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Czy fundusze ETF
notowane na GPW w Warszawie
dobrze odwzorowujÈ wyniki indeksów?
Tomasz Mizioïek*, Ewa Feder-Sempach**
Celem artykuïu jest analiza jakoĂci replikacji wyników indeksu przez trzy fundusze typu ETF
notowane na GPW w Warszawie. Obliczenia zostaïy przeprowadzone na podstawie danych
z lat 2012–2017 przy wykorzystaniu trzech róĝnych metod kalkulacji bïÚdu odwzorowania
(tracking error, TE) i trzech róĝnych interwaïów pomiaru stopy zwrotu. Wyniki badania wskazujÈ, ĝe bïÚdy odwzorowania w przypadku wszystkich analizowanych ETF-ów, niezaleĝnie
od przyjÚtej metody obliczeñ i stosowanych interwaïów, byïy niĝsze niĝ 4%, a w wiÚkszoĂci
przypadków takĝe niĝsze niĝ 3%. Najniĝsze wartoĂci TE uzyskano dla funduszu Lyxor S&P
500 UCITS ETF (ETFSP500), wszystkie poniĝej 1% dla danych dziennych. Dla wszystkich
badanych funduszy najniĝsze wartoĂci wystÚpowaïy dla TE obliczonego na podstawie danych
dziennych. Wyĝsze wartoĂci odnotowano dla danych tygodniowych i miesiÚcznych – relacje
miÚdzy nimi byïy zaleĝne od konkretnego ETF-a i przyjÚtej metody obliczeñ.
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Do exchange-traded funds listed on Warsaw Stock Exchange
well replicate performance of indices?
The main aim of the article is to analyse the replication quality of three ETFs listed on Warsaw
Stock Exchange. The calculations were made for 2012–2017 period using three different
tracking error (TE) calculation techniques and three different return intervals. The results
indicate, that the values of TEs for all analysed ETFs, regardless of the calculation method
and interval used, were less than 4% and in most cases also lower than 3%. The lowest TE
values were obtained for ETFSP500, all below 1% for daily data. For all funds, the lowest
values were for TEs calculated on a daily intervals. Higher values were observed for weekly
and monthly intervals – it was dependent on the particular ETF and the calculation technique.
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Wprowadzenie
Obecne na globalnym rynku finansowym
od poczÈtku lat 90. minionego stulecia fundusze ETF sÈ jednÈ z najwaĝniejszych innowacji finansowych ostatniego ÊwierÊwiecza,
a nawet sÈ uwaĝane za jednÈ z najbardziej
udanych innowacji w historii inwestycji
(Charupat i Miu, 2013). Mimo ĝe historia
ich funkcjonowania jest relatywnie krótka
(pierwszy fundusz typu ETF – Toronto 35
Index Participation Units –b zostaï utworzony w 1990 r. w Kanadzie), zdobyïy
one, w szczególnoĂci w ostatniej dekadzie,
ogromnÈ popularnoĂÊ wĂród inwestorów
zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Dowodzi tego miÚdzy innymi
imponujÈca wartoĂÊ aktywów netto zarzÈdzanych przez ETF-y na Ăwiecie (wbkoñcu
wrzeĂnia 2017 r. wynosiïy one 4,3bbln USD
i byïy wyĝsze niĝ globalne aktywa funduszy
hedgingowych), bardzo wysoka dynamika
Ăredniorocznego ich wzrostu (w ostatnich
10 latach skumulowany roczny wskaěnik
wzrostu aktywów wyniósï 19,4% (ETFGI,
2017)) oraz zauwaĝalny juĝ udziaï ETF-ów
w kapitalizacji rynków akcji nie tylko wbStanach Zjednoczonych (6,1%), ale takĝe
wb regionie EMEA (4,0%) (Novick i in.,
2017).
Dynamiczny rozwój funduszy ETF na
Ăwiecie sprawia, iĝ coraz czÚĂciej sÈ one
przedmiotem zainteresowania badaczy.
W literaturze przedmiotu uwaga osób
zajmujÈcych siÚ zagadnieniami zwiÈzanymi zb funkcjonowaniem tych instrumentów finansowych skupia siÚ zasadniczo na
trzech kwestiach (Charupat i Miu, 2013).
Pierwsza dotyczy efektywnoĂci wycen
ETF-ów – wbramach prowadzonych wbtym
nurcie analiz bada siÚ przede wszystkim to, w jakim stopniu wyceny rynkowe
udziaïów (tytuïów uczestnictwa) w ETFach odbiegajÈ od wycen ksiÚgowych (net
asset value, NAV) i jak szybko rozbieĝnoĂci miÚdzy tymi wycenami zanikajÈ. Druga
grupa publikacji obejmuje badania wpïywu
transakcji udziaïami w funduszach ETF
na powiÈzane z nimi papiery wartoĂciowe
oraz instrumenty pochodne na odpowiednie indeksy. W tym przypadku analizuje siÚ,
czy i do jakiego stopnia wprowadzenie do
obrotu funduszy ETF wpïywa na parametry
