia oceny jakoĂci zysku oparta
na analizie szeregów czasowych obejmujÈcych 10 letnie przedziaïy spowodowaïa,
ĝe zakres czasowy danych wykorzystanych
wbbadaniu obejmowaï lata 1999–2016. Dla
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unikniÚcia wyïÈczenia zb próby zbyt wielu
przedsiÚbiorstw wb badaniu nie wprowadzono ograniczenia dostÚpnoĂci danych
zb caïego okresu 18 lat dla wszystkich firm
objÚtych badaniem. KonsekwencjÈ przyjÚtego rozwiÈzania sÈ róĝnice wb liczebnoĂci
próby badawczej wbujÚciu rocznym. Caïkowita liczba obserwacji po wyïÈczeniu tych,
dla których brakowaïo danych, liczyïa 905
przypadków. Jednakĝe po wyïÈczeniu wielkoĂci skrajnych (1. ib99. percentyl) ostatecznie próba liczyïa 803 przypadków. Szczegóïowe statystyki opisowe dla zmiennych
wykorzystanych dla oceny jakoĂci zysku
zaprezentowano w tabeli 1.
Zgodnie zbdanymi zawartymi wbtabelib1
Ărednia ib mediana dla indeksu ceny
ib waĝonego wskaěnika zysku na jednÈ
akacjÚ (EPS) osiÈga wartoĂÊ dodatniÈ
ib to na poziomie zarówno wielkoĂci Ăredniej, jak ib mediany. Warto podkreĂliÊ, ĝe
wskaěnik EPS odchyla siÚ od Ăredniej
(0,054) ob 0,776 wb obie strony, ab wskaěnik indeksu ceny odchyla siÚ od Ăredniej
(0,189) ob0,844. Oznacza to, ĝe próba obejmujÈca 803 przypadków jest silnie zróĝ-

nicowana nawet po wyïÈczeniu wielkoĂci
skrajnych.
PrzechodzÈc do analizy wyników
wb zakresie czterech atrybutów jakoĂciowych, moĝemy zaobserwowaÊ, ĝe wskaěnik trwaïoĂci zysku osiÈga wartoĂÊ ĂredniÈ
(medianÚ) na poziomie 0,257 (0,255). Dla
porównania wartoĂÊ Ărednia wskaěnika
EQl wb badaniu przeprowadzonym przez
Perotti ibWagenhofer (2014) dla 1370 firm
ib zakresu czasowego obejmujÈcego dane
zb lat 1978–2008 wyniosïa 0,36. W obszarze zdolnoĂci predykcyjnej wskaěnik EQ2
osiÈgnÈï zbkolei wartoĂÊ ĂredniÈ (medianÚ)
na poziomie 0,17 (0,105) przy odchyleniu standardowym 0,179. Dla porównania
Perotti ibWagenhofer (2014), podobnie jak
wbpoprzednim przypadku, wykazali wyĝszÈ
wartoĂÊ wskaěnika wynoszÈcÈ 0,239. Wyniki
te oznaczajÈ, ĝe trwaïoĂÊ ib predykcyjnoĂÊ
zysku polskich spóïek gieïdowych wb tym
porównaniu jest niĝsza.
W obszarze „zysku wygïadzonego”
wskaěnik EQ3 osiÈga wartoĂÊ ĂredniÈ
(medianÚ) na poziomie 1,3 (0,98). Dla
porównania Leuz ib in. (2003) przeprowa-

N
waĝnych

¥rednia

Mediana

Minimum

Maksimum

Perc. 1

Perc. 99

Odch.std

Tabela 1. Statystyki opisowe dla próby badawczej po wyïÈczeniu wielkoĂci skrajnych.

