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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana Arkadiusza Bebela

pt. ,, Determinanty stóp zwrotu z funduszy LETF"

przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Tomasza Berenta, prof. SGH

7. Podstawa opracowania recenzji

Podstawę formalną przygotowania recenzji stanowi pismo Pani Dziókan Kolegium

Gospodarki Światowej SGH, prof. dr hab. Marzenny Weresy, informujące mnie o powołaniu

na recenzenta rozprawy doktorskiej magistra Arkadiusza Bebela. Podstawą merytoryczną

recenzji jest przedłożona rozprawa doktorska pod tytułem ,,Determinanty stóp zwrotu

z funduszy LETF", przygotowana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Berenta, prof. SGH W

Katedrze Rynków Kapitałowych. Praca mieści się w dyscyplinie finanse, obecnie - ekonomia i

finanse.

ż. Uwagi ogólne na temat rozprawy

Rozprawa doktorska magistra Arkadiusza Bebela składa się ze wstępu, czterech

rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisów tabel i wykresów oraz dwóch załączników. Praca

liczy (uwzględniając wszystkie wyżej wymienione elementy) 183 strony. Poza tym na końcu

rozprawy zamieszczono jej streszczenie w języku polskim oraz języku angielskim (na

nienumerowanych stronach). Bibliografia zawiera 106, głównie angielskojęzycznych pozycji.

Liczba powołanych publikacji nie jest imponująca, ale zważywszy na to, że tematyka pracy jest

nowa i relatywnie rzadko była przedmiotem badań naukowych, należy uznaĆ taką liczbę za

zu pełn ie wysta rczającą.
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Rozprawa (poza kilkoma wyjątkami, o których wspomnę niżej) została przygotowana

starannie zarówno pod względem redakcyjnym, jak iedytorskim. Wywód jest komunikatywny,

ma charakter dyskursu naukowego. Zawiera relatywnie dużą liczbę tabel i wykresów, co z

punktu widzenia celu pracy jest uzasadnione i ułatwia czytelnikowi odbiór prezentowanych

zagadnień.

3. Wybór obszaru rozprawy

Recenzowana praca odnosi się do relatywnie nowego obszaru badawczego. Rynek LETF

(leveraged exchange traded fund| powstał stosunkowo niedawno - w 2006 roku, ale bardzo

dynamicznie rósł, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Literatura poświęcona rynkowi LETF

rozwija się szybko od 2008 roku. Dominują badania, w których porównuje się zrealizowaną

długoterminową stopę zwrotu z LETF do L-krotności stóp zwrotu z instrumentu bazowego oraz

te, które są poświęcone analizie skuteczności formuły Chenga i Madhavana (C-M) w zakresie

dokładności oszacowania stóp zwrotu z LETF, Podjęta w pracy tematyka ma niewątpliwie

zarówno walory teoretyczne jak i praktyczne , gdyż może pomóc zrozumieĆ istotę inwestycji w

LETF i wyjaśnić rozbieżności oczekiwań inwestorów w zakresie długoterminowych stóp zwrotu

z LETF. Autor trafnie wskazuje luki badawcze istniejące w literaturze przedmiotu, które chce

wypełnić, takie jak: (1) niewystarczająco precyzyjne rozróżnienie pomiędzy analizą rozkładów

stóp zwrotu z LETF, a analizą stóp zwrotu z pojedynczych ścieżek; (2) analiza czynników

wpływających na stopy zwrotu z LETF (zarówno dla całego rozkładu jak i pojedynczych Ścieżek)

w kontekście takich czynników jak zmienność stóp zwrotu z instrumentu bazowego, a takŻe

długookresowe konsekwencje lewarowanej kapitalizacji i procentu składanego; (3) brak

rozbudowanych analiz symulacyjnych, które jednoznacznie opisywałyby wPłYw

poszczególnych czynników na zarówno rozkład stóp zwrotu zLETF,jak iwyniki poszczególnych

ścieżek; (a) brąk określenia wpływu nietypowych stóp zwrotu . inrtru."ntu bazowe8o na

wyniki LETF.
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Dysertacja magistra Arkadiusza Bebela wypełnia zatem istniejącą w wiedzy lukę i otwiera

nowy obszar eksploracji, który stanowić może punkt wyjścia do kolejnych badań naukowych.