obrotu powiÈzanych z nimi instrumentów
finansowych (np. wielkoĂÊ spreadu pomiÚdzy ofertami kupna i sprzedaĝy, wielkoĂÊ
obrotu). Trzeci nurt badañ skupia siÚ na
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wynikach ETF-ów, w szczególnoĂci zaĂ na
tym, w jakim stopniu udaje im siÚ osiÈgaÊ
cel inwestycyjny. Poniewaĝ zasadniczym
celem funkcjonowania pasywnych ETF-ów1
jest jak najdokïadniejsze odwzorowanie
stopy zwrotu okreĂlonego indeksu (przed
uwzglÚdnieniem kosztów zarzÈdzania),
badania w tym obszarze obejmujÈ na ogóï
porównanie wyników inwestycyjnych osiÈganych przez fundusz ETF w okreĂlonym
interwale z wynikami replikowanego przez
ten ETF indeksu (za pomocÈ miary okreĂlanej jako róĝnica odwzorowania (tracking
difference)) lub okreĂlenie zmiennoĂci róĝnic w stopach zwrotu pomiÚdzy ETF-em
a odzwierciedlanym przezeñ indeksem (za
pomocÈ bïÚdu odwzorowania (naĂladowania) (tracking error) okreĂlanego takĝe jako
ryzyko odwzorowania (tracking risk), ryzyko
wzglÚdne (relative risk) lub ryzyko aktywne
(active risk)) (Bacon, 2012). Ponadto
wb ramach tego obszaru badawczego prowadzi siÚ równieĝ analizy typowe dla aktywnie zarzÈdzanych funduszy inwestycyjnych,
wykorzystujÈc w tym celu róĝnorodne miary
efektywnoĂci waĝone ryzykiem (risk-adjusted performance measures).
Niniejszy artykuï wpisuje siÚ w ostatni
z ww. nurtów badañ nad funduszami typu
ETF i ma innowacyjny charakter, jeĝeli
chodzi o badania dotyczÈce funduszy ETF
dostÚpnych na warszawskiej gieïdzie. Gïównym celem autorów jest analiza jakoĂci
Ăledzenia stóp zwrotu indeksów przez trzy
fundusze ETF, których tytuïy uczestnictwa sÈ notowane na GPW w Warszawie.
Nie jest to pierwszy w krajowej literaturze
artykuï poĂwiÚcony temu zagadnieniu, jednak wyróĝnia siÚ, na tle dotychczasowych
badañ tego aspektu funkcjonowania funduszy ETF2, na kilka sposobów. Po pierwsze pomiary bïÚdu odwzorowania ETF-ów
zostaïy przeprowadzone przy zastosowaniu trzech róĝnych interwaïów czasowych
(dane dzienne, tygodniowe i miesiÚczne),
podczas gdy dotychczasowe analizy opieraïy
siÚ na ogóï na danych dziennych (czasami
na danych tygodniowych). Jest to kwestia
bardzo istotna, gdyĝ, jak pokazujÈ wyniki
dotychczasowych badañ (Credit Suisse,
2010; BlackRock, 2012), interwaï danych
wykorzystywanych do obliczeñ ma wpïyw
na wielkoĂÊ bïÚdu odwzorowania. Po drugie w badaniu posïuĝono siÚ m.in. metodÈ
regresji, która dotychczas w krajowej literaturze w kontekĂcie tego rodzaju analiz
zostaïa zastosowana tylko raz (byïo to piÚÊ
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lat temu i dotyczyïo tylko jednego ETF-a),
a jest jednÈ z podstawowych metod stosowanych w badaniach Ăwiatowych. Ponadto
w analizie uwzglÚdniono wyceny ksiÚgowe
(NAV) tytuïów uczestnictwa funduszy ETF
(takie podejĂcie, zamiast wycen rynkowych,
które z reguïy byïy dotÈd wykorzystywane
wbbadaniach ETF-ów obecnych na warszawskiej gieïdzie, jest preferowane w literaturze
Ăwiatowej (np. Gastineau, 2010)), wyceny
funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF
skorygowano o wypïacone dywidendy, zaĂ
wbprzypadku badania dotyczÈcego funduszu
Lyxor WIG20 UCITS ETF zamiast indeksu
WIG20 (najczÚĂciej stosowany dotychczas benchmark) wykorzystano indeks
WIG20TR3. Warto równieĝ podkreĂliÊ, ĝe
artykuï zawiera pierwszy przeglÈd wszystkich dotychczasowych badañ odnoszÈcych
siÚ do sposobu odwzorowania indeksów
przez ETF-y znajdujÈce siÚ w obrocie gieïdowym na warszawskiej gieïdzie.
Struktura artykuïu jest nastÚpujÈca.
Wbpunkcie pierwszym w sposób syntetyczny
omówiono dorobek naukowy wb zakresie
badañ dotyczÈcych bïÚdu odwzorowania
funduszy typu ETF – w kontekĂcie zarówno
rynków zagranicznych (wybrane badania),
jak i rynku polskiego (wszystkie badania).
W punkcie drugim, majÈcym charakter
metodologiczny, scharakteryzowane sÈ:
próba badawcza, metoda badawcza oraz
miary ib dane wykorzystane wb badaniu.
Punkt trzeci, stricte empiryczny, obejmuje
prezentacjÚ wyników badania, natomiast
ostatnia, czwarta czÚĂÊ artykuïu zawiera
najwaĝniejsze wnioski oraz dyskusjÚ
naukowÈ.

