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Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr. Alberta Trąpczyńskiego.  

Recenzję przedkładam na wniosek Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu. Przedstawiona do oceny praca składa się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów i 

zakończenia. Praca zawiera 332 pozycje literaturowe, 32 tabele i 15 rysunków. Łączna objętość 

pracy wynosi 247 stron, w tym 225 merytorycznego tekstu. 

 

Wstęp 

Pan mgr Albert Trąpczyński rozważał w swojej rozprawie doktorskiej kilka wątków 

dotyczących inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Tematyka skuteczności 

modeli wyceny kapitałowej, anomalii na giełdach rozwiniętych i rozwijających się, czy też 

strategii inwestowania jest szeroko omawiana w światowej literaturze finansowej, zatem 

tematyka ocenianej pracy wpisuje się w główny nurt badań.  

Pomimo zdefiniowania wielu celów pracy i różnych hipotez badawczych, w mojej ocenie, na 

pierwszy plan wybijają się dwa kierunki badań: tworzenie strategii dla portfeli inwestycyjnych, 

które generują ponadprzeciętne stopy zwrotu oraz próba wyjaśnienia tych strategii na gruncie 

modeli wyceny kapitałowej występujących w literaturze. Pierwszy kierunek badań został 

wyczerpująco omówiony. Autor przytoczył wyniki badań literatury światowej oraz 

przeprowadził badanie empiryczne wybranych strategii inwestycyjnych na bazie danych 

historycznych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ten kierunek 

badań zawiera interesujące spojrzenie praktyka na problem inwestycji. Jednakże wyjaśnienie 

wieloczynnikowych strategii na bazie teorii wyceny rynków kapitałowych, jest 

niewystarczające i budzi szereg wątpliwości.  

 Autor w swojej pracy w sposób równoważny traktuje pojęcie efektywności portfeli (efficiency) 

i efektywności zarządzania portfelami (effectiveness), co poddaje w wątpliwość wiele 

wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz empirycznych. Pojęcie efektywności 
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portfela jest jednoznacznie definiowane w literaturze i nie można go utożsamiać z 

efektywnością zarządzania portfelem. Co więcej, metodologia badania i testowania 

efektywności portfela jest całkowicie odmienna od narzędzi stosowanych do oceny 

efektywności zarządzania portfelami, którą Autor wiąże ze skutecznością. 

Charakterystyka i ocena zawartości rozprawy. 

Autor podzielił pracę na dwie części: teoretyczną i empiryczną. W ramach pierwszej części 

koncentrował się na czterech celach, które zostały zdefiniowane jako: 

1. Osadzenie koncepcji inwestowania czynnikowego w świetle teorii finansowej. 

2. Przegląd literatury pod kątem dotychczasowych badań w zakresie występowania 

czynników wyceny. 

3. Przedstawienie teoretycznych aspektów wdrożenia inwestowania czynnikowego w 

ramach portfela inwestycyjnego.  

4. Systematyka miar efektywności inwestycyjnej pod kątem ich wykorzystania do oceny 

wyników wieloczynnikowych.  

Druga część pracy dotyczyła badań empirycznych i zostały zdefiniowane następujące cele: 

1. Identyfikacja występowania premii za ryzyko związanych z czynnikami wyceny na 

polskim rynku akcji. 

2. Ocena efektywności inwestowania na polskim rynku akcji.  

3. Weryfikacja skuteczności objaśniania stóp zwrotu portfeli wieloczynnikowych przez 

modele wyceny aktywów kapitałowych.  

Powyższe cele zostały omówione w kolejnych rozdziałach pracy.  

Rozdział pierwszy, dotyczy teorii rynku kapitałowego. Poruszane zagadnienia w tym 

rozdziale miały posłużyć realizacji pierwszego celu rozprawy doktorskiej. Punkt wyjścia do 

rozważań stanowiła teoria Markowitza (1952), której Autor poświęcił wiele uwagi w swojej 

rozprawie. Jednak niepotrzebnie zbyt szczegółowo tłumaczył elementarne pojęcia ze statystyki 

opisowej (jak współczynnik korelacji czy odchylenie standardowe). Dokładnie został 

omówiony model CAPM, natomiast współczesne modele wyceny kapitałowej przedstawiono 

bardzo symbolicznie. Problem wieloczynnikowej efektywności portfeli został 

zmarginalizowany, co jest dość zaskakujące w świetle tytułu ocenianej pracy doktorskiej oraz 

wniosków wynikających z późniejszych realizacji celów empirycznych. W mojej ocenie 

