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P³ynnoœæ obrotu akcjami spó³ki w kontekœcie wejœcia
kapita³owego pañstwowego funduszu maj¹tkowego –
przyczynek do badañ empirycznych
P³ynnoœæ obrotu akcjami spó³ki w kontekœcie wejœcia kapita³owego…

Wstêp
P³ynnoœæ obrotu akcjami, podobnie jak kapitalizacja gie³dy i wielkoœæ
obrotu akcjami, jest czynnikiem wyró¿niaj¹cym gie³dy papierów wartoœciowych w wiêkszoœci krajów rozwijaj¹cych siê od parkietów zlokalizowanych w gospodarkach krajów rozwiniêtych. Ni¿sza p³ynnoœæ tych
pierwszych przek³ada siê bezpoœrednio na wiêksze wahania cen walorów, zaœ sama p³ynnoœæ obrotu na danym parkiecie bywa wykorzystywana do oceny stopnia jego rozwoju w relacji do innych rynków. P³ynnoœæ
obrotu, rozumiana jako stopieñ ³atwoœci i szybkoœci zamiany jednego
sk³adnika aktywów na inne bez utraty jego wartoœci, stanowi równie¿
przedmiot badañ w kontekœcie efektywnoœci zarz¹dzania portfelem inwestycyjnym. £atwoœæ zbycia akcji wskazywana jest jako czynnik determinuj¹cy oczekiwane stopy zwrotu z akcji spó³ek notowanych na gie³dzie.
W bezpoœrednim zwi¹zku z t¹ relacj¹ pozostaje zaanga¿owanie w spó³ce
d³ugookresowych inwestorów instytucjonalnych. Nabycie przez nich
okreœlonego pakietu akcji zmniejsza bowiem czêstokroæ pulê akcji dostêpn¹ pozosta³ym inwestorom, w tym inwestorom indywidualnym, co mo¿e
nie pozostawaæ obojêtne dla p³ynnoœci obrotu akcjami. Bior¹c pod uwagê,
¿e na niektórych rynkach rozwiniêtych inwestorzy instytucjonalni s¹
w posiadaniu zdecydowanej wiêkszoœci akcji spó³ek notowanych na tych
parkietach, uzasadnione jest podejmowanie badañ zmierzaj¹cych do
ustalenia relacji pomiêdzy akcjonariatem instytucjonalnym a p³ynnoœci¹
obrotu. O ile jednak w przypadku analiz obejmuj¹cych kwestiê reakcji
rynku na wejœcie kapita³owe inwestora instytucjonalnego do spó³ki, reakcji mierzonej ponadnormaln¹ stop¹ zwrotu, zakres i iloœæ przeprowadzonych badañ pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e analizowane zjawisko jest
przedmiotem szerokiej eksploracji naukowej, o tyle w przypadku badañ
obejmuj¹cych reakcjê rynku mierzon¹ zmianami p³ynnoœci obrotu walorami wyci¹gniêcie takiego wniosku wydaje siê nieuprawnione. Dodatkowo
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problematyka p³ynnoœci obrotu akcjami nie jest analizowana przez pryzmat rozwoju specyficznego segmentu rynku inwestorów instytucjonalnych, którymi s¹ pañstwowe fundusze maj¹tkowe. Niniejsza analiza ma
za zadanie wype³nienie istniej¹cej luki w wiedzy.