1. PrzeglÈd wybranych badañ
Badania nad odwzorowywaniem indeksów przez fundusze ETF4 prowadzone
byïy od poczÈtku pierwszej dekady obecnego stulecia. Ze wzglÚdu na fakt, ĝe poza
rynkiem amerykañskim funkcjonujÈcych
wówczas ETF-ów nie byïo wiele, skupiaïy
siÚ one poczÈtkowo na funduszach notowanych na gieïdach w Stanach Zjednoczonych i dÈĝÈcych do odwzorowywania indeksów tamtejszego rynku akcji. Przykïadem
takiego badania byï artykuï Eltona, Grubera, Comera i Li (2002) dotyczÈcy funduszu SPDR replikujÈcego indeks S&P 500
(badanie dotyczyïo lat 1993–1998), wb którym autorzy dokonali równieĝ porównania stóp zwrotu ETF-a ze stopami zwrotu
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funduszy indeksowych odwzorowujÈcych
wyniki tego samego indeksu. W kolejnych latach zaczÚto analizowaÊ, oprócz
ETF-ów replikujÈcych amerykañskie
indeksy akcyjne, takĝe zagraniczne regionalne indeksy akcyjne (np. badanie Rompotisa (2005) dotyczÈce 16 ETF-ów, w tym
14bodwzorowujÈcych indeksy amerykañskie
oraz dwóch naĂladujÈcych indeksy MSCI
EAFE i MSCI Pacific) oraz zagraniczne
krajowe indeksy akcyjne i amerykañskie
indeksy sektorowe (np. badanie Rompotisa
(2006), które objÚïo m.in. po 23 fundusze
ETF z ww. kategorii).
W kolejnych latach badania wyników
inwestycyjnych funduszy ETF (w kontekĂcie jakoĂci odwzorowania indeksów akcyjnych) zaczÚto prowadziÊ na innych rynkach
rozwiniÚtych. PoczÈtkowo badania te dotyczyïy wyïÈcznie konkretnego rynku (autorami jednego z pierwszych takich badañ
byli Gallagher i Segara (2005), którzy przeanalizowali 4 ETF-y rynku australijskiego),
nastÚpnie analizy wyników inwestycyjnych
coraz czÚĂciej zaczÚïy mieÊ charakter przekrojowy (np. Harper i in., 2006), gdzie poddano analizie wyniki 14bETF-ów posiadajÈcych ekspozycjÚ na róĝne rynki zagraniczne
oraz porównano je z wynikami funduszy
zamkniÚtych). Jeszcze w poprzedniej dekadzie pojawiïy siÚ takĝe pierwsze badania
dotyczÈce ETF-ów z rynków wschodzÈcych
(np. Lin i Chou, 2006), jednak dopiero
w kilku minionych latach badania w tym
obszarze ulegïy zintensyfikowaniu. SÈ to
zarówno analizy odnoszÈce siÚ do funduszy posiadajÈcych ekspozycjÚ na rynki akcji
w krajach rozwijajÈcych siÚ, lecz notowane na gieïdach amerykañskich (np.bShin
ibSoydemir (2010), Blitz i Huij (2012)), jak
ibartykuïy, w których autorzy badajÈ wyniki
ETF-ów obecnych na konkretnym rynku
ibtam notowanych (np.bStrydom i in. (2015)
analizujÈcy poïudniowoafrykañskie ETF-y
i fundusze indeksowe replikujÈce stopÚ
zwrotu indeksu FTSE/ JSE Top 40 oraz
Pandya i Desai (2016), którzy analizowali
wyniki 40 ETF-ów z rynku indyjskiego).
Ciekawe podejĂcie zaprezentowali Khan
ibin. (2015), którzy porównali wyniki inwestycyjne ETF-ów posiadajÈcych ekspozycjÚ
na rynki rozwiniÚte (zarówno tych inwestujÈcych w jednym pañstwie, jak ibtych, które
posiadajÈ orientacjÚ regionalnÈ) i ETF-ów
lokujÈcych kapitaï na rynkach wschodzÈcych (w sumie zbadane zostaïy 43 fundusze).
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Analizy wyników inwestycyjnych trzech
ETF-ów notowanych na GPW w Warszawie prowadzone sÈ znacznie krócej niĝ na
rynkach rozwiniÚtych, czy teĝ na niektórych
rynkach wschodzÈcych (np.b wb Indiach),
przede wszystkim z uwagi na relatywnie
krótkÈ historiÚ ich obecnoĂci na GPW
wb Warszawie. Mimo tego, tematyka ta
cieszy siÚ zainteresowaniem wĂród krajowych badaczy, czego dowodzi fakt, ĝe
– wedïug wiedzy autorów – dotychczas
opublikowano osiem artykuïów poĂwiÚconych temu zagadnieniu5. Pierwszy z nich
ukazaï siÚ wb 2012b r., czyli nieco ponad
rok od debiutu pierwszego ETF-a na warszawskim parkiecie (Chodnicka i Jaworski,
2012). Analiza jakoĂci odwzorowania wyników indeksu WIG20 przez fundusz Lyxor
WIG20 UCITS ETF6 w okresie pierwszych
15 miesiÚcy jego dziaïalnoĂci zostaïa przeprowadzona przez szacowanie bïÚdu standardowego z równania regresji liniowej
modelu Jensena oraz na podstawie obliczeñ bïÚdu odwzorowania (jako Ăredniej
wartoĂci bezwzglÚdnej róĝnic stóp zwrotu
ETF-a ibindeksu WIG20 oraz jako Ăredniej
wartoĂci bezwzglÚdnej odchylenia ETF-a
od indeksu WIG20). Rezultaty uzyskane
dwoma pierwszymi metodami nie róĝniïy
siÚ znaczÈco (odpowiednio 0,83% i 0,53%),
natomiast wartoĂÊ bïÚdu odwzorowania
otrzymana trzeciÈ metodÈ byïa wyraěnie
wiÚksza i wyniosïa 1,54%.
Wyniki kolejnych badañ ukazaïy siÚ
wb2014 roku. Mitrenga (2014) przeanalizowaï w perspektywie dwóch lat oraz wbdwóch
podokresach rocznych bïÈd naĂladowania funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF,
otrzymujÈc wartoĂci zbliĝone do Chodnickiej i Jaworskiego (od 0,63% wbpierwszym
roku analizy do 0,91% w drugim roku
analizy). Dodatkowo zbadaï on wartoĂci
Ăredniego tracking error w okresach przed
i po zmianie skïadu indeksu WIG20 oraz
w momentach wypïaty dywidend przez
spóïki naleĝÈce do portfela tego indeksu
ib odciÚcia wartoĂci praw poboru, konkludujÈc, ĝe ĝadne z ww. wydarzeñ nie wpïywa
znaczÈco na wartoĂÊ bïÚdu odwzorowania.
JednoczeĂnie, porównujÈc tygodniowe wartoĂci tej miary z dziennymi odchyleniami
standardowymi stóp zwrotu z indeksu
WIG20, stwierdziï, iĝ wskaěnik ten ma tendencjÚ rosnÈcÈ wraz ze wzrostem zmiennoĂci indeksu bazowego. Z kolei Moskal
i Zawadzka (2014), badajÈc blisko czteroletni okres funkcjonowania ETF-a repli-

