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Dywidendy to zjawisko obecne na 
warszawskiej giełdzie niemal od 
początków jej działalności. Jednak 
ostatnie lata sprawiły, że o dywidendach 
zaczyna się mówić znacznie częściej i 
dużo głośniej. Sądzimy, że dzieje się tak z 
trzech powodów.

 
 Po pierwsze do jesieni 2015 roku mieliśmy 

do czynienia z dwuletnim trendem 
bocznym, w trakcie którego dochody 
wypłacane przez spółki potrafiły 
istotnie zwiększyć zyski akcjonariuszy. 
Po drugie mamy rekordowo niskie 
stopy procentowe, które zepchnęły 

oprocentowanie lokat do trudno akceptowalnych poziomów. W tej 
sytuacji kilka procent dodatkowego dochodu z dywidendy dla 
posiadacza akcji solidnych spółek staje się potencjalną alternatywą 
np. dla odsetek z obligacji skarbowych bądź korporacyjnych. Po 
trzecie obserwujemy powolną zmianę postaw zarządów spółek, 
po części stymulowaną dwoma wcześniejszymi czynnikami. 
W konsekwencji spotykamy coraz więcej emitentów posiadających 
jakąkolwiek politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Dzięki 
temu inwestorzy, którzy kiedyś troszczyli się o to jaki będzie przyszły zysk 
spółki i jak będzie dzielony, coraz częściej muszą się skupiać jedynie na 
pierwszym pytaniu. 

Rosnące zainteresowanie dywidendami powoduje, że możemy 
znaleźć coraz więcej informacji na ten temat. Martwi nas jednak 
to, że coraz częściej obserwujemy zjawisko chadzania na skróty. 
Epatowanie stopą dywidendy, proste porównania do lokat czy 
dywidendowy marketing ze strony niektórych towarzystw funduszy 
inwestycyjnych, podobnie jak wiele innych koniunkturalnych zjawisk, 
mogą narazić inwestorów na straty. „Biznesradar o dywidendach” 
powstał z myślą o tych, którzy chcą podchodzić do tematu 
wykorzystania dywidend w sposób świadomy. W ramach tego 
projektu, wykraczającego poza ramy niniejszej publikacji, będziemy 
starali się przybliżać tematykę dywidend w sposób pozwalający 
inwestorom osiągać realne korzyści. 

Dlaczego
o dywidendach?
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15 lat dywidend w Polsce w pigułce
Ponad 16,8 miliardów złotych przeznaczyły 
w ubiegłym roku na dywidendy polskie spółki 
notowane na obu parkietach warszawskiej 
giełdy. I chociaż była to kwota o niemal 6 mld zł 
niższa niż w rekordowym pod tym względem 
roku 2012, to liczba spółek wypłacająca 
akcjonariuszom część wypracowanego zysku 
z roku na rok wzrasta.

Miliardy płyną do akcjonariuszy
W ciągu ostatnich 15 lat suma środków 
przeznaczonych na dywidendy zwiększyła się 
z niewiele ponad 1,2 mld zł w 2001 roku do kwoty 
ponad 13-krotnie wyższej w roku ubiegłym. Choć 
wzrost nie odbywał się w  sposób jednostajny.  
Największy spadek dotyczył ostatniego kryzysu 
finansowego, kiedy z zysków wypracowanych 
w 2008 roku, akcjonariusze otrzymali w postaci 
dywidend o 30% mniej niż rok wcześniej. Za 
spadek odpowiedzialne były z jednej strony 
niższe zyski, ale wpłynęły na niego także 

negatywne rekomendacje KNF dla banków. 
W rezultacie dywidendy nie wypłaciły między 
innymi Pekao, BZ WBK czy Bank Handlowy.

Z drugą, nawet większą falą korekty mamy do 
czynienia w ostatnich latach. Po rekordowym 
roku 2012, kiedy akcjonariusze spółek 

KONRAD KOTOWSKI
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dywidendowych otrzymali łącznie niemal 
23 miliardy złotych, środki przeznaczane przez 
spółki na ten cel spadały we wszystkich kolejnych 
latach. Ponownie było to mocno związane 
z działalnością banków – wskutek zaleceń KNF 
na wypłatę dywidendy w 2015 zdecydowały się 
jedynie trzy z nich. Po raz pierwszy od debiutu 
na giełdzie nie zrobił tego między innymi bank 
PKO BP.