Celem artyku³u jest zbadanie, czy i ewentualnie w jakim stopniu
wejœciu kapita³owemu pañstwowego funduszu maj¹tkowego do spó³ki
notowanej na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Londynie towarzyszy
krótkookresowa zmiana p³ynnoœci obrotu akcjami tej¿e spó³ki. Na potrzeby badania stawiana jest hipoteza, zgodnie z któr¹ p³ynnoœæ obrotu
akcjami spó³ki po inwestycji funduszu nie ró¿ni siê od p³ynnoœci w okresie poprzedzaj¹cym inwestycjê. Oznacza to brak zmian p³ynnoœci w nastêpstwie inwestycji i stanowiæ mo¿e dowód potwierdzaj¹cy, i¿ dzia³alnoœæ inwestycyjna analizowanych podmiotów nie generuje negatywnych
konsekwencji na rynkach kapita³owych. Do weryfikacji postawionej
hipotezy badawczej wykorzystano narzêdzie w postaci testów statystycznych. Pos³u¿y³y one ocenie zmian dziennej wartoœci obrotów oraz
dziennej ró¿nicy pomiêdzy najwy¿sz¹ i najni¿sz¹ cen¹ transakcyjn¹,
w oknie czasowym obejmuj¹cym notowania przed i po inwestycji.
Realizacji tak postawionego celu badawczego podporz¹dkowana zosta³a struktura artyku³u, która przedstawia siê w sposób nastêpuj¹cy.
W punkcie pierwszym dokonany zosta³ syntetyczny przegl¹d literatury,
ukierunkowany na stworzenie podstaw do postawienia hipotezy badawczej. W punkcie drugim opisana zosta³a metodyka badawcza oraz
zakres wykorzystanych zmiennych. Czêœæ trzecia zawiera prezentacjê
oraz omówienie uzyskanych wyników wraz ze wskazaniem ograniczeñ,
które wp³ynê³y na ostateczne rezultaty analiz. Ponadto w tej czêœci zaprezentowane zosta³y potencjalnych kierunków dalszych badañ. W zakoñczeniu dokonana zosta³a rekapitulacja.

1. P³ynnoœæ obrotu – przegl¹d dotychczasowych badañ
Wydaje siê, ¿e zasadnicza trudnoœæ w badaniu zjawiska p³ynnoœci na
rynkach finansowych spowodowana jest nieobserwowalnoœci¹ zjawiska
[Acharya, Pedersen, 2005, s. 385] oraz jego wielowymiarowym charakterem i niejednorodnoœci¹ [Stereñczak, 2015, s. 98]. Co wiêcej, liczni autorzy
dowodz¹, ¿e ka¿dy z wymiarów jest ró¿nie rozumiany przez poszczególnych badaczy, co powoduje, ¿e w literaturze brak jest konsensusu jeœli
chodzi o kwestiê pomiaru analizowanego zjawiska [Stereñczak, 2016,
s. 126]. W przypadku rynku gie³dowego wskazuje siê na kilka aspektów
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p³ynnoœci odnosz¹cych siê do: kosztów zawierania transakcji (ciasnoœæ),
liczby zawieranych kontraktów, która skutkuje zmian¹ ceny (g³êbokoœæ),
odpornoœci ceny na wolumen obrotu (szerokoœæ), czasu up³ywaj¹cego od
momentu nag³ej zmiany na rynku a powrotem do pierwotnego poziomu
ceny waloru (odpornoœæ) oraz czasem wymaganym do zawarcia transakcji (natychmiastowoœæ) [Sarr, Lybek, 2002, s. 8]. P³ynnoœæ jest najczêœciej
rozumiana jako ³atwoœæ zamiany danego aktywa finansowego na pieni¹dz, zaœ p³ynne rynki charakteryzowane s¹ przez transakcje zawierane
szybko, sprawnie, bez nadmiernych kosztów i przy minimalnym wp³ywie na rynek [State Street White Paper, 2001, s. 11].