40

kujÈcego wyniki indeksu WIG20, uzyskaïy
rezultaty (dla poszczególnych lat) wahajÈce
siÚ od 0,54% do 2,95% w przypadku bïÚdu
odwzorowania i od 0,04% do 0,20% w przypadku zmiennoĂci bïÚdu odwzorowania.
Równieĝ Mizioïek (2014) otrzymaï wartoĂÊ
bïÚdu odwzorowania dla funduszu Lyxor
WIG20 UCITS ETF w latach 2011–2012
na poziomie zbliĝonym do przywoïanych
wczeĂniej (0,54%).
W latach 2015–2016 opublikowane
zostaïy wyniki pierwszych badañ, które
objÚïy wszystkie trzy notowane na GPW
w Warszawie ETF-y. W badaniach tych
autorka (Gieraïtowska, 2015a; Gieraïtowska, 2015b; Gieraïtowska, 2016) wykorzystaïa trzy róĝne miary bïÚdu odwzorowania
i zmiennoĂÊ bïÚdu odwzorowania, przy czym
w pierwszym i trzecim artykule obliczenia
zostaïy oparte zarówno na logarytmicznej
dziennej stopie zwrotu, jak ibna logarytmicznej tygodniowej rolowanej stopie zwrotu.
Rezultaty uzyskane w okresach rocznych
oraz w okresie od debiutu danego ETF-a
na warszawskim parkiecie do koñca maja
(sierpnia) 2015 r. wykazaïy, iĝ najlepiej
odwzorowywaï indeks bazowy fundusz
Lyxor WIG20 UCITS ETF – wb jego przypadku wskaěniki tracking error oscylowaïy
z reguïy wokóï 0,5% (jedynie sporadycznie
zbliĝajÈc siÚ do 1%), a wskaěnik zmiennoĂci bïÚdu odwzorowania wahaï siÚ w granicach 0,1–0,2%. W pozostaïych ETF-ach
wskaěniki te okazaïy siÚ generalnie wyĝsze
i czÚsto przekraczaïy 1%, a czasami nawet
2%. Dodatkowo, na podstawie otrzymanych
wyników, autorka stwierdziïa, iĝ wykorzystanie dziennych stóp zwrotu daje niĝsze bïÚdy
odwzorowania niĝ wb przypadku tygodniowych rolowanych stóp zwrotu. RównoczeĂnie okazaïo siÚ, ĝe im wyĝszÈ czÚstotliwoĂÊ
stopy zwrotu zastosowano, tym wiÚkszÈ
otrzymano wraĝliwoĂÊ bïÚdu odwzorowania.
Równieĝ DÈbkowska (2015) zbadaïa tracking error ETF-ów notowanych na GPW
w Warszawie od poczÈtku ich funkcjonowania do kwietnia 2014 r., stwierdzajÈc, ĝe
przyjmowane przez tÚ miarÚ wartoĂci dla
wszystkich byïy niĝsze niĝ 3%.

2. Charakterystyka próby
badawczej, metod badawczych
i wykorzystanych danych
Przedmiotem badania sÈ trzy fundusze ETF, których tytuïy uczestnictwa sÈ
notowane na Rynku Gïównym GPW
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wb Warszawie: Lyxor WIG20 UCITS ETF
(ETFW20L) obecny na warszawskim parkiecie od 22 wrzeĂnia 2010 r. oraz Lyxor
S&P 500 UCITS ETF (ETFSP500) i Lyxor
DAX (DR) UCITS ETF (ETFDAX)7
znajdujÈce siÚ w obrocie od 31 maja 2011
roku8. W sensie formalnym wszystkie sÈ
subfunduszami luksemburskiego funduszu
parasolowego Multi Units Luxembourg
SICAV zarzÈdzanego przez Lyxor International Asset Management, spóïkÚ naleĝÈcÈ
do grupy Société Générale (Multi Units
Luxembourg, 2017)9.
Badane fundusze ETF majÈ charakter
pasywny, tj. ich celem inwestycyjnym jest
jak najbardziej precyzyjne odwzorowywanie stóp zwrotu okreĂlonych indeksów.
Od 2012 r. fundusz ETFW20L dÈĝy do
odzwierciedlenia – przez replikacjÚ syntetycznÈ – zmian wartoĂci indeksu WIG20
denominowanego w zïotych, powiÚkszonych ob dochody, jakie mógïby czerpaÊ
w sytuacji, gdyby byï posiadaczem akcji
wchodzÈcych w skïad indeksu (do 2011 r.
wïÈcznie staraï siÚ odzwierciedlaÊ wyniki
indeksu WIG20 (cenowego)). Oznacza to