pierwszy cel pracy jakim było osadzenie koncepcji inwestowania czynnikowego w świetle 

teorii finansowej został tylko częściowo osiągnięty 

Pomijając wątek zawartości merytorycznej tego rozdziału, to jest w nim dużo redakcyjnych 

błędów. Modele ekonometryczne są opisane niedokładnie. Występuje niekonsekwencja 

oznaczeń, np. stopa zwrotu, będąca realizacją szeregu czasowego jest tak samo oznaczana jak 

wartość oczekiwana stóp zwrotu (wzór 1.10 i wzór 1.11), która z kolei w innym miejscu jest 

oznaczona tradycyjnie. Opisy w tekście nie zawsze są zgodne z opisami na rysunkach.  

.  
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Rozdział drugi, zatytułowany „Czynniki wyceny jako źródła premii za ryzyko” dotyczy 

opisu czynników ryzyka. Autor podzielił czynniki na dwie grupy: na czynniki statyczne, do 

których zaliczone zostały wskazania makroekonomiczne oraz na czynniki dynamiczne, 

bazujące na podejściu inwestorów. Jako czynniki dynamiczne (do których zaliczone zostały 

wartość, wielkość, momentum, jakość i niska beta) Autor rozważył głównie te, które są ujęte 

w definicjach wieloczynnikowych modeli wyceny kapitałowej. Omawiając czynniki statyczne 

Autor skupił się na przeglądzie literatury i prezentacji wyników badań, które dotyczyły głównie 

Stanów Zjednoczonych. Interesujące byłoby przytoczenie wyników badań z tej tematyki 

dotyczących również Polski, gdyż badanie empiryczne zostało przeprowadzone dla danych 

pochodzących z GPW w Warszawie. Natomiast dla czynników o charakterze dynamicznym 

brakuje wyjaśnienia jak jest rozumiana premia za ryzyko. Ujęcie definicji premii za ryzyko w 

ramach modelu ekonometrycznego pozwoliłoby Autorowi na jej ewentualną weryfikację. 

Zamiast tego Autor porusza problem premii za ryzyko w sposób, który wymaga szerszego 

komentarza i wyjaśnienia. Na przykład, dla modelu Caharta Autor pisze: „…Funkcjonowanie 

modelu czteroczynnikowego opiera się na tej samej intuicji co czynnikowy model Famy i 

Frencha (1993). Wartości współczynnika beta dla przeciętnej akcji powinna oscylować w 

okolicach zera. Spółki zwycięzców charakteryzuje dodatnia beta względem czynnika momentum 

i zgodnie ze wzorem (2.3) generują one dodatnią wartość premii do oczekiwanej stopy 

zwrotu….”. Pomijając fakt, że nie ma w tekście wzoru (2.3), to jednak wypowiedź ta jest 

niezrozumiała. Czy to oznacza, że dodatnia wartość bety (którą utożsamiamy z ryzykiem 

systematycznym) generuje statystycznie istotną premię za ryzyko?  

Wzór, w którym jest ujęta premia za ryzyko, został natomiast przytoczony dla rynku 

walutowego, który nie był badany przez Autora. Naturalnym więc byłoby uogólnienie tej 

koncepcji dla rynków akcji, który był celem badań empirycznych. Również przytoczenie 

opisów metodologii, które nie były wykorzystywane w badaniach empirycznych (przykładowo 

opis modeli klasy DSGE) bardzo zaburza rytm pracy.  

Pomimo tych uwag, dokonany w rozdziale przegląd literatury w miarę dobrze opisuje 

poruszane problemy dotyczące inwestowania, zatem można uznać, że cel drugi pracy jakim był 

„Przegląd literatury pod kątem dotychczasowych badań w zakresie występowania czynników 

wyceny” został zrealizowany.  

 W rozdziale trzecim zatytułowanym „Strategie inwestycyjne oparte na czynnikach 

wyceny” opisane zostały koncepcje wdrożenia inwestowania czynnikowego w ramach praktyki 

zarządzania portfelem inwestycyjnym. W rozdziale tym przedyskutowano wybrane formy 

inwestowania, zwracając szczególną uwagę na strategię inwestowania czynnikowego w ramach 

funduszy Smart Beta. Rozdział ten ma charakter opisowy i przybliża sposób formowania 

portfeli inwestycyjnych. Autor opisuje strategie budowane ze względu na jeden czynnik, ze 

względu na kombinację dwóch i trzech czynników jednocześnie. W rozdziale tym brakuje 