StabilnoĂÊ
zysku
EQ4

803

0,291

0,337

–8,667

6,420

–4,912

4,546

1,614

Wygïadzenie
zysku
EQ3

803

1,305

0,983

0,125

8,722

0,173

7,098

1,221

ZdolnoĂÊ
prognostyczna
EQ2

803

0,174

0,105

0,000

0,745

0,001

0,656

0,179

TrwaïoĂÊ
zysku
EQ1

803

0,257

0,255

–0,521

1,171

–0,460

0,910

0,320

Indeks ceny
Pt /Pt-1

803

1,189

1,026

0,216

10,188

0,34

5,143

0,844

Waĝony
wskaěnik EPS
Xt – 1 / Pt – 1

803

0,054

0,003

–5,284

8,176

–1,827

3,112

0,776

Zmienna

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych spóïek.
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dzajÈc podobne badanie dla warunków
amerykañskich ibokresu obejmujÈcego lata
1990–1999 uzyskali wartoĂÊ wskaěnika na
poziomie 0,765, ab Perotti ib Wagenhofer
(2014) wb ramach bardziej wspóïczesnych
badañ osiÈgnÚli wartoĂÊ 0,709. W zakresie stabilnoĂci zysku miernik EQ4 osiÈgnÈï
wartoĂÊ ĂredniÈ (medianÚ) na poziomie
0,29 (0,33), co jest wartoĂciÈ znacznie wyĝszÈ niĝ wb podobnym badaniu przeprowadzonym przez Alaa’ ib Al-Debi’e (2015),
gdzie osiÈgnÈï on ĂredniÈ wartoĂÊ 0,049.
Wyniki te wskazujÈ, iĝ wb warunkach
polskich wyniki finansowe spóïek gieïdowych charakteryzujÈ siÚ niĝszÈ trwaïoĂciÈ
ib zdolnoĂciÈ predykcyjnÈ oraz mniejszym
wygïadzeniem ibstabilnoĂciÈ.
4.3. Wyniki analizy empirycznej
Wyniki badania zostaïy zawarte wbtabelach 2–6. Zaprezentowano wb nich rezultaty analizy regresji zaleĝnoĂci pomiÚdzy
stopÈ zwrotu ab zyskiem. Zarówno proces
analizy regresji, jak ib statystyki opisowe
realizowane sÈ za pomocÈ programu statystycznego STATISTICA wb wersji 12. Ze
wzglÚdu na ograniczenie objÚtoĂci niniejszego opracowania wbtabeli 2 zawarto peïne
wyniki estymacji zarówno dla caïej próby
badawczej, jak ib dla dwóch grup jakoĂciowych wyodrÚbnionych na podstawie kaĝdego zbczterech wskaěników jakoĂciowych.
Wbtabelach 3–5 zawarto peïne wyniki estymacji dla próby badawczej wyodrÚbnionej
dla poszczególnych sektorów ibjako porównanie dla próby (najlepsze 40%) wbkaĝdym
sektorze. Wb tabeli 6 zawarto jedynie podstawowe wyniki estymacji (wspóïczynnik
determinacji R2, parametr b dla zmiennej
niezaleĝnej oraz odpowiadajÈcy statystyce
t, wykorzystywanej do oceny istotnoĂci
wspóïczynnika regresji, poziom prawdopodobieñstwa p) dla danych „surowych”
ib poszczególnych lat objÚtych badaniem,
ib jako porównanie, wyniki dla próby obejmujÈcej spóïki charakteryzujÈce siÚ wysokÈ
jakoĂciÈ zysku (najlepsze 40%).
AnalizÚ regresji wb pierwszej kolejnoĂci przeprowadzono wb ramach caïej
próby badawczej ab nastÚpnie wb ramach
dwóch grup jakoĂciowych wyodrÚbnionych
wb oparciu ob kaĝdy zb czterech wskaěników
EQ. NastÚpnie procedurÚ tÚ powtórzono