Wartość spada, ilość rośnie
O ile wartość dywidend bywa uzależniona od 
różnych, czasami nierynkowych czynników, 
cieszyć powinna rosnąca z roku na rok liczba 
spółek wypłacająca część zysku akcjonariuszom. 
W ubiegłym roku na transfer części zysków 
do akcjonariuszy w postaci dywidendy 
zdecydowały się 234 spółki notowane na 
obu rynkach, przy czym 40 uczyniło to po raz 
pierwszy.

 
Czy wiesz, że … 
KGHM od 2001 roku wypłacił 
akcjonariuszom łącznie niemal 23 
mld zł. To jedyna na warszawskiej 
giełdzie spółka, której suma 
wypłaconych dywidend 
przekroczyła średnią kapitalizację 
w tym okresie.

W 2001 roku dywidendę wypłaciło 35 emitentów, 
co stanowiło 15,2% emitentów notowanych na 
głównym parkiecie. W ubiegłym roku spółek 
dzielących się zyskiem z akcjonariuszami było już 
172 czyli 35% podmiotów z „dużej giełdy”.

Oczywiście zdecydowana większość spółek 
dywidendowych notowana jest na GPW, 
jednak nie można zapominać o alternatywnym 
systemie obrotu. Mimo znacznie mniejszej 
liczby spółek wypłacających dywidendę na 
rynku NewConnect, charakteryzuje się on pod 
tym względem wyższą dynamiką wzrostu niż 
główny parkiet. Każdego roku grono tych spółek 
powiększa się średnio o 25%, a w tym roku liczba 
spółek dywidendowych może przekroczyć 60.

Czy wiesz, że … 
Pierwszą spółką notowaną na 
NewConnect, która po debiucie 
zdecydowała się wypłacić 
dywidendę była LIBERTY do dziś 
obecna na małym parkiecie.

Długodystansowcy
W ciągu ostatnich 15 lat dywidendę 
nieprzerwanie wypłacało jedynie 5 spółek. Są to: 
Apator, Dębica, Efekt, Hydrotor oraz Stalprofil. 
Warto jednak pamiętać, że giełdowy staż 
poszczególnych spółek jest różny. Jeśli weźmiemy 
więc pod uwagę datę debiutów na GPW to 
okaże się, że corocznie dywidendę wypłacało 
do tej pory 55 spółek. 

Czy wiesz, że … 
Spośród spółek płacących 
dywidendę najdłużej tylko EFEKT 
nigdy nie obniżył jej wartości 
przypadającej na jedną akcję. 

W sumie większość spółek obecnych na 
głównym parkiecie miało w swojej historii choćby 
epizod związany z dywidendami. Praktyka ta 
nie dotyczy jedynie 146 spółek, więc niewiele 
ponad 1/3 aktualnie notowanych na GPW 
polskich przedsiębiorstw. Proporcje te wyglądają 
zupełnie odwrotnie w przypadku NewConnect, 
gdzie przynajmniej wjednym roku dywidendę 
wypłaciła niespełna 25% notowanych spółek. 
Jednak z uwagi na charakter tego rynku 
różnica nie powinna dziwić. W końcu to parkiet 
dla perspektywicznych firm na dorobku, które 
większość wypracowywanych zysków reinwestują 
w prowadzony biznes. 
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Analizując akcje pod kątem dywidend z dużym 
prawdopodobieństwem natrafimy na dwa 
kluczowe wskaźniki, które warto jest mieć na 
uwadze. 

Stopa dywidendy 
Stopę dywidendy (ang. dividend yield)  
uzyskujemy dzieląc kwotę dywidendy 
przypadającą na jedną akcję przez kurs akcji. 
Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy 
dochód z zainwestowanego kapitału uzyskuje 
posiadacz akcji. Wskaźnik jest prezentowany w 
formie procentowej, tak samo jak np. odsetki od 
depozytów. 

W zasadzie stopę dywidendy powinno się liczyć 
w odniesieniu do ceny z dnia nabycia praw do 
dywidendy. Jednak utarło się (nie tylko w Polsce), 
że wskaźników jest publikowany codziennie. 
W związku z tym warto pamiętać, że stopa 
dywidendy jest liczona przy użyciu ostatniego 

dostępnego kursu akcji oraz wartości ostatniej 
wypłaconej dywidendy. W skrajnym przypadku 
- nawet jeśli była wypłacona w ubiegłym roku. 
Oznacza to że wskaźnik  nie daje żadnej informacji 
co do wypłaty dywidendy w przyszłości. 