jednak opisu teoretycznych aspektów, na podstawie których cel, którym było: „Przedstawienie 

teoretycznych aspektów wdrożenia inwestowania czynnikowego w ramach portfela 

inwestycyjnego” byłby w pełni osiągnięty. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że część strategii, 

którą opisuje Autor bezpośrednio wynika z przyjętego modelu wyceny kapitałowej. Jeśli 

weryfikacji poddany zostanie fakt, że czynniki danego modelu generują portfele efektywne (w 
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literaturze jest bardzo dużo wyników badań dotyczących weryfikacji przyjętego modelu 

wyceny) to zaprezentowane strategie są konsekwencją tego faktu. Jedynie strategia oparta na 

kombinacji niskiej zmienności i momentum lub kombinacji wartości, jakości i niskiej 

zmienności nie wynika bezpośrednio z cytowanych przez Autora modeli wyceny kapitałowej, 

zatem warto podkreślić jej własności (czy jest wyjaśniana przez model wyceny? Czy jest to 

anomalia?). Ponadto opisy prezentowanych w tym rozdziale portfeli inwestycyjnych bazują na 

opracowaniach dotyczących rynku amerykańskiego, a badanie empiryczne przedstawione w 

późniejszych rozdziałach pracy dotyczyło GPW w Warszawie, gdzie analizowano portfele 

bazujące na zupełnie innych strategiach wieloczynnikowych. W rozdziale trzecim opisano 

m.in. strategię bazującą na kombinacji czynników wartości i momentum, wielkości i wartości, 

wartości i jakości, momentum i jakości, niskiej zmienności i momentum oraz na kombinacji 

trzech czynników, z których jednym była niska zmienność. Natomiast w badaniach 

empirycznych analizowano strategię dwóch i trzech czynników, z których jeden był 

wskaźnikiem niskiej bety. Brakuje zatem ujednolicenia opisu i badań w tym temacie. 

Rozdział czwarty zatytułowany został „Metody pomiaru efektywności portfeli 

inwestycyjnych”. Temat tego rozdziału (podobnie jak temat pracy doktorskiej) wskazuje na 

próbę pomiaru efektywności portfeli, której badanie wymaga wdrożenia całego szeregu testów. 

W miejsce tego Autor przytacza szereg wskaźników, które w mojej ocenie badają efektywność 

inwestycyjną danego portfela. W ten sposób rozumiana ocena efektywności inwestycyjnej 

wymaga przyjęcia modelu wyceny aktywów kapitałowych, który poprawnie opisuje 

przekrojowe stopy zwrotu portfeli na danym rynku. Jako miary efektywności zarządzania 

portfelem inwestycyjnym Autor powołuje się na wskaźniki, których konstrukcja bazuje na 

modelu CAPM, zatem zakłada jego poprawność w wyjaśnianiu przekrojowych stóp zwrotu na 

GPW. Jednak Autor nie podejmuje próby badania tego zagadnienia, ani też nie podaje jego 

uzasadnienia odwołując się choćby do badań występujących w literaturze. Czy model CAPM 

poprawnie wyjaśnia przekrojowe stopy zwrotu? Jak się ma ten model w porównaniu z innymi 

modelami wyceny kapitałowej, cytowanych przez Autora, takich jak 3-czynnikowy model 

Famy i Frencha, model Caharta, 5-czynnikowy model Famy i Frencha lub 6-czynnikowy model 

Famy Frencha? W jaki sposób bada się efektywność inwestycji, gdy spełniony jest inny model 

do wyceny kapitałowej? Czy Autor spotkał się z takim badaniem w literaturze? 

W mojej ocenie cel, jakim była „Systematyka miar efektywności inwestycyjnej pod kątem ich 

wykorzystania do oceny wyników wieloczynnikowych” można uznać za osiągnięty częściowo. 

Na marginesie chciałabym zaznaczyć, że w części wskaźników, przy ich opisie występują 

potknięcia w ich definiowaniu. Na przykład wykorzystana miara VaR, jest przedstawiona 

bardzo niespójnie: zarówno w definicji jak i w założeniach. Z jednej strony Autor pisze, że jest 

to stopa zwrotu, z drugiej strony – że ma charakter nominalny. Wzór 4.11 jest niedokładny i 

granice całkowania są błędne. Występują też niekonsekwencje w oznaczeniach, do których 

Autor się odwołuje w dalszej części rozprawy, itd.  