4. Cel, pytania badawcze, hipotezy l teza rozprawy oraz metody badawcze

Recenzowana rozprawa ma charakter teoriopoznawczy i empiryczny. Autor prawidłowo

określił cel rozprawy jakim było całościowe zrozumienie procesu generowania stóp zwrotu

przez LETF, ze szczegolnym naciskiem na właściwości stóp długoterminowych. Do ogólnie

sformułowanego celu postawił szczegółowe, porządkujące problem, następujące pytania

badawcze (przytoczę tylko główne obszary pytań, pominę szczegółowe pytania w ramach tych

obszarów): (1) Od czego zależą stopy zwrotu z LETF? (2) Jaka jest oczekiwana stopa zwrotu z

LETF w krótkim (umownym) i długim okresie? (3) Czy LETF realizują cel statutowy w interwale

umownym? (a)Jakijest wpływ nietypowych stóp zwrotu z instrumentu bazowego na osiągane

przez LETF stopy zwrotu? (5) Jak wyglądałyby historyczne rozkłady stóp zwrotu z

hipotetycznych LETF dla różnych rozkładów historycznych obserwowanych w XX i XXl wieku?

(6) Czy formuła C-M dokładnie wyjaśnia ex post stopy zwrotu z LETF?

Udzielenie odpowiedzi na tak liczne pytania pozwoliło Autorowi na rozwiązanie ąroblemu

badawczego z perspektywy naukowej. Należy także zauważyć, że odpowiedzi na te pytania

powinny także pozwolić w przyszłości rozwiązywać konkretne problemy decyzyjne praktykom

rynku kapitałowego.

Doktorant postawił w pracy 6 hipotez:

H!: LETF realizują cel statutowy w interwale umownym, tzn. krótkoterminowe stopy zwrotu z

LETF wynoszą L-krotność stóp zwrotu z instrumentu bazowego.

H2: Zobowiązanie LETF do osiągania L-krotności stopy zwrotu z instrumentu bazowe§o w

okresie umownym (przed uwzględnieniem kosztów) nie oznacza, cofo zasady, zobowiązania

do osiągnięcia L-krotności stopy zwrotu w długim okresie (przed uwzględnieniem kosztów).

H3: Wyniki LETF zależą od cech rozkładu stóp zwrotu z instrumentu bazowego, nie tylko od

ich wartości oczekiwanej.
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H4: Zgodnie z formułą Chenga-Madhavana, właściwości zrealizowanej ścieżki bazowych stóp

zwrotu, nie tylko poziom osiągniętej stopy, są istotne przy opisie wyników LETF, przy czym,

odmiennie niż sugeruje formuła Chenga-Madhavana, zrealizowana zmiennoŚĆ nie jest

wystarczająca, aby opis ten był dokładny.

H5: Sposób ujęcia zmienności w formule Chenga-Madhavana nie jest użytecznym narzędziem

przy porównywaniu wyników LETF z L-krotnością stóp bazowych.

H6: Nietypowe stopy zwrotu z instrumentu bazowego, w tym częstotliwoŚĆ ich występowania,

mają znaczący wpływ na LETF, zarówno w kontekście porównywania z L-krotnością wyników

bazowych, jak i dokładności formuły Chenga-Madhavana.

Hipotezy uznaję zasadniczo za postawione poprawnie, choć zgłaszam do części z nich

poniższe uwagi:

Hipoteza H4 powinna być lepiej sformułowana językowo. Trudno się ją analizuje, Ponadto

w tej hipotezie zawierają się dwie hipotezy: jedna, że właściwości zrealizowanej Ścieżki

bazowych stóp zwrotu, są istotne przy opisie wyników LETF, a druga, że zrealizowana

zmienność nie jest wystarczająca, aby opis ten był dokładny.

W hipotezie H5 Autor odwołuje się do pojęcia użyteczności, ale nie wyjaśnia dokładnie co

ma na myśli twierdząc,że formuła C-M nie jest użytecznym narzędziem. Utrudnia to nieco

ocenę weryfikacji tej hipotezy.

W hipotezie H6 Autor używa określenia, że nietypowe stopy zwrotu mają znaczacv wpłvw

na LETF. Trudno jest zdefiniować - co to znaczy wpływ znaczący - kiedy można uznaĆ wpływ

za bardziej czy mniej znaczący - szczególnie przy użytej w pracy metodzie badawczej.

Autor postawił także tezę pracy. Ma ona następującą treść: ,,Ani oczekiwana, ani tym

bardziejzrealizowana, długookresowa stopa zwrotu z LETF nie wynosi, w odróżnieniu od stóp

krótkoterminowych, L-krotności odpowiednio oczekiwanej i zrealizowanej stopy zwrotu z

instrumentu bązowego, nawet jeśli w analizie pominie się kwestię kosztów. Zarówno cechy

rozkładu stóp zwrotu z instrumentu bazowego w analizie ex ante, jak i cechy zrealizowanej

ścieżki w analizie ex post, w tym występowanie stóp nietypowych, są istotne przy szacowaniu

h
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wyników LETF w kontekście tak poprawności formuły Chenga-Madhavana, jak i relacji LETF do

L-krotności stóp zwrotu z instrumentu bazowego."