w praktyce, ĝe fundusz ten ma za zadanie naĂladowanie stóp zwrotu indeksu
WIG20TR (dochodowego). Do 2011 r.
fundusz wypïacaï dochody z tytuïu posiadania akcji naleĝÈcych do indeksu WIG20
w postaci dywidendy10, natomiast od
2012br. reinwestuje tego rodzaju dochody.
Fundusz ETFSP500 stara siÚ odwzorowywaÊ stopÚ zwrotu indeksu S&Pb 500 Net
Total Return denominowanego wb dolarach amerykañskich, wykorzystujÈc do
tego celu replikacjÚ syntetycznÈ. Fundusz
wypïaca dwa razy w roku (w lipcu ib grudniu) dochody z dywidend pochodzÈcych
ze spóïek, których akcje znajdujÈ siÚ
wb portfelu ww. indeksu. Natomiast celem
funduszu ETFDAX jest odzwierciedlanie
wyników indeksu DAX przy zastosowaniu
peïnej replikacji fizycznej (do lipca 2014 r.
fundusz stosowaï replikacjÚ syntetycznÈ).
Fundusz reinwestuje wszystkie dywidendy
z akcji wchodzÈcych w skïad ww. indeksu.
Pozostaïe wybrane, istotne informacje na
temat badanych funduszy, w szczególnoĂci
te, które mogÈ wpïywaÊ na wielkoĂÊ bïÚdu
odwzorowania, zawiera tabela 1.

Tabela 1. Wybrane informacje dotyczÈce próby badawczej

Lyxor WIG20
UCITS ETF
(ETFW20L)

Lyxor S&P 500
UCITS ETF
(ETFSP500)

Lyxor DAX (DR)
UCITS ETF
(ETFDAX)

Kategoria tytuïów
uczestnictwa uwzglÚdniona
w badaniu

EUR

D-EUR

PLN

Waluta referencyjna funduszu

PLN

EUR

EUR

Wskaěnik kosztów caïkowitych

0,45%

0,15%

0,15%

Nie

Tak (ok. 10%
aktywów netto)

Cecha

Poĝyczanie papierów
wartoĂciowych

Nie

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Multi Units Luxembourg (2017).

Celem badania jest obliczenie bïÚdu
odwzorowania dla ww. funduszy ETF
notowanych na GPW w Warszawie
wb latach 2012–2017 (koniec wrzeĂnia),
czyli wbokresie blisko szeĂciu lat. Do obliczeñ wykorzystano wartoĂci ksiÚgowe
tytuïów uczestnictwa (NAV) badanych
funduszy denominowane w PLN, pochodzÈce ze strony internetowej spóïki Lyxor
oraz wartoĂci (w punktach indeksowych)
odwzorowywanych przez nie indeksów
(na zamkniÚcie notowañ) pochodzÈce
z serwisów Thomson Reuters EIKON
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ib InfoStrefa (GPW)11. Wb przypadku funduszu ETFSP500 wartoĂci NAV zostaïy
ponadto skorygowane o dywidendy wypïacone wbanalizowanym okresie (w pozostaïych funduszach dziaïanie takie nie byïo
konieczne, gdyĝ nie wypïacaïy one w tym
okresie dywidend)12. Badanie zostaïo przeprowadzone na danych dziennych (1436
obserwacji), tygodniowych (300 obserwacji)
i miesiÚcznych (70 obserwacji) dla caïego
okresu oraz dla poszczególnych lat13.
W literaturze prezentuje siÚ róĝne sposoby obliczania bïÚdu odwzorowania (Roll,
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1992; Pope i Yadav, 1994). W niniejszym
artykule autorzy posïuĝyli siÚ trzema spoĂród nich, najczÚĂciej wykorzystywanymi
wb praktyce, które zostaïy scharakteryzowane dalej.
W pierwszej kolejnoĂci wyznaczone
zostaïy, dla kaĝdego funduszu ETF i dla
kaĝdego indeksu, logarytmiczne stopy
zwrotu wedïug poniĝszych wzorów:
Ri,t = (ln Pi,t – ln Pi,t–1)100,
RINDEKS,t =
= (ln PINDEKS,t – ln PINDEKSt,–1)100,

(1)
(2)

NastÚpnie policzono róĝnicÚ odwzorowania (TD) wedïug wzoru:
(3)

gdzie:
TD – róĝnica odwzorowania (tracking difference).
W kolejnym kroku obliczono bïÈd
odwzorowania (TE), opierajÈc siÚ na trzech
metodach. Pierwsza metoda zakïada, iĝ
bïÈd odwzorowania jest równy odchyleniu
standardowemu róĝnic miÚdzy stopami
zwrotu funduszu ETF, a stopami zwrotu
odwzorowywanego indeksu, co ilustruje
poniĝszy wzór:
TE1 =

1 / N ^ TD - TD h2 , (4)
N - 1 t= 1

gdzie:
TE1 – bïÈd odwzorowania obliczony wedïug
pierwszej metody,
TD – Ărednia wartoĂÊ róĝnicy odwzorowania.
Na podstawie drugiej metody bïÈd
odwzorowania oblicza siÚ jako ĂredniÈ bezwzglÚdnych wartoĂci róĝnic odwzorowania,
opierajÈc siÚ na poniĝszym wzorze:
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n

,

(5)

gdzie:
TE2 – bïÈd odwzorowania obliczony wedïug
drugiej metody.
Trzecia metoda obliczania bïÚdu odwzorowania przewiduje, iĝ jest on aproksymowany jako bïÈd standardowy z równania
regresji zaprezentowanego poniĝej:
Ri,t = ai + biRINDEKS,t + ei,t,

gdzie:
Rit – stopa zwrotu i-tego ETF-a w okresie t,
Pit – wartoĂÊ NAV i-tego ETF-a w okresie t,
Pi,t–1 – wartoĂÊ NAV i-tego ETF-a w okresie
t–1
RINDEKS,t – stopa zwrotu indeksu w okresie
t,
PINDEKS,t – wartoĂÊ indeksu w okresie t,
PINDEKS, t–1 – wartoĂÊ indeksu w okresie t–1.