wb ramach prób badawczych wyodrÚbnionych wboparciu obprzynaleĝnoĂÊ sektorowÈ
oraz dla poszczególnych lat objÚtych badaniem.
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Ocena danych panelowych przeprowadzona dla caïej próby badawczej (tabela 2)
pokazuje, ĝe wskaěnik zysk na jednÈ akcjÚ
(EPS) waĝony cenÈ akcji charakteryzuje
siÚ minimalnÈ wartoĂciÈ prognostycznÈ dla
stopy zwrotu zb akcji. Parametr ERC osiÈgnÈï wartoĂÊ 0,025 przy R2 na poziomie
0,005. Oznacza to, ĝe poziom zysku wyjaĂnia jedynie 0,5% zmiennoĂci ceny akcji.
PrzeciÚtna róĝnica pomiÚdzy rzeczywistymi
wartoĂciami zmiennej zaleĝnej ib wartoĂciami przewidywanymi przez model wyniosïa 0,85, co stanowi aĝ 72% Ăredniej dla
zmiennej zaleĝnej. Niska wartoĂÊ statystyki
F(0,42) ib odpowiadajÈcy jej poziom prawdopodobieñstwa p (p < 0,52) wskazujÈ na
sïabÈ statystycznie istotnoĂÊ badanej zaleĝnoĂci (modelu liniowego). WartoĂÊ statystyki t, wykorzystywana do oceny istotnoĂci
wspóïczynnika regresji ơ1, oraz odpowiadajÈcy jej poziom prawdopodobieñstwa p nie
pozwalajÈ zaïoĝyÊ, ĝe parametr ten istotnie
róĝni siÚ od zera.
UwzglÚdnienie oceny jakoĂciowej zysku
przy wykorzystaniu miernika Q4 „stabilnoĂÊ” zwiÚksza przydatnoĂÊ zysku jako
czynnika objaĂniajÈcego przyszïÈ stopÚ
zwrotu zb akcji, ab parametr ten jest istotny
statystycznie, czyli istotnie róĝni siÚ od
zera. Wspóïczynnik ERC zwiÚkszyï siÚ
do 0,277, ab wspóïczynnik determinacji R2
wzrósï do poziomu 0,0718. W odniesieniu
do pozostaïych wskaěników jakoĂci zysku
równieĝ zauwaĝalna jest poprawa parametrów bÚdÈcych wynikiem estymacji jednak
ich wartoĂÊ jest znacznie niĝsza. W grupie
spóïek ob niskiej jakoĂci zysku parametr
ERC przy wskaěniku EQ1 wyniósï (–0,28),
przy EQ2 (–0,03), przy EQ3 (0,02), abprzy
EQ4 (–0,10). Oznacza to, ĝe wbprzypadku
spóïek, których zysk cechuje siÚ niskÈ jakoĂciÈ, przydatnoĂÊ tej kategorii ekonomicznej dla prognozowania stopy zwrotu zbakcji
jest bardzo niska bÈdě teĝ wpïyw ten jest
negatywny. Wzrost zysku powoduje spadek
ceny akcji ibodwrotnie.
W ujÚciu sektorowym (tabele 3–5) równieĝ obserwujemy wzrost przydatnoĂÊ zysku
jako czynnika objaĂniajÈcego stopÚ zwrotu
zbakcji po naniesieniu na dane surowe parametru okreĂlajÈcego „jakoĂÊ zysku”. W sektorze przemysïowym parametry estymacji
dla danych surowych wyniosïy: ERC = 0,30
przy R2 na poziomie 0,012, dla sektora
handlowego: ERC 0,57 przy R2 = 0,17
abdla sektora budowlanego: ERC = (–0,11)
przy R2 = 0,002. WidaÊ zatem wyraěnie, iĝ
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Tabela 2. Analiza zaleĝnoĂci pomiÚdzy wynikiem finansowym ab stopÈ zwrotu zb akcji dla caïej
próbyb ib porównawczo dla 40% przypadków ob najwyĝszym ib najniĝszym poziomie wskaěnika jakoĂci
zysku