Tezę przyjmuję jako poprawną, ale zasadniczo można wydzielić w niej dwie kwestie -tezę

główną, stanowiącą, że długookresowa stopa zwrotu z LETF nie wynosi, w odróżnieniu od stóp

krótkoterminowych, L-krotności stopy zwrotu z instrumentu bazowego, olaz tezę stanowiącą

iedna z możliwvch prób wyjaśnień tezy głównej, iż cechy rozkładu stóp zwrotu z instrumentu

bazowego w analizie ex ante, jak i cechy zrealizowanej ścieżki w analizie ex post, są istotne

przy szacowaniu wyników LETF, w kontekście zarówno poprawności formuły Chenga-

Madhavana, jak i relacji LETF do L-krotności stóp zwrotu z instrumentu bazowego. Należy przy

tym zauważyć, że w zakończeniu pracy Doktorant nieco przeredagował treŚĆ tej tezy. Nowa

redakcja nie zmienia oczywiście jej merytorycznego znaczenia, ale nadal Śformulowanie

drugiej części tezy jest dość trudne do zrozumienia przez czytelnika.

Główną metodą badawczą zastosowaną w rozprawie była analiza symulacyjna.

Wykorzystując metodę Monte Carlo Doktorant przeprowadził imponującą liczbę symulacji

(obejmujących setki tysięcy (lub więcej!) przypadków stóp zwrotu), bardzo wnikliwie

analizując wpływ poszczególnych zmiennych, czy to na wyniki LETF, czy też na poprawnoŚĆ

formuły C-M. Analizę przeprowadzono zarówno na danych rzeczywistych (dane pozyskiwano

m.in. z baz danych Reuters, Yahoo Finance, Stooq.com, a także bezpośrednio od emitentów

LETF), jak i symulowanych, za pomocą analizy Monte Carlo. Własne badania zostały oparte na

danych z bazy CRSP@/Compustat Merged Database lub publicznie dostępnych danych

dostarczanych przez emitentów LETF i serwisy dostarczające notowania giełdowe.

Dobór takiej metody badawczej jest zrozumiały i trafny z perspektywy przedmiotu badań

i postawionego celu. Należy jednak zauważyć, że analiza wyników, a szczególnie ich

zróżnicowania pomiędzy różnymi symulowanymi scenariuszami, wJmaga jednak stawiania

ostrożnych wnipsków, Trudno bowiem w tego typu analizach obiektywnie oceniĆ, czy roŻnice

są np. ,,znaczące" czy,,istotne".
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5. Struktura pracy oraz charakterystyka i ocena poszczególnych rozdziałów

Kolejność rozdziałów i podrozdziałów jest prawidłowa, dobrze podporządkowana realizacji

celu pracy. Jako drobny błąd struktury pracy uznaję brak wyróżnienia podrozdziału

definiującego ETF i LETF na samym początku rozdziału pierwszego, Autor wprowadza

czytelnika do tematu w ramach swoistego wstępu do rozdziału l, nie wyróżniając jednak

w strukturze rozdziału odpowiedniego podrozdzialu, Podobna sytuacja dotyczy podrozdziału

1.3 ,,Czynniki wpływające na stopy zwrotu z ErF". Uważam, że pierwszym punktem -
wyodrębnionym w ramach tego podrozdziału powinien być: (1.3.1) Stopa zwrotu

z instrumentu bazowego.

Praca, jak już wspomniano, składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział ma

charakter wprowadzający, definicyjny. Autor dokonał charakterystyki rynku LETF, jako

fragmentu sektora ETF. W rozdziale zdefiniowano ETF oraz LETF oraz opisano ryzyka związane

z inwestowaniem w takie instrumenty. Autor dokładnie scharakteryzował sytuację na rynku

LEFT przedstawiając wielkość rynku, produkty i ich emitentów. Opis ten jest waŻny

z perspektywy badań zrealizowanych w dalszej części pracy. Autor przedstawił także

podstawowe czynniki wpływające na stopy zwrotu z ETF i LETF w świetle dotychczasowych

badań. Opisał między innymi jaki jest wpływ kosztów stałych, kosztów finansowych oraz

dywidend na zrealizowane stopy zwrotu. Niezbędnym elementem pierwszego rozdziału była

charakterystyka procesu lewarowania wielookresowego, prowadzącego do tzw. złożonego

efektu lewarowania. Autor przedstawił wpływ efektu kapitalizacji dŹwigni oraz efektu

zmienności znaku na stopy zwrotu z LEFT, Rozdział ten jest potrzebnym wprowadzeniem do

kolejnych rozważań i badań przeprowadzonych w dalszej części pracy,

W rozdziale drugim dokonano kwerendy literatury prezentując wyniki analiz stóp zwrotu

uzyskiwanych przez LETF w krótkim i długim okresie oraz analizę teoretyczną właŚciwoŚci LETF.