Wskaźnik wypłat dywidendy 
Wskaźnik wypłat dywidend (ang. payout 
ratio) pokazuje udział wypłaconej dywidendy 
w osiągniętym przez spółkę zysku. Zwykle spółki nie 
wypłacają całego zysku. Im mniejsza część zysku 
jest wypłacona akcjonariuszom, tym mniejszy 
wskaźnik. Bywają również specyficzne sytuacje, 
w których wartość wypłaconej dywidendy 
przekracza wypracowany zysk netto. W takiej 
sytuacji wskaźnik wypłaty dywidendy może 
przekraczać 100%.

MACIEJ FRANKOWSKI

Kluczowe 
wskaźniki
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W USA od wielu lat inwestorzy zwracają 
uwagę na dywidendy. W XIX wieku uważano 
że spółki kupuje się głównie dla wypłacanej 
dywidendy. Istnieją korporacje jak choćby IBM 
czy ExxonMobil, które dywidendę wypłacają 
od ponad 100 lat. Polityka dywidendowa jest 
ważnym elementem strategii pozycjonowania 
spółki na rynku kapitałowym, a dywidendy 
zwykle wypłaca się tam co kwartał.

Wpływ dywidend na zyski inwestorów
Badania wykazują, że dywidendy mają istotny 
wpływ na całkowite stopy zwrotu dla inwestorów. 
Według raportu Value of Dividends, gdy pod 
uwagę weźmiemy spółki o dużej kapitalizacji 
od 1927 roku do 2013, okazuje się że dywidendy 
odpowiadają aż za 42% całkowitej stopy zwrotu. 
Dane historyczne pochodzą od  Morningstar 
Ibbotson Associates. Inne znane badania 
prowadzone przez Profesora Siegiela (Uniwersytet 
Wharton) demonstrują ciekawe cechy spółek 
dywidendowych. Podczas badania, które objęło 

okres od 1957 do 2012 roku, spółki podzielono 
na 5 grup. Pierwsza grupa miała najwyższe stopy 
dywidend, a kolejne grupy charakteryzowały się 
coraz mniejszymi ich wartościami. Okazało się że 
spółki z pierwszej i drugiej grupy (wypłacające 
najwyższe dywidendy na tle rynku w danym 
momencie) mają stopy zwrotu lepsze od indeksu 
Standard and Poor, a co ważniejsze nie dzieje się 
to kosztem ryzyka. 

Na to czy firma wypłaca dywidendę czy może 
zrobi skup akcji własnych, mają wpływ również 
podatki. W USA po drugiej wojnie światowej 
przepisy zmieniły się na niekorzyść dywidend 
i dlatego korporacje wypłacały ich mniej 
zwiększając skupy akcji. Podatkowe przepisy 
zostały zmienione ponownie w 2003, wyrównując 
opodatkowanie dywidend i skupu akcji. 

Dywidendowi arystokraci
Jeden z najbardziej znanych indeksów 
dywidendowych to Dividend Aristocrats, 

Jak to robią 
w Ameryce?

MACIEJ FRANKOWSKI
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prowadzony przez Standard and Poor. 
Chodzi o spółki z indeksu S&P500, które od 
25 lat nieprzerwanie wypłacają dywidendy 
i dodatkowo te dywidendy rosną. Dla inwestorów 
stworzono instrumenty takie jak ETF i fundusze 
które pozwalają kupić cały indeks. 
Zwolennicy pokazują że inwestowanie 
w dywidendowe spółki daje lepsze rezultaty niż 
indeks szerokiego rynku SP500.

źródło: www.suredividend.com 

Wykres pokazuje wyniki indeksów uwzględniając 
reinwestycję dywidendy 

Popularny portal suredividend.com wyodrębnia 
8 reguł, według których decyduje, które spółki 
wejdą na jego listę spółek dywidendowych 
wartych inwestycji. Spółki muszą spełnić wszystkie 
osiem warunków łącznie, a same zasady 
znajdują uzasadnienie w badaniach rynku akcji 
amerykańskich.

Reguła Jakości (The Quality Rule). Należy 
inwestować w akcje tych korporacji które od 
25 lat nieprzerwanie wypłacają dywidendę. 
Dodatkowo dywidenda ma być nie mniejsza 
niż w poprzednim roku, a korporacja musi mieć 
stabilną pozycję w swojej branży.