TD = Ri,t – RINDEKS,t,

TE2 = / tN= 1 TD

(6)

gdzie:
ai – wspóïczynnik alfa (oznacza nadwyĝkÚ stopy zwrotu, jakÈ ETF moĝe osiÈgnÈÊ
ponad stopÚ zwrotu indeksu),
bi – wspóïczynnik beta (wskazuje na ryzyko
systematyczne i strategiÚ replikacji stopy
zwrotu funduszu ETF),
ei – skïadnik losowy,
TE3 – bïÈd standardowy równania regresji
(bïÈd odwzorowania obliczony wedïug trzeciej metody).
W sytuacji, gdyby fundusz ETF idealnie
replikowaï stopÚ zwrotu indeksu bazowego,
odchylenie standardowe reszt z równania
regresji byïoby równe zero.
W przypadku wszystkich opisanych
powyĝej metod, im mniejsza jest wartoĂÊ
bïÚdu naĂladowania, tym odchylenia miÚdzy wynikami ETF-a a wynikami odzwierciedlanego indeksu sÈ mniejsze, a zatem
tym dokïadniej fundusz replikuje stopÚ
zwrotu indeksu.

3. Wyniki badania
Wyniki obliczeñ bïÚdu odwzorowania
przy wykorzystaniu trzech powyĝej scharakteryzowanych metod zostaïy zaprezentowane – odpowiednio – w tabelach 2, 3 i 4.
WartoĂci bïÚdu odwzorowania zaprezentowane w powyĝszych tabelach sÈ spójne,
gdyĝ w przypadku wszystkich trzech metod
obliczeniowych relacje pomiÚdzy wartoĂciami tracking error zostaïy zachowane.
Dla ETFSP500 najwyĝsza wartoĂÊ bïÚdu
odwzorowania wystÚpowaïa zawsze w roku
2012, a najniĝsza w roku 2014 w przypadku
obliczeñ na danych dziennych. Relacja ta
zostaïa zachowana dla danych tygodniowych i miesiÚcznych w przypadku TE1
ibTE2, natomiast zmieniïa siÚ w przypadku
TE3 – najwiÚksze wartoĂci odnotowano
wb2015 i 2016 r., a najmniejsze w 2014 roku.
Studia i Materiaïy 1/2018 (26)
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Tabela 2. WartoĂci TE1 dla ETFSP500, ETFDAX i ETFW20L w okresie 2012–2017* (w %)

ETF
Rok

ETFSP500

ETFDAX

ETFW20L

DOI 10.7172/1733-9758.2018.26.3

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

2012

0,990016

1,998008

4,939777

1,422527

2,862297

3,643485

1,48997

2,20411

2,505948

2013

0,700281

1,576011

2,819004

1,309161

2,944277

3,239138

1,657489

3,373473

1,992982

2014

0,503941

1,179216

2,496624

1,450948

2,03545

1,553923

1,355089

2,293674

3,503278

2015

0,823608

1,848302

2,989411

1,677469

3,540509

1,948503

1,522185

2,973606

2,118994

2016

0,773755

1,580548

3,641986

1,598748

1,948803

2,457409

1,743597

2,967049

2,855262

0,6101

1,208578

2,331649

0,76229

0,953015

1,815388

0,840914

0,80812

0,551983

0,754893

1,611900

3,374905

1,464199

2,556822

2,539462

1,483643

2,605797

2,399773

2017*
2012–2017*

* – do wrzeĂnia 2017 r. wïÈcznie
½ródïo: obliczenia wïasne.

Tabela 3. WartoĂci TE2 dla ETFSP500, ETFDAX i ETFW20L w okresie 2012–2017* (w %)

ETF
Rok

ETFSP500

ETFDAX

ETFW20L

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

2012

0,764943

1,596966

3,370909

1,103143

2,297077

3,065625

1,125105

1,727271

2,097016

2013

0,521198

1,263833

2,306232

1,011418

2,219997

2,511854

1,222088

2,479903

1,566467

2014

0,3832

0,886903

2,083445

1,080607

1,579116

1,26973

1,058726

1,840154

2,929483

2015

0,621525

1,416426

2,39626

1,455307

2,711698

1,577375

1,129216

2,149449

1,684312

2016

0,585636

1,280065

2,919808

1,128375

1,290356

1,768403

1,320325

2,20083

2,315788

2017*

0,473124

0,966507

2,306026

0,568185

0,762611

1,425841

0,376276

0,371982

0,290472

2012–2017*

0,561535

1,247361

2,574987

1,0780

1,858541

1,958673

1,0679

1,857774

1,88016

* – do wrzeĂnia 2017 r. wïÈcznie

43

½ródïo: obliczenia wïasne.
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Tabela 4. WartoĂci TE3 dla ETFSP500, ETFDAX i ETFW20L w okresie 2012–2017* (w %)