Autor objął analizami artykuły naukowe publikowane w renomowanych, anglojęzycznych

czasopismach naukowych. Należy podkreślić, że dokonał on krytycznej oceny

dotychczasowego dorobku, wskazując między innymi na słabe strony badań takie jak: braki



,6, UN|WERSYTET
l (D ) Eror,loutcztly
($ż w pozNANlu

w prezentowaniu charakterystyk statystycznych testowanych modeli, nieadekwatne

porównania stóp zwrotu z poszczególnych instrumentów finansowych, rozpatrywanie tYlko

jednej z możliwych ścieżek - dotyczących faktycznie osiągniętych stóp zwrotu z analizowanego

instrumentu bazowego, pomijanie efektu zmienności znaku w analizach. Z przeglądu literaturY

w zakresie wyników krótkookresowych osiąganych przez fundusze LETF Autor wYsnuł

następujące wnioski: (1) średnie dzienne stopy zwrotu, realizowane przez fundusze LETF są

niższe niż wynikałoby z L-krotności stopy zwrotu z instrumentu bazowego; (2) Po

uwzględnieniu w analizie kosztów stałych, różnica ta zmniejsza się; (3) w większoŚci badań nie

uwzględniano kosztów finansowych. Z przeglądu literatury przedmiotu dotyczącego wyników

długookresowych osiąganych przez istniejące na rynku fundusze LETF, Autor wYsnuł

następujące wnioski: (1) W długim terminie nie można oczekiwaĆ L-krotnoŚci stóP zwrotu

z instrumentu bazowego; (2) Dłuższy horyzont inwestycyjny sprawia, Że zrealizowanY

współczynnik dźwigni może mocniej różnić się od umownego poziomu współczynnika dŹwigni;

(3) Zrealizowana zmienność stóp zwrotu wpływa na stopy zwrotu z LETF. Wszystkie PowyŻsze

wnioski są trafne i istotne z punktu widzenia prowadzonych w rozprawie badań. Poza tYm

Autor słusznie zauważa, że analiza rozkładów stóp zwrotu z LETF jest zagadnieniem słabo

rozwiniętym: liczba symulacji jest mała, a analiza wrażliwości dotycząca doboru zmiennych

wejściowych jest relatywnie uboga. Należy zgodzić się z Doktorantem, że jest to zagadnienie

bardzo istotne, i konieczna jest anatiza wielu możliwych ścieżek, tzn. całego rozkładu. Takie

podejście pozwoli dopiero całościowo zbadać właściwości instrumentu finansowego.

W rozdziale drugim Autor ponadto zauważa, że wpływ kosztów finansowych na stopy zwrotu

jest jednoznacznie zdefiniowany w literaturze przedmiotu: LETF o dodatniej dŹwigni Płacą

koszt finansowania, który negatywnie wpływa na stopy zwrotu z LETF, natOmiast LETF

o ujemnej dźwigni zarabia premię wynikającą z kosztu finansowania, co pozytywnie wPłYwa

na stopy zwrotu z LETF. Literatura przedmiotu pokazuje jednak, że wysokoŚĆ kosztów moŻe

się istotnie różnićw zależności od instrumentu bazowego oraz badanego okresu. W zakresie

złożonego efektu lewarowania studia literatury pozwoliły m.in wskazaĆ, że w długim okresie
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zrealizowany współczynnik dźwigni różni się od umownego tym bardziej, im wyższy jest

umowny współczynnik dźwigni. Wskazano także, że zwiększenie częstotliwoŚci kapitalizacji

oraz wydłużenie horyzontu inwestycyjnego sprawia, że w długim okresie spada

prawdopodobieństwo zrealizowania współczynnika dźwigni zbliżonego do umownego. Autor

słusznie wskazuje na lukę w literaturze w postaci braku dekompozycji procesu lewarowania

na efekt kapitalizacji dźwigni i efekt zmienności znaku. Podsumowując rozdział drugi naleŻy

stwierdzić, że Autor kompleksowo, i zarazem krytycznie, przedstawił dotychczasowy dorobek

literatury, co pozwoliło mu także wskazać na istotne luki badawcze. WynikaĆ one mogą po

części z faktu, że przedstawiana w doktoracie problematyka jest relatywnie nowa i dorobek

literatury nie jest ilościowo znaczny,

W rozdziale trzecim Autor kompleksowo zbadał determinanty stóp zwrotu Ż LETF w długim

okresie, a w szczególności przeanalizował relację pomiędzy stopami zwrotu z LETF i L x ETF.