Reguła Zyskowności (The Bargain Rule). 
Akcje firm należy uszeregować według stopy 
dywidendy. Kupować należy te akcje które mają 
największe stopy dywidendy, z uwzględnieniem 
innych zasad.

Reguła Bezpieczeństwa (The Safety Rule). Należy 
inwestować w akcje tych firm, które wypłacają 

dywidendy, ale nie przeznaczają całego zysku 
na dywidendę. Innymi słowy mówiąc wskaźnik 
wypłaty dywidend nie powinien być zbyt wysoki 
tak aby firma miała margines bezpieczeństwa. 
Sama wysoka stopa dywidendy nie wystarczy, 
firma musi być zdolna do jej wypłaty nawet przy 
niższych zyskach bądź startach.

Reguła Wzrostu (The Growth Rule). Firmy, 
których dywidenda na akcje rosła, radziły sobie 
na giełdzie lepiej niż te które dywidend nie 
podnosiły. Oczywiście aby podnosić dywidendy 
firma musi rosnąć, co dotyczy również zysku na 
akcje.

Reguła Spokojnego Snu (The Peace of Mind 
Rule). Należy inwestować w akcje które 
charakteryzują się niską zmiennością (wskaźniki 
takie jak beta, odchylenie standardowe stóp 
zwrotu). Idea jest taka, że szukamy firm stabilnych 
w sensie biznesowym, możliwie odpornych na 
recesję. Przekładając to na język inwestycji 
szukamy akcji o niskim ryzyku.

Reguła Sprzedawaj Gdy Drogo (The Overpriced 
Rule). Gdy wskaźnik C/Z przekracza 40 to taka 
spółka jest eliminowana z listy jako zbyt droga.

Reguła Przeżyją Najsprawniejsi (The Survival 
of the Fittest Rule). Korporacja która redukuje 
dywidendę albo ją zawiesza będzie usunięta z 
listy. Fakt zmniejszenia dywidendy jest traktowany 
jako sygnał ostrzegawczy co do przewidywanej 
dalszej zyskowności działalności.

Reguła Dywersyfikacji. Wiele badań pokazuje, 
że już 12 akcji różnych firm pozwala na 
skuteczną dywersyfikację ryzyka w portfelu. 
Ta zasada jest bardzo znana, ale powinna być 
przestrzegana szczególnie przy inwestowaniu 
długoterminowym.

Powyższe reguły to tylko przykłady. Niektórzy 
inwestorzy wolą krótsze terminy niż 25 lat. 
Inni większą rolę przykładają do czynników 
jakościowych i prognoz. Najważniejsze 
jest, że kwestia dywidendy jest ważna dla 
inwestorów w USA. Plany korporacji, informacje 
o zmianach w dywidendach są bardzo 
dokładnie analizowane zarówno przez instytucje, 
jak i inwestorów indywidualnych. 
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Inwestowanie z wykorzystaniem dywidend 
dotyczy nie tylko spółek. Od pewnego czasu 
na naszym podwórku coraz częściej słychać 
określenie „fundusze dywidendowe”. Okazuje się, 
że jak zwykle za prosty, sloganem kryją się różne 
możliwości. Nie zawsze oczywiste. 

Dywidendowy z nazwy
27 listopada 2008 roku, w samym środku kryzysu 
na rynkach finansowych (2 miesiące po upadku 
amerykańskiego banku Lehman Brothers) nasze 
rodzime TFI PZU podejmuje decyzję o zmianie 
nazwy funduszu PZU Akcji Zagraniczny na PZU 
Akcji Spółek Dywidendowych. To działający 
do dziś pierwszy na polskim rynku fundusz 
podkreślający w nazwie swój bliski związek 
z dywidendami. Po zmianie nazwy oraz polityki 
zarządzający inwestuje głównie w akcje spółek 
dzielących się z akcjonariuszami wypracowanym 
zyskiem, mających siedzibę w jednym z państw 
Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim 
w Polsce). 

Obecnie w ofercie krajowych Towarzystw 
Funduszy Inwestycyjnych znajdziemy 
20 funduszy, których nazwa zawiera słowo 
„dywidendowy”. Ich aktywa na koniec marca 
2016 roku przekraczały 2,2 mld zł, co czyni z 
nich zauważalną kategorię. Trzy największe 
fundusze to:
• NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych  
 (867 mln zł aktywów)
• Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek 
Dywidendowych  
 (474 mln zł aktywów)
• NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych  
 (288 mln zł aktywów).