Pomimo i¿ na gruncie ekonomii kwestia p³ynnoœci pojawi³a siê relatywnie dawno – zosta³a zidentyfikowana przez Keynesa jako jeden
z czynników determinuj¹cych popyt na pieni¹dz [Gruszczyñska-Bro¿bar,
2010, s. 139] – to jednak w obszarze finansów i rynków kapita³owych zagadnienie to przez d³ugi czas pozostawa³o wœród peryferyjnych tematów
bêd¹cych przedmiotem zainteresowania badaczy. Dla przyk³adu kwestia
p³ynnoœci aktywów nie zosta³a uwzglêdniona w Modelu Wyceny Aktywów Kapita³owych (CAPM) [Gniadkowska, 2012, s. 563], pomimo i¿ intuicyjnie wskazaæ mo¿na na wystêpowanie relacji pomiêdzy p³ynnoœci¹
aktywów inwestycyjnych a decyzjami inwestorów. Wœród badaczy problematyki p³ynnoœci brak jest zgodnoœci jeœli chodzi o to, komu zawdziêczamy zainicjowanie tej tematyki badawczej. Z jednej strony przywo³ywany jest Kyle, który jako pierwszy wymieni³ takie charakterystyki
rynku, jak: naprê¿enie rynku oraz elastycznoœæ, a zatem cechy wspomagaj¹ce ocenê p³ynnoœci [Kyle, 1985]. Z drugiej strony wskazywane jest, ¿e
do teorii finansów a zarazem do g³ównego nurtu badañ naukowych
tematyka p³ynnoœci w kontekœcie rynku kapita³owego i aktywów inwestycyjnych zosta³a wprowadzona za spraw¹ prac Amihuda i Mendelsona
[1986a, 1986b]. Zaprezentowali oni dowody empiryczne na wystêpowanie relacji pomiêdzy p³ynnoœci¹ akcji, mierzon¹ spreadem, a stop¹ zwrotu
z akcji na amerykañskim rynku gie³dowym. Teza zak³adaj¹ca wystêpowanie zwi¹zku pomiêdzy p³ynnoœci¹ akcji a ich cen¹ i stopami zwrotu
by³a nastêpnie wielokrotnie przedmiotem empirycznej weryfikacji, by
wskazaæ prace chocia¿by takich autorów, jak: Dater i inni [1998], Pástor
i Stambaugh [2003], Acharya i Pedersen [2005], Chang i inni [2010], Cao
i Petrasek [2014], Chiang i Zheng [2015].
Równie¿ na gruncie polskim na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaæ mo¿na wzrost zainteresowania badaczy problematyk¹ p³ynnoœci
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obrotu akcjami. Badania te koncentruj¹ siê najczêœciej na kwestii analizy
p³ynnoœci GPW w Warszawie [Olbryœ, 2013; Otola, Grabowska, 2012],
rozwoju gie³dy rozumianego jako zmiana p³ynnoœci gie³dy w relacji do
innych gie³d [Gruszczyñska-Bro¿bar, 2010], czynników determinuj¹cych
p³ynnoœæ obrotu [Krzysztoñ, 2015; Stereñczak, 2015; Lischewski, Voronkova, 2012; Nawrot, 2006], jak równie¿ usi³uj¹ odpowiedzieæ na pytania
dotycz¹ce relacji pomiêdzy p³ynnoœci¹ i stop¹ zwrotu [Gniadkowska,
2012] czy te¿ zmierzaj¹ do oszacowania wielkoœci spreadu [Porcenaluk,
2015].