Analizą objęto pojedyncze ścieżki, jak i rozkłady teoretyczne i historyczne. Dziękitemu, Autor

mógł wyjaśnić przyczyny występowania różnic między stopami zwrotu z LETF ; 1 x ETF,

zwracając szczególną uwagę na wpływ kilku czynników. Autor dzięki symulacjom Monte Carlo,

wykazał, że hipotetyczne stopy zwrotu z LETF w długim okresie zależąnie tylko od oczekiwanej

stopy zwrotu z instrumentu bazowego, ale również od poziomu zmiennoŚci stóp zwrotu z

instrumentu bazowego, wysokości współczynnika dźwigni, oraz częstotliwości kapitalizacji.

Symulacja Monte Carlo wpływu współczynnika dźwigni na rozkład stóp zwrotu z LETF

pokazała, że analizując pojedyncze ścieżki, większość LETF osiągnie mniejsze niż,,oczekiwane"

(L-krotność stopy zwrotu z instrumentu bazowego)wyniki. To właśnie ten niski udział ŚcieŻek,

w których LETF > L x ETF, a co za tym idzie - stosunkowo rzadkie obserwowanie ich w praktyce

- sprawia, że w popularność zyskał termin ,,LETF underperformance". Autor zaobserwował

również, że zwiększenie częstotliwości kapitalizacji powoduje spadek udziału wyników z

dodatnią stopą,zwrotu. Częstotliwość kapitalizacji wpływa również na relację między stopami

zwrotuzLETFiLxETF.Udziałścieżek,wktórychLETF>LxETFmalejewrazzewzrostem

częstotliwości kapitalizacji i dla kapitalizacji dziennej wynositylko około 33%.
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Analizując długoterminową relację między LETF i L x ETF dla ścieżek w ramach czterech

teoretycznych rozkładów Autor zaobserwowat, że istnieją zarówno ścieżki LETF > L x ETF, jak

i LETF < L x ETF, przy czym zawsze więcej jest ścieżek LETF < L x ETF (od 54% do 69% ,

w zależności od typu rozkładu). Analizy pozwoliły także stwierdzić, że relacja LETF > L x ETF

występuje przy skrajnych stopach zwrotu natomiast LETF < L x ETF przy stopach zwrotu

oscylujących wokół średniej. Skłoniło to Autora do podjęcia próby wyjaŚnienia tego zjawiska.

Doktorant podjął się dekompozycji złożonego efektu lewarowania, wykazując, Że stosunkowo

częstsze występowanie mniejszych niż L-krotność stóp zwrotu z instrumentu bazowe8o

wynika z faktu, iż ujemny efekt zmienności znaku jest wtym przypadku silniejszy niż dodatni

efekt kapitalizacji dźwigni.

po analizie teoretycznej przeprowadzono symulacje możliwych do otrzymahia stóp zwrotu

z instrumentu bazowego na podstawie informacji o zmiennej losowej zawartej

w zrealizowanych przez nią historycznych stopach zwrotu. Autor do analiz wYbrał szeŚĆ

różnych okresów charakteryzujących się odmiennymi wysokoŚciami stóp zwrotu oraz

zróżnicowaną ich zmiennością. Do ważniejszych wniosków z tej częŚci badań moim zdaniem

należą: (1)W okresach, gdy stopa zwrotu z instrumentu bazowego była dodatnia zrealizowany

długoterminowy współczynnik dźwigni był wyższy niż umowny współczynnik dŹwigni.

W okresach, gdy stopa zwrotu z instrumentu bazowego była ujemna zrealizowanY

długoterminowy współczynnik dźwigni był niższy niż umowny współczynnik dŹwigni; (2)

W sytuacji, gdy złożony efekt lewarowania był dodatni, wzrost współczynnika dŹwigni

zwiększał ten dodatni efekt. Natomiast w sytuacji, gdy efekt ten był zbliŻony do zera,

zwiększenie współczynnika dźwigni nie wpłynęło na zmianę złożonego efektu lewarowania.

Symulacje dokonane na podstawie historycznych rozkładów pozwoliły na potwierdzenie

najważniejszych wniosków wysnutych z analiz prowadzonych na tęoretycznych rozkładach,

a ponadto pozwoliły wskazać inne właściwości LETF, takie jak: istnienie rozkładu, w którYm

około 70% ścieżek spełnia warunek LETF > L x ETF; zaobserwowanie, że dla ujemnych stóP

zwrotu z instrumentu bazowego liczebność ścieżek spełniających warunek LETF > L x ETF jest
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znacznie Wyższa, niż dla rozkładu z zerową stopą zwrotu z instrumentu bazowe8o oraz

wskazanie rozwarstwienia na wykresach różnic między LETF i L x ETF. Przyczynę tych