ETF
Rok

ETFSP500

ETFDAX

ETFW20L

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

Dzienne

Tygodniowe

MiesiÚczne

2012

0,875316

1,547316

2,473561

0,94181

2,103271

2,853588

1,04926

1,842366

2,562204

2013

0,687471

1,559415

2,764267

0,892642

2,099683

2,954259

1,097055

2,292247

2,087605

2014

0,504739

1,162919

1,882082

1,061153

1,765737

1,617655

0,952328

1,976046

3,22802

2015

0,825292

1,865696

3,124047

1,360596

2,828465

2,042789

1,072719

2,28152

2,111818

2016

0,760499

1,590135

3,367548

1,162461

1,939382

2,558477

1,210778

2,790277

2,921913

2017*

0,61173

1,22129

2,364376

0,620084

0,848444

1,773851

0,759086

0,818522

0,57439

0,743363

1,597713

3,010789

1,046955

2,146343

2,450367

1,065535

2,186217

2,35011

2012–2017*

* – do wrzeĂnia 2017 r. wïÈcznie
½ródïo: obliczenia wïasne.
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Dla ETFDAX najwyĝsza wartoĂÊ bïÚdu
odwzorowania wystÚpowaïa w roku 2015
wb przypadku TE1 i w roku 2016 w przypadku TE2 i TE3 w przypadku obliczeñ na
danych dziennych, a najniĝsza w 2017 roku.
Bardzo podobnie byïo w przypadku danych
tygodniowych (najwyĝsze wartoĂci TE1, TE2
i TE3 w 2015 r., a najniĝsze wb2017 r.), natomiast relacja ta nie zostaïa zachowana dla
danych miesiÚcznych, gdyĝ najwyĝsza wartoĂÊ bïÚdu naĂladowania wystÈpiïa w 2012br.
w przypadku TE1 i TE2 oraz wb 2013b r.
wbprzypadku TE3, a najniĝsza w 2014 roku.
Dla ETFW20L najwyĝsza wartoĂÊ bïÚdu
odwzorowania wystÚpowaïa w przypadku
obliczeñ na danych dziennych, niezaleĝnie
od stosowanej metody, w roku 2016, a najniĝsza w 2017 roku. W przypadku obliczeñ
na danych tygodniowych najwyĝsze bïÚdy
zanotowano w 2013 r. (TE1 i TE2) oraz
wb 2016 r. (TE3), zaĂ najniĝsze w 2017 r.,
natomiast dla danych miesiÚcznych najwyĝsza wartoĂÊ bïÚdu odwzorowania przypadïa
w roku 2014, a najniĝsza w 2017 roku.
WartoĂci bïÚdu odwzorowania w przypadku wszystkich analizowanych ETF-ów,
niezaleĝnie od przyjÚtej metody obliczeñ
i stosowanych interwaïów, byïy niĝsze niĝ
4%, a w wiÚkszoĂci przypadków takĝe
niĝsze od 3%. Nieco ponad 20% uzyskanych wyników dla analizowanych ETF-ów
ma tracking error na poziomie poniĝej
1%, wb tym wszystkie bïÚdy odwzorowania
funduszu ETFSP500 obliczone na danych
dziennych. Ze wzglÚdu na fakt, ĝe powyĝsze wartoĂci moĝna uznaÊ za graniczne
wb kontekĂcie pasywnego zarzÈdzania (tak
przyjÈï Europejski UrzÈd Nadzoru Gieïd
i Papierów WartoĂciowych w badaniu
zjawiska ukrytego indeksowania w Europie (ESMA, 2016)), moĝna stwierdziÊ, iĝ
fundusze ETF notowane na GPW wbWarszawie z powodzeniem realizujÈ strategiÚ odwzorowywania wyników indeksów
bazowych. Wb porównaniu z wynikami
dotychczasowych badañ uzyskane wyniki
sÈ jednak z reguïy (zwïaszcza w przypadku
danych tygodniowych) nieco wyĝsze, co
moĝna przypisaÊ innego rodzaju danym
dotyczÈcym ETF-ów wykorzystywanym do
obliczeñ (NAV zamiast wycen gieïdowych)
oraz nieco innemu okresowi badawczemu.
Relacje pomiÚdzy wartoĂciami bïÚdu
odwzorowania obliczonymi na podstawie
danych o róĝnym interwale czasowym okazaïy siÚ na ogóï takie same jak w przypadku
wczeĂniejszych badañ w tym zakresie pro-
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wadzonych na polskim rynku (np.b Gieraïtowska (2016)), tj. najniĝsze wartoĂci
zazwyczaj wystÚpowaïy dla tracking error
obliczonego na podstawie danych dziennych. Wyĝsze wartoĂci odnotowano dla
danych tygodniowych i miesiÚcznych – relacje miedzy nimi byïy zaleĝne od konkretnego ETF-a i przyjÚtej metody obliczeñ.
Co ciekawe, przeciwne zaleĝnoĂci wystÈpiïy
wbprzywoïanych wczeĂniej w artykule badaniach funduszy ETF na rynkach rozwiniÚtych przeprowadzonych przez analityków
Credit Suisse i BlackRock, gdzie najwyĝsze
wartoĂci bïÚdu odwzorowania wystÈpiïy
wbprzypadku danych dziennych.