Dywidendowy bo inwestuje
Okazuje się jednak, że aby czerpać korzyści 
z dywidend płaconych przez spółki, wcale nie 
trzeba mieć dywidendy w nazwie. W zasadzie 
w każdym funduszu inwestującym w akcje znajdą 
się spółki wypłacające dywidendę. Powiększają 
one pulę aktywów funduszu, dokładnie tak samo 

TOMASZ PUBLICEWICZ

Fundusze 
dywidendowe
- co to właściwie
znaczy?
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jak na przykład odsetki z lokat czy obligacji. 
Aby ocenić „dywidendowość” wystarczy 
zatem porównać przychody z dywidend do 
średniej wartości aktywów. I tak na przykład dla 
pioniera, czyli PZU Akcji Spółek Dywidendowych 
wypłacone dywidendy stanowiły w 2015 roku 
1,24% średnich aktywów netto. Tymczasem nie 
mający dywidendy w nazwie Legg Mason Akcji 
miał w 2015 ten wskaźnik na poziomie 3,07%. 
Oznacza to, że aktywa tego drugiego funduszu, 
a za tym – wartość jednostki, wzrosły z tytuły 
wypłaty dywidend dwukrotnie bardziej. 

Dywidendowy bo wypłaca
Trzecim przypadkiem, w którym możemy 
się zetknąć z tytułowym „funduszem 
dywidendowym” jest wypłata dochodu 
posiadaczowi jednostek uczestnictwa. Sam 
mechanizm jest podobny do tego, jaki występuje 
w spółkach giełdowych.  
Osoby posiadające jednostki uczestnictwa (bądź 
certyfikaty w przypadku funduszy zamkniętych) 
w określonym dniu nabywają prawo do wypłaty 

dochodu w ustalonej wcześniej wartości. 
Fundusz może wypłacać uczestnikom dochody 
osiągnięte w danym roku kalendarzowym, 
a więc na przykład wpływy z dywidend czy też 
odsetek. Wypłata następuje w formie przelewu 
na rachunek bankowy lub przez przekazanie 
dodatkowych jednostek uczestnictwa. 
Każdorazowo decyzję o wypłacie dochodów 
podejmuje towarzystwo. Przykładem funduszu 
wypłacającego dochody swoim uczestnikom 
jest Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 
(już to robi) lub BPH Dywidendowy (ma to robić). 

Jak widać pojęcie „fundusz dywidendowy” 
można rozszyfrować na kilka sposobów. 
Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji 
warto sprawdzić co się za nim kryje w konkretnej 
sytuacji. Przy porównywaniu wyników funduszy 
warto również zwrócić uwagę na to, czy są one 
powiększone o wypłatę dochodu tam, gdzie on 
następował. 

źródło: www.biznesradar.pl
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Jak wybierać 
spółki 
dywidendowe? 

Mając za sobą wieloletnie doświadczenie 
z wielką ostrożnością podchodzimy do 
jakichkolwiek reguł. Tym niemniej chcielibyśmy 
zademonstrować, że również na polskim rynku 
można już pokusić się o pewne wnioskowanie. 
Z punktu widzenia inwestora każda dywidenda 
jest cenna, ale dywidenda która jest 
przewidywalna jest podwójnie wartościowa. 

Spółkom które wypłacają dywidendę 
nieprzerwanie przez wiele lat należą się 
oczywiście brawa. Duże wahania wielkości 
wypłacanych dywidend i/lub niepokojąca 
wysokość wskaźnika payout ratio powodują 
że trudno jest jednak inwestorom skutecznie 
to wykorzystać. 

Chcielibyśmy określić takie kryteria, które 
pozwolą wytypować spółki charakteryzujące 
się wypłacaniem regularnych dywidend, ale 
jednocześnie dającymi szansę na dzieleniem się 
zyskiem z akcjonariuszami również w przyszłości. 

Uważamy przy tym, że najlepiej byłoby aby 
większość kryteriów miała charakter obiektywny. 
To mogą być dane dotyczące samych 
dywidend czy też informacje finansowe ze 
spółek. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę 
fakt, że polska giełda nie ma zbyt wielu dekad 
historii za sobą. W związku z tym niektóre 
popularne na świecie wymagania należy 
dostosować do naszych lokalnych warunków. 