rozwarstwień Autor wyjaśnił symulując ścieżki dla rozkładu na podstawie faktycznie

obserwowanych stóp zwrotu z S&P 5OO TR w latach t926-2OI7. Symulacja ta pokazała

właściwość LETF, która nie była wcześniej widoczna w rozkładach teoretycznych. Mianowicie

występowanie już jednej nietypowej stopy zwrotu w Ścieżce wpływa na stopę zwrotu

zrealizowan ąprzel LETF. Autor słusznie podkreślił, że jest to wniosek ważny teoretycznie oraz

istotny z praktycznego punktu widzenia, gdyż nietypowe stopy zwrotu występują

w rzeczywistości częściej niż wynikałoby to z rozkładu normalnego stóp zwrotu z instrumentu

bazowego.

Podsumowując rozdział trzeci watro także zwrócić uwagę na to, iż wypełnióno w nim lukę

badawczą, wprowadzając nowy model teoretyczny, a także, na jego podstawie, definicję

złożonego efektu lewarowania, który następnie rozłożono na dodatni efekt kapitalizacji

dźwigni oraz ujemny efekt zmienności znaku. Badania przedstawione w tym rozdziale

pozwoliły także na weryfikację trzech pierwszych hipotez badawczych,

W rozdziale cuwartym zbadano relację między zrealizowanymi stopami zwrotu z LETF

i oszacowaniem C-M (formułą Chenga-Madhavana). Celem tego rozdziału było sprawdzenie

dokładności formuły C-M dla różnych rozkładów. Autor w pierwszej kolejnoŚci porównał stopy

zwrotu z LETF iC-M w różnych rozkładach teoretycznych.Z analiz wynika, iż dla rozkładu

symetrycznego bazowych stóp zwrotu, formuła C-M dokładnie opisuje stopy zwrotu z LETF,

natomiast dla rozkładu niesymetrycznego bazowych stóp zwrotu, formuła C-M prowadzi do

zaniżenia stopy zwrotu z LETF, a różnice między stopą zwrotu z LETF i C-M wynoszę nawet

kilkadziesiąt punktów procentowych w skali roku. Ponadto Autor wykazał, Że wysokoŚĆ

oczekiwanej stopy zwrotu z instrumentu bazowego nie ma wpływu na dokładnoŚĆ formuły C-

M. l

Następnie porównano stopy zwrotu z LETF do formuły C-M, ale dla historycznego rozkładu

stóp zwrotu z S&P 5OO TR w latach"L}ż6-2OI7. Symulacje pozwoiiły zauważyĆ, Że formuła C-M
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jest dokładna, jeżeli w ścieżce nie wystąpiła nietypowa stopa zwrotu, natomiast jest

niedokładna, jeżeli w ścieżce przynajmniej raz wystąpiła nietypowa stopa zwrotu. W związku

z zauważonymi niedokładnościami formuly C-M występującymi w niektórych przypadkach,

Autor dokonał dalszych symulacji, mających na celu sprawdzenie wpływu nietypowych stóP

zwrotu na dokładność formuły C-M. W ich wyniku stwierdził, że pojedyncza niska nietyPowa

stopa zwrotu (dodatnia lub ujemna) nie ma wpływu na zrealizowaną zmiennoŚĆ, skoŚnoŚĆ

i kurtozę, a w konsekwencji na dokładność formuły C-M. W przypadku pojedynczej wysokiej

nietypowej stopy zwrotu zaobserwowano już jednak wpływ na zrealizowaną zmiennoŚĆ,

skośność i kurtozę, a w konsekwencji na dokładność formuły C-M. Zastosowanie

w symulacjach drugiej nietypowej stopy zwrotu o tym samym znaku, zwiększa wpływ na

zrealizowaną zmienność, skośność i kurtozę, natomiast wpływ ten nie jest relatywnie duŻy.

podsumowując rozdział czwarty zaobserwowano, że nietypowe stopy zwrotu zmieniają

zrealizowane rozkłady, a przez to powodują, że formuła C-M jest niedokładna, przy czym im

bardziej nietypowa stopa zwrotu, tym wpływ jest większy. DokładnoŚĆ oszacowania C-M

maleje natomiast wraz ze wzrostem stopy zwrotu z instrumentu bazowego. Warto doceniĆ, Że

Autor zajął się problemem nietypowych stóp zwrotu, gdyż nie było to dotychczas

przedmiotem badań. Rozdział ten umożliwił także weryfikację hipotez: 4,5 i 6.