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,02290793 R^2 = ,00052477 Popraw. R2 = ----F(1,801) = ,42056 p < ,51684 BïÈd std. estymacji: ,84458
N = 803

b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,0229

0,0353

b

Bï. std.

t(801)

p

0,187

0,029878

6,269

0,000

0,025

0,038428

0,649

0,517

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ1 – trwaïoĂÊ zysku
(najlepsze 40%)
N = 401
(najlepsze 40%)

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,11225033 R^2 = ,01260014 Popraw. R2 = ,01012545
F(1,399) = 5,0916 p < ,02458 BïÈd std. estymacji: ,69875
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,112

0,050

b

Bï. std.

t(399)

p

0,133

0,035

3,803

0,000

0,124

0,055

2,256

0,025

(najgorsze 40%)
N = 402

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R= ,02604977 R^2 = ,00067859 Popraw. R2 = ----F(1,400) = ,27162 p < ,60254 BïÈd std. estymacji: ,96433
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

–0,026

0,050

b

Bï. std.

t(400)

p

0,242

0,048

5,023

0,000

–0,028

0,054

–0,521

0,603

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ2 – zdolnoĂÊ prognostyczna
(najlepsze 40%)
N = 401

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,12934951 R^2 = ,01673130 Popraw. R2 = ,01426696
F(1,399) = 6,7894 p < ,00951 BïÈd std. estymacji: ,70057
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,1293

0,0496

b

Bï. std.

t(399)

p

0,1469

0,0351

4,1889

0,0000

0,1414

0,0543

2,6056

0,0095

(najgorsze 40%)
N=402

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R= ,03437544 R^2 = ,00118167 Popraw. R2 = ----F(1,400) = ,47323 p < ,49190 BïÈd std. estymacji: ,96316”
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

–0,034

Wydziaï ZarzÈdzania UW

0,050

b

Bï. std.

t(400)

p

0,226

0,048

4,699

0,000

–0,037

0,054

–0,688

0,492
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Tabela 2 cd.

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ3 – wygïadzenie zysku
(najlepsze 40%)
N = 401

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,02936645 R^2 = ,00086239 Popraw. R2 = ----F(1,399) = ,34439 p < ,55764 BïÈd std. estymacji: ,84526
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,029

0,050

b

Bï. std.

t(399)

p

0,174

0,043

4,089

0,000

0,030

0,051

0,587

0,558

(najgorsze 40%)
N = 402

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,01751344 R^2 = ,00030672 Popraw. R2 = ----F(1,400) = ,12273 p < ,72628 BïÈd std. estymacji: ,84581”
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,018

0,050

b

Bï. std.

t(400)

p

0,200

0,042

4,746

0,000

0,020

0,058

0,350

0,726

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ4 – stabilnoĂÊ zysku
(najlepsze 40%)
N = 401

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,27233289 R^2 = ,07416521 Popraw. R2 = ,07184482
F(1,399) = 31,962 p < ,00000 BïÈd std. estymacji: ,61029
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,2723

0,0482

b

Bï. std.

t(399)

p

0,1823

0,0313

5,8239

0,0000

0,2773

0,0490

5,6535

0,0000

(najgorsze 40%)
N = 402

„Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,09204333 R^2 = ,00847198 Popraw. R2 = ,00599316
F(1,400) = 3,4177 p < ,06524 BïÈd std. estymacji: 1,0084
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

–0,092

0,050

b

Bï. std.

t(400)

p

0,151

0,050

2,991

0,003

–0,104

0,056

–1,849

0,065

* wielkoĂci statystycznie istotne zostaïy przedstawione kursywÈ
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych spóïek.

poza sektorem handlowym wb pozostaïych
przypadkach przydatnoĂÊ zysku dla prognozowania stopy zwrotu zb akcji jest bardzo
niska bÈdě teĝ wpïyw ten jest negatywny.
Po uwzglÚdnieniu parametru jakoĂciowego EQ4 „stabilnoĂÊ zysku” wb sektorze
przemysïowym wspóïczynnik ERC roĂnie
70

do 1,458 przy R2 = 0,29. W przypadku
sektora handlowego zastosowanie parametru EQ3 (wygïadzenie zysku) zwiÚksza
wartoĂÊ wspóïczynnika ERC do 0,634 przy
R2 = 0,22. W ramach sektora budowlanego
oparcie oceny jakoĂci zysku na wskaěniku
EQ2 powoduje wzrost wspóïczynnika ERC
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Tabela 3. Analiza zaleĝnoĂci pomiÚdzy wynikiem finansowym abstopÈ zwrotu zbakcji dla próby obejmujÈcej spóïki zbsektora przemysïowego ibporównawczo dla 40% przypadków obnajwyĝszym poziomie
wskaěnika jakoĂci zysku

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R= ,12223443 R^2= ,01494126 Popraw. R2= ,01232837
F(1,377)=5,7183 p<,01728 BïÈd std. estymacji: ,95591
N = 379

b*

Bï. std.

0,122234

0,051116

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

b

Bï. std.

t(377)

p

0,212417

0,049412

4,298910

0,000022

0,309035

0,129233

2,391295

0,017279

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ1b
N = 189

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,04028316 R^2 = ,00162273 Popraw. R2 = ----F(1,187) = ,30394 p < ,58208 BïÈd std. estymacji: ,84316
b*

Bï. std.

b

Bï. std.