Kryteria Biznesradar:
1. Wypłata dywidendy przynajmniej  
 przez ostatnie 5 lat.
2. Dywidenda na akcję w kolejnym  
 roku nie może być mniejsza niż  
 w roku poprzednim.
3. Wskaźnik wypłaty dywidend mógł  
 być wyższy niż 100% tylko raz w ciągu 
 ostatnich 5 lat.

Na polskim rynku pierwszy warunek spełnia 
69 spółek, ale tylko 14 z nich może pochwalić 
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Dane w tabeli dotyczą historii (wypłaty z zysku 
wypracowanego w 2014 roku). Wprawdzie 
większość walnych zgromadzeń decydujących 
o podziale zysku za rok 2015 dopiero przed 
nami, sprawdziliśmy również jak wyglądają 
rekomendacje dotyczące sposobu podziału za 
ostatni okres. 

Jak widać, w większości przypadków decyzje 
WZA lub rekomendacje zarządów wskazują na 
utrzymanie dotychczasowych tendencji. Spadek 
dywidendy wynikającej z podziału zysku za 2015 
rok dotyczyłby jedynie spółki CCC (powód to 
nabycie spółki Eobuwie) oraz Kęty (w wersji 
proponowanej przez zarząd; propozycja PTE 

PZU przewiduje wzrost dywidendy). Dobre wieści 
płyną również z Ambry - Robert Ogór, prezes 
spółki w komentarzu do półrocznego raportu 
otwarcie deklarował, że dalsze obniżenie 
zadłużenia „stwarza warunki do kontynuacji 
naszej polityki wzrostu dywidendy”.

Niejednoznaczna jest natomiast sytuacja 
w przypadku jedynego reprezentanta rynku 
NewConnect. Spółka Makolab wypłaciła 
już zaliczkę na poczet podziału zysku za 
2015 r., jednak zarząd ma rekomendować 
akcjonariuszom skup akcji. Jego wartość 
wyraźnie przekroczy ubiegłoroczną wypłatę 
(1,06 mln zł). 

się niemalejącymi wypłatami. Dwie dwukrotnie 
wypłaciły więcej, niż wyniósł ich zysk 
z poprzedniego roku, co ogranicza naszą 
listę do 12 podmiotów. Co ciekawe żadnemu 
z nich nie można przypiąć łatki „państwowy” 
– wszystkie są kontrolowane przez prywatnych 
i/ lub finansowych inwestorów, bez Skarbu 
Państwa w roli wiodącego akcjonariusza. Warto 
również zwrócić uwagę na to, że naszych 

kryteriów nie spełnił żaden bank, a na liście 
brakuje również spółek energetycznych. Jest na 
niej jedna spółka z NewConnect (druga, PGS 
Sowtware (PGSSOFT), nie spełniła wymagania 
dotyczącego wysokości wskaźnika wypłaty). 
Niewątpliwym atutem otrzymanych rezultatów 
jest to, że spółki pochodzą z różnych sektorów co 
sprzyja dywersyfikacji.

*w tym 7 gr zaliczka na poczer podziału zysku za 2015 rok
źródło: www.biznesradar.pl
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Warto zauważyć, że niektóre 
z wyselekcjonowanych przez nas spółek nie 
cechują się najwyższą możliwą do osiągnięcia 
stopą dywidend na warszawskiej giełdzie. 
Jednak w tym gronie jest 5-6 pewniaków do 
portfela dywidendowego, a co najważniejsze 

- na bazie dotychczasowych doświadczeń 
mamy podstawy oczekiwać, że w przypadku 
tych firm przyszłe dywidendy będą się regularnie 
powiększać. 

* Wg propozycji Zarządu. 2 maja 2016 spółka poinformowała o złożeniu przez PTE PZU projektu przewidującego wypłatę 
18 zł na akcję (zysk netto powiększony o część kapitału zapasowego). W tym wariancie wskaźnik wypłaty dywidendy 
przekroczy 100% zysku za 2015 rok. 
** deklarowana dywidenda dzielona przez kurs zamknięcia z sesji 6 maja 2016 r.
źródło: www.biznesradar.pl
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Nie warto 
chodzić 
na skróty

Z roku na rok coraz więcej spółek decyduje 
się wypłaty części wypracowanego zysku 
inwestorom. Ta dodatkowa korzyść zyskuje na 
znaczeniu przy niskich stopach procentowych, 
z jakimi mamy obecnie do czynienia. Im 
większe jest znaczenie dywidend dla portfeli 
inwestorów, tym więcej się o nich pisze. O czym 
warto pamiętać, by podchodzić do dywidend 
w sposób świadomy? 