W zakończeniu Autor stwierdził, że przedstawione wyniki badań pozwalają mu na

pozytywną weryfikację wszystkich sześciu postawionych hipotez. Odnosząc się do tego naleŻY

przypomnieć, że główną metodą badawczą była analiza symulacyjna. Należy doceniĆ, Że

Doktorant panował nad tak dużą liczbą rozważanych w pracy scenariuszy, Mimo, Że

przedstawione w pracy scenariusze nie wyczerpują wszystkich możliwych wyników LETF czY

formuły C_M, to sposób prowadzenia analiz i wnioski z porównywanych przypadków

pozwalają generalnie zgodzić się z Autorem, że.wszystkie postawione w pracy hipotezy naleŻY

zweryfikować pozytywnie. Dodam jednak, wracając do kwestii sformułowania hipotez, Że

w przypadku hipotezy 5 nie mówiłbym o tym, że formuła C-M jest nieużyteczna (przy braku

zdefiniowania tego pojęcia), lecz odnosiłbym się do jej dokładnoŚci w zakresie odwzorowania

11
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stóp zwrotu. Z kolei w przypadku hipotezy 6, w związku ze zastosowaną metodą badawczą,

ostroż n i ej używałby określ e n i a,,znaczący wpływ".

Należy zauważyć, że pomimo ogromnej liczby przeprowadzonych sYmulacji,

prezentowanych tabel i wykresów, wywód Doktoranta nie przytłacza i jest sPÓjnY.

Zaprojektowana kolejność badań jest logiczna i prowadzi do generalnie PrawidłowYch

wniosków. Należy docenić dobrze skonstruowane i zaprezentowane wykresy, które ułatwiają

czytelni kowi ana lizę poszczególnych scena riuszy.

Z perspektywy uzyskanych wyników, które niewątpliwie są bardzo ciekawe i niezwYkle

ważne dla praktyki, zwrócę jeszcze uwagę na formułowane przez Doktoranta w zakończeniu

uwagi w kierunku inwestorów giełdowych wskazujących na ich nieuprawnione oczekiwania

w stosunku do długoterminowych stóp zwrotu z LETF. Autor używa okreŚlejń: ,,inwestorzY

popełniaia bład poznawczv, oczekując, że w długim terminie LETF równieŻ wYgeneruje L-

krotność stopy zwrotu z instrumentu bazowego", a także ,,nie powinno zatem dziwiĆ

inwestorów, że otrzymywane przez nich stopy zwrotu z LETF nie wynoszą w długim terminie

(przynajmniej) L-krotnościwyników instrumentu bazowego". Moim zdaniem tego tYPu uwagi

w kierunku inWestorów będą zasadne po rozpropagowaniu wyników, badań

zaprezentowanych w tej pracy. Trudno zakładać bowiem, że inwestolzY są w stanie

samodzielnie dojść do wniosków, które wysnuł Doktorant prowadząc badania naukowe, Mam

zatem nadzieję, że Autorowi nie zabraknie sił i determinacjiw dzieleniu się zaprezentowanYmi

w dysertacjiwynikami badań zarówno ze światem nauki, jak i praktyki. Z pewnoŚcią Publikacja

fragmentów badań byłaby z tej perspektywy niezwykle wartościowa.

6. Uwagi szczegółowe do strony formalnej i edycyjnej

Jak już wspomniałem w pkt. 2., rozprawa generalnie została przygotowana starannie

zarówno pod względem redakcyjnym, jak i edytorskim. Pozwolę sobie jednak zwróciĆ uwagę

na nieliczne niedociągnięcia w tym zakresie:

12
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Str. 17 - zamiast określenia ,,rynek ETF w Polsce jest na wczesnej fazie rozwoju"

powinno być ,,rynek ETF w Polsce jest we wczesnej fazie rozwoju";

Str. 23 - zamiast ,,opłata za zarządzania" powinno być ,,opłata za zarządzanie";

Str. 25 - zamiast ,,o stanowi" powinno być,,co stanowi';

Str. 30 - zamiast ,,Wniosek jest statystycznie istotne", powinno byĆ ,,Wniosek jest

statystycznie istotny". Poza tym określenie , że wniosek jest statystycznie istotny nie

jest,,zręczne".

Str. 35 - zamiast ,,nie róźni się istotnie od zera przy istotnoŚci statystycznej !)Yo" ,

powinno być:,,nie różni się istotnie od zera na poziomie istotnoŚcistatystycznejtOo/o".

Str. 40 - zamiast: ,,lepszą stopę zwrotu można było uzyskać", powinn_o bvel ,,wyższą

stopę zwrotu można było uzyskać" (podobna sytuacja str. 50);

Str. 51 - zamiast: ,,wraz ze wydłużeniem interwału", powinno być ,,wraz z wydłużeniem

interwału";

Str, 133 _ Zamiast: ,,Zdecydowana większość różnic jest dodatnich", powinno byĆ

,,Zd ecydowana większość różn ic jest dodatnia";

Str. 137 - Lepszym sformułowaniem od: ,,Jak mocno nietypowa", byłoby: ,,Jak bardzo

nietypowa";

Str. !38 - Trudno zrozumieć zdanie: ,,Uznano jednak, że to rozkłady, w których do

rozkładu normalnego dodaje jedną lub dwie nietypowe stopy zwrotu".