Jak już wcześniej wspomniano, druga część pracy dotyczyła badań empirycznych, dla których 

zostały zdefiniowane trzy cele. W rozdziale piątym, zatytułowanym: „Inwestowanie 

czynnikowe - ujęcie empiryczne” Autor przedstawił wyniki swoich badań empirycznych. Do 

realizacji postawionych celów zostały sformułowane dwie główne hipotezy badawcze. 
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Pierwszym celem była identyfikacja występowania premii za ryzyko związanych z 

czynnikami wyceny na polskim rynku akcji. W ramach tego celu Autor zdefiniował hipotezę 

główną:  

Stopy zwrotu generowane na polskim rynku spółki dające ekspozycję na czynniki wyceny 

charakteryzuje premia względem portfela rynkowego. 

Proces weryfikacji tej hipotezy odbywał się poprzez testy sześciu hipotez cząstkowych, 

dotyczących kolejnego czynnika wyceny: wartości, wielkości, momentum, jakości, inwestycji 

oraz niskiej bety.  

Sposób przeprowadzonego badania empirycznego nie jest jasno wyjaśniony, stąd budzi pewne 

wątpliwości:  

1. Sformułowanie hipotezy głównej jest bardzo nieczytelne.  

2. Brakuje jasnego i przejrzystego opisu co Autor rozumie przez pojęcie premii za 

ryzyko. Określenie „premia za ryzyko względem portfela rynkowego” jest w tym 

badaniu niejednoznaczne. W jaki sposób była ona testowana? Czy na podstawie modelu 

ekonometrycznego? Który parametr w Tabelach od 5.4 do 5.15 informuje nas o 

statystycznie istotnej premii za ryzyko?  

3. Kolejno realizując sześć hipotez cząstkowych, Autor konstruował portfele kwintylowe, 

tworząc pięć portfeli ze spółek, które wcześniej zostały posortowane względem 

wartości analizowanego czynnika. Następnie stopy zwrotu portfela (5-1) były 

wyjaśniane za pomocą czynników ryzyka (występujących w modelach wyceny 

kapitałowej) używając do tego modelu regresji wielorakiej. Parametrem, który został 

poddany szczególnej analizie był wyraz wolny w regresji wielorakiej. O ile 

przekonywujący jest wynik dotyczący modelu CAPM, w którym czynnikiem ryzyka 

jest nadwyżkowa stopa zwrotu portfela rynkowego, to pozostałe wyniki wymagają 

uzupełnienia. 

a)  Autor nie podał sposobu konstrukcji czynników SMB, HML, WML, RMW CMA 

i WML. Czy to są czynniki utworzone dla potrzeb rynku polskiego? Czy to są 

czynniki Famy i Frencha dotyczące rynków rozwijających się? Czy to są czynniki 

globalne? Sposób tworzenia tych czynników wpływa bowiem na wynik badań.  

b) Pisząc o efektywności portfeli wieloczynnikowych (budowanych z czynników 

SMB, HML, WML, RMW CMA i WML) nie została przeprowadzona dyskusja, 

na temat, czy czynniki te generują efektywne portfele na polskim rynku. A jeśli 

prześledzimy wyniki uzyskane w Tabelach od 5.5 do 5.14 – (istotna alfa) to istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że te czynniki nie generują portfeli efektywnych.  

4.  Sposób weryfikacji zależności stóp zwrotu portfela (5-1) względem czynników wyceny 

wymaga szerszego komentarza. Zaskakująca jest informacja o istotności alfa, gdy stopa 

zwrotu portfela badającego dany efekt była wyjaśniana za pomocą czynnika 

konstruowanego względem tego samego efektu. Na przykład: stopa zwrotu portfela (5-

1) budowana ze względu na kapitalizację danej spółki była wyjaśniana za pomocą 

zmiennej SMB. A przecież w czynniku SMB jest uwzględniony właśnie efekt małych 

spółek. Czynnik ten wyjaśnia różnicę pomiędzy stopą zwrotu z portfela akcji spółek o 
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małej kapitalizacji a stopą zwrotu z portfela akcji spółek o dużej kapitalizacji (SMB – 

small minus big).  

Być może przyczyny istotności parametru alfa należy raczej szukać w sposobie 

konstrukcji czynników SMB? 

5. Podobne zastrzeżenia co w punkcie 4 można sformułować dla pozostałych portfeli 

czynnikowych, które są objaśniane za pomocą HML, WML, RMW, CMA lub WML.  