Badania empiryczne ukierunkowane na weryfikacjê zale¿noœci pomiêdzy p³ynnoœci¹ aktywów a ich wycen¹ i stopami zwrotu zaowocowa³y równie¿ podjêciem badañ w innych obszarach. Jednym z nich by³a
kwestia relacji pomiêdzy struktur¹ akcjonariatu spó³ki, dok³adniej zaœ
udzia³em inwestorów instytucjonalnych a zmianami p³ynnoœci obrotu
akcjami takich spó³ek. Wyniki dotychczasowych badañ nie pozwalaj¹ na
stworzenie jednolitego obrazu opisuj¹cego kszta³towanie siê omawianej
relacji. Dane empiryczne ukazane w pracach Heflina i Shawa [2000], a tak¿e Denisa i Westona [2001] wskazuj¹, ¿e wiêkszy udzia³ akcjonariuszy
instytucjonalnych w spó³ce prowadzi do wy¿szych spreadów, jak równie¿ powoduje zmniejszenie liczby kontraktów, które skutkuj¹ zmian¹
ceny akcji. Podobnie Rhee i Wang [2009] dowodz¹, ¿e zagraniczny inwestor instytucjonalny w spó³ce gie³dowej ma negatywny wp³yw na p³ynnoœæ obrotu akcjami; 10% wzrost udzia³u akcjonariusza instytucjonalnego
akcjonariacie spó³ki w bie¿¹cym okresie skutkuje wzrostem spreadu
o 2%, spadkiem g³êbokoœci o 3% oraz 4% wzrostem wra¿liwoœci na
zmianê ceny akcji w kolejnym miesi¹cu. Przeciwnego zdania s¹ Cao
i Petrasek [2014], którzy dowodz¹ wystêpowania odwrotnej relacji pomiêdzy liczb¹ akcji bêd¹cych w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych a poziomem ryzyka p³ynnoœci. Ich zdaniem wy¿szy udzia³ akcjonariuszy instytucjonalnych w akcjonariacie spó³ki przek³ada siê na ni¿sze
ryzyko p³ynnoœci obrotu akcjami spó³ki w kolejnym okresie. Ponadto
cytowani autorzy przekonuj¹, ¿e ró¿ne kategorie inwestorów instytucjonalnych w odmienny sposób determinuj¹ ryzyko p³ynnoœci. I tak zaanga¿owanie kapita³owe w spó³ce ze strony funduszy hedgingowych koreluje
ze wzrostem ryzyka p³ynnoœci obrotu walorami spó³ki, natomiast w przypadku akcji spó³ek z inwestorem w postaci banku wskazana relacja przebiega w sposób odwrotny. Podobnie Jiang, Kim i Zhou [2011] prezentuj¹
dowody empiryczne wskazuj¹ce na wystêpowanie pozytywnej zale¿no-
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œci miêdzy akcjonariatem inwestorów instytucjonalnych a poziomem
p³ynnoœci obrotu akcjami spó³ki, mierzonym czy to poprzez wielkoœæ
spreadów czy te¿ przez liczbê kontraktów skutkuj¹cych zmian¹ ceny akcji. Wskazuj¹ oni ponadto, ¿e zmiany mierników p³ynnoœci obrotu akcjami na przestrzeni czasu s¹ w sposób istotny powi¹zane ze zmianami
w strukturze akcjonariatu, konkretnie zaœ ze zmianami zaanga¿owania
inwestorów instytucjonalnych. Z kolei Agarwal [2007] dowodzi, ¿e
wzrost zaanga¿owania kapita³owego ze strony inwestorów instytucjonalnych przek³ada siê pocz¹tkowo na wzrost p³ynnoœci obrotu, lecz po
osi¹gniêciu poziomu 40% udzia³u nastêpuje spadek p³ynnoœci obrotu
walorami.
Kwestia oddzia³ywania inwestorów instytucjonalnych na zmianê
p³ynnoœci gie³dy i notowanych na niej spó³ek wydaje siê byæ wa¿nym
argumentem za podjêciem kolejnych badañ w tym zakresie, bowiem to
w³aœnie inwestorzy instytucjonalni s¹ dominuj¹c¹ kategori¹ inwestorów
na wielu gie³dach œwiata [Della Croce i inni, 2011; Chang i inni, 2013].