Mylna stopa dywidendy 
W opracowaniach i artykułach często 
pojawiają się przynajmniej niektóre wskaźniki, 
takie jak choćby stopa dywidendy. Można 
ja nawet znaleźć w codziennych tabelach 
giełdowych, publikowanych przez GPW. Wzór 
jest nieskomplikowany, gdzie zatem może 
być nieporozumienie? Nie chodzi o błędy 
arytmetyczne lecz o sposób interpretacji 
wyników. Do obliczenia wskaźnika używa się 
ostatniej wypłaconej dywidendy, co oznacza 

że cały czas patrzymy w przeszłość nie mając 
pewności wypłaty dywidendy w przyszłości. 
Na dodatek gdy ceny akcji spadają to 
automatycznie dochodzi do sytuacji w której 
stopa dywidendy rośnie. Może to być przesłanką, 
do kupna akcji ale tylko pod warunkiem, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo do 
dalszych wypłat dywidend na zbliżonym do 
dotychczasowego poziomie.

Wiele lat wypłat o niczym nie świadczy
Inne ważne kwestie pojawiają się, gdy 
analizujemy spółkę, która dywidendy wypłaca 
od lat. Fakt wypłacania dywidendy przez 
długi czas traktujemy jako bardzo pozytywny 
objaw. Warto sprawdzić jaka jest zmienność 
wypłat w poszczególnych latach. Potraktujmy 
jako przykład KGHM. Spółka jest duża, liczy 
się w swoim sektorze i dzieli się z inwestorami 
zyskiem nieprzerwanie od 2005 roku. Jednak 
wypłaty wahają się od 2 do 28 złotych, bez 
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żadnego trendu. W praktyce oznacza to, że 
niewiele można tu zaprognozować, a i sama 
spółka nie składa żadnych deklaracji co do 
wypłat dywidend. Sam fakt regularnej wypłaty 
dywidend jest niewystarczający dla inwestora, 
w sytuacji gdy jej wielkość zmienia się tak 
gwałtownie.
 
Dywidenda może być za wysoka
Inna duża firma od lat wypłacająca dywidendy 
to Orange Polska (ORANGEPL). Po kilku latach 
wzrostu wartości wypłat przez 5 lat dywidenda te 
miała stałą wartość 1,5 złotego na akcję. Warto 
jednak zwrócić uwagę nie tylko na dywidendy, 
ale i na wskaźnik wypłat dywidend. Niestety 
przez wiele lat wskaźnik ten był bardzo wysoki 
- wielokrotnie i przez kilka lat z rzędu przekraczał 
100% rocznego zysku. Nie może być wielkim 
zaskoczeniem, że w końcu dywidendy zaczęły 
być zmniejszane. Warto pamiętać o tym, że 
wskaźnik wypłaty dywidend nie powinien być 
traktowany mechanicznie (czyli im mniejszy 

tym lepszy). Jeśli spółka dokonywała odpisów 
księgowych, mających jednorazowy charakter 
to oczywiście przekroczenie 100% w danym roku 
nie jest jeszcze powodem do niepokoju. Może 
się tak dziać z kilku powodów, które nie muszą 
mieć negatywnych skutków dla przyszłego 
rozwoju, na przykład jednorazowe odpisy, czy 
wypłata z zysku spółki matki przy jednoczesnych 
stratach spółek konsolidowanych Dobrze gdy 
spółka komunikuje swoje plany dywidendowe 
akcjonariuszom, wtedy łatwiej ocenić czy 
wysokość wskaźnika wywołuje niepokój 
czy odpowiada możliwościom spółki. 

W Polsce często staramy się stosować dobre 
przykłady z zagranicznych rynków. Musimy tylko 
pamiętać o tym że reguły z dojrzałych giełd są 
poparte wieloletnią statystyką. Stąd biorą się 
pewne skróty myślowe takie jak ten że spółki 
które regularnie wypłacają dywidendy dobrze 
sobie radzą na giełdzie. Na polskim rynku takich 
twardych wniosków jeszcze nie można postawić. 