Str. 142 - Preferowałbym użycie określenia wysoka stopa zwrotu (zamiast duŻa stopa

zwrotu) oraz niska stopa zwrotu (zamiast mala stopa zwrotu).

Str. 155 - Zamiast: ,,Wnioski dotyczące zrealizowanej zmiennoŚci w symulacji

z dodatnią i ujemną nietypową stopą zwrotu (zob. Wykres 86) nie różni się" , powinno

być: ,,Wnioski dotyczące zrealizowanei zmienności w symulacji z dodatnią i ujemną

nietypo,iłą stopą zwrotu (zob. Wykres 86) nie różnią się";

5tr. 162 - Zamiast: ,,wbrew nie kwestionowanemu (...) twierdzeniu, powinno byĆ:

,,wbrew niekwestionowanemu (...) twierdzeniu";
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Str. 162 - początek zdania nie został dobrze sformułowany: ,,W literaturze przedmiotu

zaproponowano formułę C-M, która, według literatury przedmiotu (...),".

poza tym, kilkukrotnie w przypisach pojawia się zdanie,,Błąd! Nie można odnaleŹĆ

źrodła odwołania".

7, Wnioski końcowe

podsumowując, praca doktorska magistra Arkadiusza Bebela, mimo drobnych mankamentów

stanowi ważny przyczynek naukowy, wnoszący do dyscypliny finanse (obecnie: ekonomia

i finanse). Do najważniejszych zalet dysertacji należy zaliczyc,,

1) Ważny, dobrze sformułowany cel badań z punktu widzenia zarówno nauki, jak i praktyki;

2) Dobrze postawione pytania badawcze porządkujące analizowany obszar i ułatwiające

prowadzenie badań;

3) Wypełnienie kilku luk badawczych - zarówno w zakresie koncepcyjnym, jak i badawczym,

w szczególności:

a. pogłębiono zagadnienie czynników wpływających na stopy zwrotu z LETF, zarówno

dla całbgo rozkładu jak i pojedynczych ścieżek; Autor znacząco wypeJnił lukę

w dotychczasowych badaniach ilościowych dotyczących przeprowadzenia analizY

rozkładu stóp zwrotu z LETF poprzez dokonanie licznych symulacji dla róŻnYch

danych wejściowych, tj. oczekiwanej stopy zwrotu, odchylenia standardowego

stóp zwrotu, rodzaju rozkładu stóp zwrotu, wysokości współczynnika dŹwigni.

Zbadał także wpływ skośności czy kurtozy stóp zwrotu na LETF;

b. Wskazano znaczenie dekompozycji efektu lewarowania i dokonano wyróŻnienia

efektu kapitalizacji dźwigni i efektu zmienności znaku;

c. przeprowadzono symulacje pozwalające określić wpływ ąietypowych stóp zwrotu

z instrumentu bazowego na wyniki LETF. Jest to zagadnienie bardzo istotne, w

kontekście ostatnich zjawisk kryzysowych na rynku (pandemia Covid-19);

M
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d. Wykonano testy dokładności formuły Chenga-Madhavana. Wykazano, że jest ona

dokładna ex post, gdy znana jest zrealizowana zmienność oraz niedokładna w

ujęciu ex ante, gdy znana jest tylko oczekiwana zmienność. Ponadto formuła ta

,,zawodzi" także w przypadku występowania nietypowych stóp zwrotu z LETF.

Podsumowując stwierdzam, że recenzowana praca doktorska spełnia wymagania

określone w art. 13 ust. 1, Ustawy z dnia 14 marca z 2OO3 r. o stopniach naukowych i tytule

naukowym orazo stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.595 zpoŹn. zm.), tj.:

stanowi oryginalne rozwiązanie przez Autora zagadnienia naukowego i potwierdza znajomoŚĆ

wiedzy teoretycznej w dyscyplinie ekonomia i finanse. Doktorant wykazał się także

umiejętnością samodzielnego prowadzenia badań naukowych i oceny analizowanych zjawisk.

Przedłożona rozprawa ma charakter oryginalny i dostarcza nowej wiedzy na temat

funkcjonowania funduszy LETF. Na tej podstawie wnioskuję o przyjęcie rozprawy doktorskiej

Arkadiusza Bebela jako pracy doktorskiej z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie finanse

(obecnie: ekonomia i finanse) i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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