0,203
–0,040

0,073

–0,092

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

t(187)

p

0,061

3,305

0,001

0,168

–0,551

0,582

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ2
N = 189

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,02239220 R^2 = ,00050141 Popraw. R2 = ----F(1,187) = ,09381 p < ,75973 BïÈd std. estymacji: ,84510
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

–0,022

0,073

b

Bï. std.

t(187)

p

0,208

0,062

3,376

0,001

–0,053

0,173

–0,306

0,760

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ3
N = 189

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,20896468 R^2 = ,04366624 Popraw. R2 = ,03855215
F(1,187) = 8,5384 p < ,00391 BïÈd std. estymacji: ,92359
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,209

0,072

b

Bï. std.

t(187)

p

0,174

0,068

2,573

0,011

0,424

0,145

2,922

0,004

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ4
N = 189

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,54575692 R^2 = ,29785061 Popraw. R2 = ,29409580
F(1,187) = 79,325 p < ,00000 BïÈd std. estymacji: ,60662
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,546

0,061

b

Bï. std.

t(187)

p

0,145

0,046

3,171

0,002

1,458

0,164

8,906

0,000

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych spóïek.

do 0,424 przy R2 = 0,22. We wszystkich tych
przypadkach wskaěnik EPS jako zmienna
objaĂniajÈca jest statystycznie istotny.
Wyniki analizy regresji przeprowadzone
dla poszczególnych lat potwierdziïy takĝe
rezultaty innych badañ, ĝe przydatnoĂÊ
zysku dla procesu prognozowania stopy
Wydziaï ZarzÈdzania UW

zwrotu zbakcji jest róĝna wbczasie. W roku
2009 wspóïczynnik estymacji ERC dla
danych surowych osiÈgnÈï poziom 0,28
przy R2 = 0,038, wbroku 2010 wartoĂÊ ERC
wyniosïa 0,97 przy R2 = 0,10, wbroku 2011
ERC = 0,30 przy R2 = 0,03, wb roku 2012
wartoĂÊ wspóïczynnika spadïa do 0,09
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Tabela 4. Analiza zaleĝnoĂci pomiÚdzy wynikiem finansowym abstopÈ zwrotu zbakcji dla próby obejmujÈcej spóïki zb sektora handlowego ib porównawczo dla 40% przypadków ob najwyĝszym poziomie
wskaěnika jakoĂci zysku

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,42453273 R^2 = ,18022804 Popraw. R2 = ,17168875
F(1,96) = 21,106 p < ,00001 BïÈd std. estymacji: ,44733
N = 98

b*

Bï. std.

b

Bï. std.

t(96)

p

0,142

0,045

3,135

0,002

0,092
0,572
0,124
Wskaěnik jakoĂci zysku EQ1

4,594

0,000

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))
N = 49

0,425

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,30753901 R^2 = ,09458024 Popraw. R2 = ,07531599
F(1,47) = 4,9096 p < ,03159 BïÈd std. estymacji: ,43597
b*

Bï. std.

b

Bï. std.

t(47)

0,059

0,064

0,932

0,356

0,139
0,722
0,326
Wskaěnik jakoĂci zysku EQ2

2,216

0,032

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))
N = 49

0,308

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,31438076 R^2 = ,09883526 Popraw. R2 = ,07966154
F(1,47) = 5,1547 p < ,02781 BïÈd std. estymacji: ,44397
b*

Bï. std.

b

Bï. std.

t(47)

0,080

0,065

1,220

0,229

0,138
0,781
0,344
Wskaěnik jakoĂci zysku EQ3

2,270

0,028

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))
N = 49

0,314

b*

N = 49

Bï. std.

b

Bï. std.

t(47)

p

0,110

0,057

1,912

0,062

0,492

0,127
0,634
0,164
Wskaěnik jakoĂci zysku EQ4

3,874

0,000

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,46966365 R^2 = ,22058394 Popraw. R2 = ,20400062
F(1,47) = 13,302 p < ,00066 BïÈd std. estymacji: ,45810
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

p

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,49198473 R^2 = ,24204898 Popraw. R2 = ,22592236
F(1,47) = 15,009 p < ,00033 BïÈd std. estymacji: ,40059

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

p

0,470

0,129

b

Bï. std.

t(47)

p

0,251

0,068

3,705

0,001

0,572

0,157

3,647

0,001

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych spóïek.