6. Wartością dodaną przedstawioną w ocenianej pracy jest analiza czynnika niskiej bety. 

Jednak wyniki zaprezentowane w Tabeli 5.15, które są bardzo interesujące, również 

wymagają szerszego komentarza. Nie rozumiem, dlaczego wyniki przedstawione w 

tabeli 5.11 (dotyczącego efektu momentum) wykazują brak podstaw do odrzucenia 

hipotezy badawczej HC1.4, która mówi, że „notowania na polskim rynku akcji spółki 

osiągające w przeszłości relatywnie wyższe stopy zwrotu generują statystycznie istotne, 

wyższe stopy zwrotu niż spółki osiągające w przeszłości relatywnie niższe stopy zwrotu” 

natomiast podobne wyniki (pod względem istotności parametru alfa) dotyczące efektu 

niskiej bety, przedstawione w Tabeli 5.15 skłoniły Autora o odrzuceniu hipotezy 

badawczej, która mówi że „notowania na polskim rynku akcji spółki charakteryzujące 

się niską wartością współczynnika beta generują statystycznie istotne, wyższe stopy 

zwrotu niż spółki osiągające w przeszłości relatywnie niższe stopy zwrotu”.  

Zatem, uważam, że pierwsza hipoteza główna nie została wystarczająco zweryfikowana.  

W rozdziale piątym przedstawione zostały również wyniki empiryczne służące realizacji 

kolejnego celu, który dotyczył oceny efektywności inwestowania czynnikowego na polskim 

rynku akcji. Dla potrzeb realizacji tego celu została sformułowana hipoteza główna: 

Portfele inwestycyjne budowane w oparciu o podejście wieloczynnikowe (kombinacja 

czynnika niskiej bety i pozostałych czynników) (czynnika wielkości, czynnika wartości, 

czynnika momentum, czynnika jakości oraz czynnika inwestycji) pozwalają na generowanie 

nadwyżkowych stóp zwrotu. 

Wyniki badania dotyczące portfeli dwu-, trzy- i czteroczynnikowych, w których jednym z 

czynników bazował na efekcie niskiej bety wydają się być bardzo interesujące. Efekt ten był 

bardzo rzadko badany na polskiej giełdzie, zatem opracowanie Autora wnosi pewien głos w 

dyskusji w tym temacie. Sposób formowania hipotez pomocniczych wskazuje, że Autor 

porównuje skuteczność portfeli inwestycyjnych ze skutecznością portfela rynkowego. W mojej 

ocenie szósty cel rozprawy został w pełni osiągnięty.  

W ramach trzeciej, kolejnej części badania empirycznego Autor skupił się na ostatnim z 

postawionych celów, tj.: weryfikacji skuteczności objaśniania stóp zwrotu portfeli 

wieloczynnikowych przez modele wyceny aktywów kapitałowych. W części tej Autor 

weryfikuje czy wyrazy wolne są równe zero stosując test GRS 1. Statystyka GRS wymaga 

założeń normalności wielowymiarowej oraz braku heteroskedastyczności i autokorelacji. Oba 

te warunki nie są spełnione, co często podkreśla Autor w swojej rozprawie. O ile statystyka ta 

                                                           

1 Gibbons, M. R., Ross, S. A., & Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. 
Econometrica, 57, 1121–1152. 
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jest odporna na brak założenia o rozkładzie normalnym, o tyle założenie o braku 

heteroskedastyczności, przy tak formowanych zmiennych objaśniających może być 

problematyczne. Narzuca się jednak pytanie: dlaczego w przypadku testowania łącznego 

wektor wyrazów wolnych w wielorównaniowym modelu pozostał nieistotny, podczas gdy dla 

stóp zwrotu każdego portfela analizowanego oddzielnie - parametr alfa był istotny? 

Interpretacja uzyskanych wyników pozostawia pewien niedosyt. Przeprowadzając to badanie, 

Autor w pewien sposób udokumentował efektywność portfeli inwestycyjnych. Wymagałoby to 

szerszego komentarza w świetle postawionych problemów badawczych. 

Podsumowanie: 

Pomimo zgłoszonych powyżej krytycznych uwag przytoczone argumenty pozwalają 

stwierdzić, że większość celów badawczych została osiągnięta.  

W świetle dokonanej oceny stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Alberta 

Trąpczyńskiego pt: „Efektywność portfeli inwestycyjnych budowanych w oparciu o 

podejście czynnikowe” spełnia wymagania ustawowe. W związku z tym wnoszę o 

przyjęcie pracy i dopuszczenie jej do publicznej obrony.  

 