4. Wnioski i dyskusja
Badanie bïÚdów odwzorowania funduszy
ETF notowanych na GPW w Warszawie
zaprezentowane w niniejszym artykule ma
innowacyjny charakter, gïównie ze wzglÚdu
na zastosowanie trzech róĝnych metod obliczeniowych i trzech róĝnych interwaïów
pomiaru stopy zwrotu, a takĝe z uwagi na
stosunkowo dïugi horyzont czasowy i rodzaj
wykorzystanych wycen (NAV). Ze wzglÚdu
na relatywnie niewielki dorobek badawczy
w tym zakresie w krajowej literaturze oraz
zróĝnicowane okresy i metody badawcze
trudno jest w sposób jednoznaczny porównaÊ otrzymane rezultaty do analogicznych
badañ z rynku polskiego. Na ogóï jednak
wartoĂci bïÚdu odwzorowania okazaïy siÚ
nieco wyĝsze niĝ wyniki uzyskane we wczeĂniejszych analizach. SÈ one stosunkowo
wysokie zwïaszcza w przypadku funduszu
ETFW20L, co moĝe zaskakiwaÊ, gdyĝ
wbtym przypadku nie wystÚpuje ryzyko kursowe i bïÚdy zwiÈzane z wycenÈ w róĝnych
strefach czasowych. Zasadniczo jednak
jakoĂÊ replikacji w przypadku wszystkich
analizowanych ETF-ów mieĂci siÚ w standardach obowiÈzujÈcych na rynkach rozwijajÈcych siÚ.
Próba wyjaĂnienia przyczyn, od których zaleĝy wielkoĂÊ bïÚdu odwzorowania,
powinna stanowiÊ kolejny etap badañ w tym
obszarze. Badania dotyczÈce czynników,
które wpïywajÈ na wartoĂÊ tej miary (takich
jak np. koszty zarzÈdzania, zmiennoĂÊ
wycen tytuïów uczestnictwa, dywidendy,
wiek funduszu, czy teĝ kursy walutowe), sÈ
prowadzone w literaturze Ăwiatowej od kilkunastu lat. Nie byïy one jednak jak dotÈd
przeprowadzane (w formie równania regresji) w odniesieniu do funduszy ETF znajdu-
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jÈcych siÚ w obrocie na warszawskiej gieïdzie. Wyniki takiej analizy powinny okazaÊ
siÚ interesujÈce z punktu widzenia zarówno
naukowego (porównanie z rezultatami
odnotowanymi na innych rynkach, zwïaszcza wschodzÈcych), jak ibpraktycznego (znajomoĂÊ wpïywu okreĂlonych czynników na
efektywnoĂÊ odwzorowania wyniku indeksu
moĝe z jednej strony pozwoliÊ na lepsze
„zaprojektowanie” kolejnych ETF-ów,
zb drugiej zaĂ na bardziej skuteczne wykorzystanie ETF-ów wb realizowanych strategiach inwestycyjnych).
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Zdecydowana wiÚkszoĂÊ ETF-ów stara siÚ
realizowaÊ taki wïaĂnie cel inwestycyjny, jednak
od 2008 r. na rynku finansowym funkcjonujÈ
równieĝ aktywnie zarzÈdzane fundusze ETF
(actively managed ETFs) i instrumenty typu
ETP (exchange-traded product), które dÈĝÈ do
wypracowania ponadprzeciÚtnej stopy zwrotu.
Ich popularnoĂÊ jest jednak niewielka – w koñcu
III kwartaïu 2017 r. zgromadziïy one zaledwie
63,6 mld USD, co stanowi 1,4% ïÈcznych aktywów ulokowanych w ETF-ach i instrumentach
typu ETP.
Szczegóïowe informacje na temat poprzednich badañ dotyczÈcych efektywnoĂci Ăledzenia
indeksu przez fundusze ETF znajdujÈce siÚ
wb obrocie na GPW w Warszawie sÈ opisane
wbpunkcie pierwszym.
Przyczyny podjÚcia takiej decyzji zostaïy opisane
w punkcie drugim.
Z uwagi na ograniczonÈ objÚtoĂÊ tekstu krótko
scharakteryzowane zostanÈ jedynie wybrane
badania w tym obszarze, dotyczÈce wyïÈcznie
klasycznych, akcyjnych ETF-ów (pominiÚte
zostanÈ m.in. badania odnoszÈce siÚ do lewarowanych i odwrotnych ETF-ów).
Poniĝej omówione zostanÈ jedynie te wyniki
badañ, które dotyczÈ jakoĂci odwzorowania
indeksów przez ETF-y. Inne badania, w szczególnoĂci te, w których wykorzystano obliczenia
dotyczÈce stóp zwrotu, ryzyka i efektywnoĂci
ETF-ów (w klasycznym rozumieniu), zostaïy
pominiÚte.
Nazwy funduszy ETF notowanych na GPW
wbWarszawie podawane sÈ w artykule w brzmieniu obecnie obowiÈzujÈcym.
Skrótowe oznaczenia nazw badanych funduszy,
które bÚdÈ wykorzystywane w dalszej czÚĂci
artykuïu, sÈ zgodne z oznaczeniami stosowanymi przez GPW w Warszawie.
Tytuïy uczestnictwa tych podmiotów sÈ notowane (w innych walutach) takĝe na kilku innych
gieïdach europejskich. GPW w Warszawie jest
gïównym rynkiem (primary market) tylko w przypadku funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF.
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Zaprezentowany w niniejszym punkcie opis
ETF-ów obejmuje wyïÈcznie charakterystykÚ
ich polityki inwestycyjnej, pomijajÈc pozostaïe
aspekty ich funkcjonowania, które nie majÈ
istotnego znaczenia z punktu widzenia badania
empirycznego.
Fundusz dwukrotnie wypïaciï dywidendÚ
–bwbmarcu i w grudniu 2011 roku.
BrakujÈce pojedyncze obserwacje zostaïy interpolowane; gïównie dotyczyïo to niektórych wartoĂci indeksu DAX ze wzglÚdu na wystÚpujÈce
czasami inne dni sesyjne.
Fundusz ETFSP500 wypïaciï w tym okresie
dywidendÚ 11 razy (fundusz wypïaca jÈ dwa
razy w roku – w lipcu i w grudniu). Jej wartoĂÊ
wahaïa siÚ od 0,07 euro do 0,23 euro. WartoĂÊ
dywidendy zostaïa przeliczona na PLN wedïug
kursu zamkniÚcia z danego dnia na podstawie
danych z serwisu Thomson Reuters EIKON.
W przypadku obliczeñ rocznych bïÚdów odwzorowania na podstawie danych miesiÚcznych
szereg czasowy obejmuje tylko 12 obserwacji,
dlatego teĝ wyniki otrzymane tÈ metodÈ naleĝy
traktowaÊ inaczej niĝ w pozostaïych przypadkach.
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