przy R2 = 0,028, wb roku 2013 obserwujemy silny wzrost wartoĂci wspóïczynnika
ERC do poziomu 1,29 przy bardzo wysokim poziomie wspóïczynnika determinacji
R2 = 0,78. W roku 2014 parametry estymacji spadajÈ. Wspóïczynnik ERC osiÈgnÈï
wartoĂÊ ujemnÈ (–0,13) przy R2 = 0,03
ib tendencja ta utrzymuje siÚ takĝe wb roku
72

2015. ERC osiÈgnÈï wartoĂÊ 0,04 przy
R2 = 0,003. Wprowadzenie do procesu
estymacji parametru jakoĂciowego wpïywa
na wzrost uĝytecznoĂci zysku we wszystkich latach, ale podobnie jak przy danych
surowych wpïyw ten jest róĝny wb poszczególnych latach. Wb roku 2009 wprowadzenie do procesu estymacji oceny jakoĂci
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Tabela 5. Analiza zaleĝnoĂci pomiÚdzy wynikiem finansowym abstopÈ zwrotu zbakcji dla próby obejmujÈcej spóïki zbsektora budowlanego ibporównawczo dla 40% przypadków obnajwyĝszym poziomie
wskaěnika jakoĂci zysku

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,04641246 R^2 = ,00215412 Popraw. R2 = ----F(1,134) = ,28927 p < ,59158 BïÈd std. estymacji: 1,0209
N=136

b*

Bï. std.

t(134)

p

0,088

2,056

0,042

0,086
–0,011
0,020
Wskaěnik jakoĂci zysku EQ1

–0,538

0,592

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))
N=68

–0,046

b*

N=68

Bï. std.

0,040

b

Bï. std.

t(66)

p

0,068

0,742

0,461

0,123
0,004
0,012
Wskaěnik jakoĂci zysku EQ2

0,321

0,749

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,48006816 R^2 = ,23046544 Popraw. R2 = ,21880582
F(1,66) = 19,766 p < ,00003 BïÈd std. estymacji: ,47884
b*

N=68

Bï. std.

0,480

b

Bï. std.

t(66)

p

0,036

0,058

0,618

0,539

0,108
0,424
0,095
Wskaěnik jakoĂci zysku EQ3

4,446

0,000

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,10289268 R^2 = ,01058690 Popraw. R2 = ----F(1,66) = ,70621 p < ,40374 BïÈd std. estymacji: 1,2832
b*

Bï. std.

b

Bï. std.

0,206

0,156

1,319

0,192

0,122
–0,023
0,027
Wskaěnik jakoĂci zysku EQ4

–0,840

0,404

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))
N=68

–0,103

t(66)

p

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,18207641 R^2 = ,03315182 Popraw. R2 = ,01850260
F(1,66) = 2,2630 p < ,13726 BïÈd std. estymacji: 1,2895
b*

Bï. std.

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

0,180

0,050

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

Bï. std.

Podsumowanie regresji zmiennej zaleĝnej: indeks ceny (Pt / Pt – 1)
R = ,03953883 R^2 = ,00156332 Popraw. R2 = ----F(1,66) = ,10334 p < ,74887 BïÈd std. estymacji: ,55521

W. wolny
Zmn (Xt – 1 / Pt – 1))

b

–0,182

0,121

b

Bï. std.

t(66)

p

0,348

0,157

2,215

0,030

–0,116

0,077

–1,504

0,137

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych spóïek.

zysku przy wykorzystaniu wskaěnika EQ3
zwiÚksza wspóïczynnik estymacji ERC
do poziomu ERC = 0,351 przy R2 = 0,25.
Podobnie wb roku 2010 wykorzystanie
wskaěnika EQ3 zwiÚksza wartoĂÊ wspóïczynnika estymacji ERC do poziomu 1,32
przy R2 = 0,23. Wbroku 2011 wprowadzenie
parametru jakoĂciowego zysku przy wykoWydziaï ZarzÈdzania UW

rzystaniu wskaěnika EQ1 wpïywa pozytywnie na wyniki estymacji, zwiÚkszajÈc
wspóïczynnik ERC do poziomu 0,65 przy
R2 = 0,14, abwbroku 2012 do poziomu 0,12
przy R2 = 0,073. W roku 2013 moĝna zaobserwowaÊ bardzo silny wzrost parametrów
estymacji. Podziaï próby badawczej wedïug
parametru EQ4 zwiÚksza wartoĂÊ wspóï-
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Tabela 6. Wpïyw jakoĂci zysku na zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy wynikiem finansowym abstopÈ zwrotu zbakcji
wblatach 2009–2015

