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Dzwoni inwestor na Giełdę…

• Skąd wynikają tak duże różnice w stopach zwrotu między rynkami?

• Ostracyzm inwestorów? Skład indeksu? Struktura udziałowa? Wzrost PKB? Geopolityka?

• Spójrzmy… 
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Stopa zwrotu inwestora na rynku akcji -
dywidenda

• Firmy dzielą się zyskiem z akcjonariuszami wypłacając dywidendę (lub skupując własne akcje)

• W sumie każda spółka prędzej czy później zniknie…

• W przypadku indeksów/inwestycji w rynek wygląda to trochę inaczej, ale nie zmienia to 
fundamentalnej logiki

r = D



Znaczenie dywidendy

• Dywidenda jest bardzo ważnym komponentem stopy zwrotu, im dłuższy termin – tym ważniejsza się staje. Działa zasada 
procenta składanego, która z niedużych czasami różnić w stopie zwrotu, potrafi zrobić dużą różnicę w finalnym wyniku –
jeżeli damy mu działać odpowiednio długo

• Pokazuje to także jak istotne są koszty. Wyniki produktów finansowych powinny być bezwględnie porównywane do 
indeksów reinwestujących dywidendę

• Dla indeksu MSCI ACWI średnia stopa dywidendy wynosiła 2,5% (od 1988 r.), S&500 2,13% (od 1988 r.), MSCI Europe 3,2% 
(od 1999 r.), WIG20 (od 2002 r.) 2,8%. Po uwzględnieniu reinwestycji dywidendy WIG20 jest prawie 50% wyżej niż był 10 
lat temu

• Jak jednak widać dywidenda tłumaczy, w tym przypadku koło 1/3 całości stopy zwrotu    



Stopa zwrotu inwestora na rynku akcji – wzrost 
zysków

• Dywidenda z czasem rośnie, wraz ze wzrostem zysków  

• Żeby dywidenda rosła z czasem, wzrastać muszą kursy spółek/indeksów

• Drugim zatem kluczowym, w sumie najważniejszym parametrem, jest wzrost zysków spółek (na 
akcję)    

r = D + W

Fundamentalna Stopa Zwrotu



Wzrost indeksów a wzrost zysków spółek (na 
akcję) (1)

• MSCI ACWI – wzrost indeksu (roczny): 4,4%, wzrost zysków (roczny): 5,8%

• S&P 500 - wzrost indeksu (roczny): 5,8%, wzrost zysków (roczny): 5,9%

• Co odbierało ze stopy zwrotu? 

Źródło: Investhink, Bloomberg



Wzrost indeksów a wzrost zysków spółek (na 
akcję) (2)

• MSCI Europe – wzrost indeksu (roczny): 1,9%, wzrost zysków (roczny): 2,6%

• WIG20 - wzrost indeksu (roczny): 2,1%, wzrost zysków (roczny): 4,1%

• Co odbierało ze stopy zwrotu?
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Podsumujmy

• MSCI ACWI: stopa zwrotu brutto: Dywidenda 2,5% + wzrost zysków 5,8% = 
8,3%. Stopa zwrotu brutto = 6,9%

• S&P500: Dywidenda 1,9% + wzrost zysków 5,9% = 7,8%. Stopa zwrotu 
brutto = 7,7%

• MSCI Europe: Dywidenda 3,2% + wzrost zysków 2,6% = 5,8%. Stopa zwrotu 
brutto = 5,31%

• WIG20: Dywidenda 3% + wzrost zysków 4,1% = 7,1%. Stopa zwrotu brutto = 
5,8% (około)

• W jakim tempie rosną zyski na rynkach? Uważajmy na optymistyczne 
prognozy…

• Gdzie jest złodziej stopy zwrotu?



Stopa zwrotu inwestora na rynku akcji –
zmiany wycen

• Trzecim elementem, zwanym też zwrotem spekulacyjnym są zmiany wycen

• D i W to dość stabilne elementy, w krótkim terminie ich zmiana jest niewielka. Całość stopy 
zwrotu inwestora pochodzi z S

• Im dłuższy horyzont tym S staje się mniej ważne – ale ważne jednak pozostaje:)

r = D + W

Fundamentalna Stopa Zwrotu

+ S



Wyceny
• Czasami inwestorzy są gotowi kupić złotówkę/dolara zysków taniej, czasami drożej

• Na wyceny wpływa mnóstwo czynników (oczekiwania co do wzrostu zysków, sentyment, polityka 
monetarna, rentowności alternatyw itp.)

ACWI C/Z S&P500 C/Z MSCI Europe C/Z WIG20 C/Z

Początek Analizy 30,64 29,16 23,59 32,56

Koniec Analizy 22,92 28,25 19,82 20,01

Zmiana (roczna) -1,28% -0,14% -0,77% -2,74%

ACWI S&P500 MSCI Europe WIG20

Zysk/100 waluty (początek analizy) 3,26 3,43 4,24 3,07

Zysk/100 waluty (koniec analizy) 4,36 3,54 5,05 5,00

Zmiana (roczna) -1,28% -0,14% -0,77% -2,74%

• Wyceny były złodziejem stóp zwrotu w tym okresie… pomimo tego, że obecnie wcale nie są niskie

Źródło: Investhink, Bloomberg



Schiller Cape C/Z a przyszłe stopy zwrotu – S&P 500

• CAPE jest niezłym prognostykiem przyszłych stóp zwrotu

• Ta zależność działa też na innych rynkach

• Daje jednak tylko pewną orientację, rozrzut stóp zwrotu jest nadal duży

CAPE C/Z i 10-cio letnia przyszła stopa zwrotu 
(indeks cenowy) w latach 1946-08.2021

CAPE C/Z – perspektywa historyczna

Źródło: Investhink, www.multpl.com 



CAPE a przyszłe stopy zwroty cd…

• Wyceny są obecnie wysokie, jak na historyczne standardy

• Powrót do średnich w ciągu nalbiższych 10 lat: odebrałby około 2,6% rocznie ze stopy zwrotu US, 
1,8% Europie i dodał podobną wartość rynkowi polskiemu (+1,8%)

Źródło: Investhink, https://indices.barclays/ 



Podsumowując – w dłuższym terminie to nie 
grubasy kręcą rynkiem
• Dywidenda jest niezwykle ważna w dłuższym terminie

• Wzrost zysków (na akcję) jest kluczowy i znajduje się w sercu wzrostu 
rynków w dłuższym terminie

• To za ile kupujemy jednostkę zysku ma również duże znaczenie. Im wyższe 
wyceny, tym niższe oczekiwane stopy zwrotu. W dłuższym terminie wyceny 
mają tendencję do powrotu do średnich

• Oczekiwana stopa zwrotu to z grubsza stopa dywidendy + długoterminowy 
wzrost zysków + prognozowana zmiana wycen

• Oczekiwana, realna stopa zwrotu S&P 500 = D (1,3%) + W (1,8% realnie) + S 
(-2,6%) = 0,5% realnie, rocznie w scenariuszu bazowym

• Jest to mniej więcej środek przedziału szerokiej palety możliwości…  



Dziękuję za uwagę

• www.investhink.org

W razie pytań:

• kontakt@investhink.org

• https://www.linkedin.com/in/jaroslaw-przybyl-53831918/
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