N = 80

2009

2010

2011

R^2 = ,05
Pop.R2 = ,038

R^2 = ,11
Pop.R2 = ,10

R^2 = ,04
Pop. R2 = ,03

b

p

W. wolny

0,524

Zmn

0,280

N = 82

b

p

0,000

0,024

0,047

0,971

N = 84

b

p

0,501

–0,252

0,000

0,002

0,308

0,078

N = 110

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ1 – wyniki estymacji dla 40% najlepszych
N = 40

R^2 = ,07
Pop. R2 = ,05
b

p

W. wolny

0,390

Zmn

1,240

R^2 = ,12
Pop. R2 = ,10
N = 41

N = 42

R^2 = ,16
Pop. R2 = ,14

b

p

b

p

0,000

0,041

0,402

–0,303

0,000

0,084

0,974

0,026

0,654

0,009

N = 55

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ2 – wyniki estymacji dla 40% najlepszych
N = 40

R^2 = ,12
Pop. R2 = ,10
b

p

W. wolny

0,420

Zmn

1,277

R^2 = ,05
Pop. R2 = ,02
N = 41

N = 42

R^2 = ,11
Pop. R2 = ,08

b

p

b

p

0,000

0,052

0,325

–0,308

0,000

0,030

0,587

0,170

0,552

0,035

N = 55

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ3- wyniki estymacji dla 40% najlepszych
N = 40

R^2 = ,27
Pop. R2 = ,25
b

p

W. wolny

0,446

Zmn

0,351

R^2 = ,25
Pop. R2 = ,23
N = 41

N = 42

R^2 = ,012
Pop. R2 = ---

b

p

b

p

0,000

0,004

0,941

–0,224

0,000

0,000

1,324

0,001

0,185

0,495

N = 55

Wskaěnik jakoĂci zysku EQ4 – wyniki estymacji dla 40% najlepszych
N = 40

R^2 = ,1508
Pop. R2 = ,13
b

p

W. wolny

0,419

Zmn

0,512

R^2 = ,14
Pop. R2 = ,11

N = 42

R^2 = ,03
Pop. R2 = ,01

b

p

b

p

0,000

–0,005

0,924

–0,165

0,000

0,013

1,280

0,018

0,251

0,274

N = 41

N = 55

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych spóïek.

czynnika ERC do poziomu 1,538 abwspóïczynnika determinacji do poziomu 0,96.
W roku 2014 po uwzglÚdnieniu parametru jakoĂci zysku, przydatnoĂÊ tej kategorii ekonomicznej dla prognozowania stopy
zwrotu zb akcji jest bardzo niska (chociaĝ
wyĝsza niĝ wbprzypadku danych surowych),
abwpïyw ten jest negatywny. Z kolei wbroku
2015 po wprowadzeniu do procesu estymacji oceny jakoĂci zysku zb wykorzystaniem
74

parametru EQ4 wyniki estymacji ulegajÈ
wyraěnej poprawie. Wspóïczynnik ERC
wzrasta do poziomu 1,597 przy R2 = 0,458.

5. Podsumowanie
Rezultaty przeprowadzonego badania
pozwalajÈ stwierdziÊ, iĝ wynik finansowy
(poziom EPS) wb warunkach polskiego
rynku kapitaïowego ma niewielkÈ warStudia i Materiaïy 2/2016 (22), cz. 2

2012

2013

2014

2015

R^2 = ,04
Pop. R2 = ,02

R^2 = ,80
Pop. R2 = ,79

R^2 = ,042
Pop. R2 = ,03

R^2 = ,003
Pop. R2 = ---

b

p

–0,045
0,097

N = 119

b

p

0,242

0,058

0,043

1,295

R^2 = ,09
Pop. R2 = ,07

b

p

0,831

0,268

0,000

–0,137

R^2 = ,00
Pop. R2 = --

N = 59

N = 119

N = 71

N = 119

b

p

0,000

0,111

0,051

0,014

0,042

0,523

R^2 = ,01
Pop. R2 = ,00

N = 84

R^2 = ,00
Pop. R2 = ----

b

p

b

p

b

p

b

p

0,008

0,876

0,474

0,009

0,193

0,023

0,026

0,472

0,128

0,025

0,006

0,953

–0,052

0,321

–0,013

0,758

R^2 = ,03
Pop. R2 = ,01

N = 59

R^2 = ,00
Pop. R2 = ---

N = 59

R^2 = ,06
Pop. R2 = ,04

N = 84

R^2 = ,01
Pop. R2 = --

b

p

b

p

b

p

b

p

–0,022

0,682

0,534

0,003

0,286

0,002

0,049

0,185

0,086

0,246

–0,003

0,972

–0,109

0,048

–0,031

0,473

R^2 = ,01
Pop. R2 = ---

N = 59

R^2 = ,91
Pop. R2 = ,91

N = 59

R^2 = ,03
Pop. R2 = ,01

N = 84

R^2 = ,00
Pop. R2 = ---

b

p

b

p

b

p

b

p

–0,100

0,072

–0,028

0,938

0,149

0,023

0,201

0,070

0,109

0,516

1,454

0,000

–0,057

0,161

0,032

0,724

R^2 = ,01
Pop. R2 = ---

N = 59

R^2 = ,96
Pop. R2 = ,96

N = 59

R^2 = ,05
Pop. R2 = ,04

N = 84

R^2 = ,46
Pop. R2 = ,46

b

p

b

p

b

p

b

p

0,093

0,088

0,021

0,930

0,240

0,048

0,052

0,398

–0,194

0,589

1,538

0,000

–0,143

0,054

1,597

0,000

toĂÊ wyjaĂniajÈcÈ przyszïÈ zmianÚ cen
akcji, dodatkowo zdolnoĂÊ ta jest zmienna
wb czasie ib zaleĝy od przynaleĝnoĂci sektorowej spóïki. Wprowadzenie do oceny
parametru „jakoĂci zysku” wywiera pozytywny wpïyw na uĝytecznoĂÊ zysku jako
zmiennej objaĂniajÈcej przyszïa zmianÚ
stopy zwrotu zb akcji – przy czym relacja
ta jest równieĝ zmienna wb czasie ib zaleĝy
od przynaleĝnoĂci sektorowej badanej
Wydziaï ZarzÈdzania UW

spóïki. NajwyĝszÈ efektywnoĂÊ determinujÈcÈ przydatnoĂÊ informacji wb zakresie
wyniku finansowego dla procesu prognozowania stopy zwrotu prezentuje wskaěnik EQ4, przy czym efektywnoĂÊ ta takĝe
róĝni siÚ wb zaleĝnoĂci od branĝy ib roku
badania.
Pomimo znalezienia empirycznych
dowodów potwierdzajÈcych wpïyw jakoĂci
zysku na uĝytecznoĂÊ informacji sprawoz-
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dawczych dla procesu prognozowania stopy
zwrotu zbakcji to zaobserwowana zmiennoĂÊ
wyników wbczasie ibbranĝach powoduje, ĝe
trudno wskazaÊ na moĝliwoĂÊ praktycznego
wykorzystania rezultatów badania. Naleĝy
jednak podkreĂliÊ, iĝ zamierzeniem autora
byïo raczej wykazanie znaczenia jakoĂci
zysku jako nowej kategorii analitycznej,
ab nie tworzenie nowego modelu prognostycznego. Z tego wzglÚdu badanie relacji
zysk–stopa zwrotu zb akcji zostaïa oparta
na najprostszym modelu. Niemniej jednak
obserwacje dokonane wb ramach niniejszego badania stanowiÈ kolejny, szczególnie wbwarunkach polskich, wkïad wbdyskusjÚ na temat jakoĂci zysku ibjego znaczenia
dla efektywnoĂci na polskim rynku kapitaïowym, ab obiecujÈce wyniki estymacji
powinny stanowiÊ przesïankÚ do dalszych
badañ wbtym zakresie.
Przypis
1

Badanie pilotaĝowe zawierajÈce zaïoĝenia
ibwstÚpne wyniki badania zostaïo opublikowane
w: CieĂlik (2016).
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