W przypadku unikatowego segmentu inwestorów instytucjonalnych,
jakimi s¹ pañstwowe fundusze maj¹tkowe, jest to szczególnie istotne,
bowiem inwestorów tych cechuje d³ugi horyzont inwestycyjny oraz polityka inwestycyjna ukierunkowana raczej na nabywanie akcji spó³ek notowanych na gie³dzie celem czerpania korzyœci d³ugookresowych ni¿ obrót
walorami w celu realizacji zysków krótkookresowych. W efekcie nabycie
akcji spó³ki przez pañstwowy fundusz maj¹tkowy oznaczaæ mo¿e wycofanie z bie¿¹cego obrotu pewnej puli akcji, co w przypadku odpowiednio
du¿ej transakcji mo¿e skutkowaæ zmianami p³ynnoœci obrotu. Ponadto
istniej¹ podstawy, by przypuszczaæ, ¿e jednostkowe transakcje zawierane
przez fundusz równie¿ oddzia³ywaæ mog¹ na krótkookresow¹ p³ynnoœæ
obrotu akcjami spó³ek wybranych na miejsce inwestycji. Wedle wiedzy
dostêpnej autorowi relacja pomiêdzy wejœciem kapita³owym funduszu
maj¹tkowego a zagadnieniem p³ynnoœci obrotu akcjami spó³ki nie by³a
dotychczas przedmiotem badañ empirycznych, co stanowi przes³ankê do
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wype³nienia istniej¹cej luki w wiedzy.
W zwi¹zku z powy¿szym i bior¹c pod uwagê zaprezentowany przegl¹d
literatury na potrzeby niniejszego artyku³u, przyjmuje siê hipotezê badawcz¹ zak³adaj¹c¹, i¿ p³ynnoœæ obrotu akcjami spó³ki przed inwestycj¹
funduszu nie ró¿ni siê od p³ynnoœci obrotu po inwestycji.
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2. Metodyka badania
Celem badania jest analiza potencjalnych zmian p³ynnoœci obrotu
akcjami spó³ek w krótkim okresie obejmuj¹cym maksymalnie 10 dni
przed transakcj¹ nabycia akcji przez pañstwowy fundusz maj¹tkowy oraz
10 dni po transakcji. Przedmiot i zakres badania zosta³y zdeterminowane
dostêpnoœci¹ danych, które by³y z jednej strony pochodn¹ wymogów
informacyjnych dotycz¹cych ujawniania informacji o zawartych transakcjach wystêpuj¹cych na poszczególnych rynkach gie³dowych, z drugiej
zaœ strony ograniczonym zakresem danych umo¿liwiaj¹cych skonstruowanie mierników p³ynnoœci. W konsekwencji za przedmiot badania
przyjêto transakcje nabycia przez pañstwowe fundusze maj¹tkowe akcji
spó³ek notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Londynie
w latach 2013–2014. Ostatecznie, po wykluczeniach obserwacji wynikaj¹cych b¹dŸ to z braku, b¹dŸ to z powodu niepe³nych danych, próba
badawcza objê³a 895 transakcji nabycia akcji. Bior¹c pod uwagê specyfikê
analizowanego problemu badawczego polegaj¹c¹ na tym, i¿ p³ynnoœæ nie
jest zmienn¹ bezpoœrednio obserwowaln¹ a jej poziom musi byæ aproksymowany przez ró¿ne mierniki [Wyss von, 2004, s. 9] oraz uwzglêdniaj¹c zakres dostêpnych danych, analizie poddane zosta³y dwie wielkoœci: ró¿nica pomiêdzy najwy¿sz¹ i najni¿sz¹ cen¹ transakcyjn¹ w danym
dniu oraz dzienna wartoœæ obrotu akcjami. Z uwagi na drogi dostêp do
danych ultrawysokich czêstotliwoœci wykorzystywanie danych dziennych jest stosowane w tego typu badaniach, gdy¿ wyniki badañ wskazuj¹
na wysoki stopieñ skorelowania tak policzonych miar z tradycyjnie liczonymi wartoœciami spreadu [Fong i inni, 2014]. Ponadto trudnoœci w obliczeniu miar kosztów transakcyjnych spowodowa³y podjêcie prób pomiaru p³ynnoœci z wykorzystaniem wskaŸników aktywnoœci inwestorów
opartych na wolumenie i wartoœci obrotu [Pástor, Stambaugh, 2003] oraz
dziennych zmianach tych¿e wielkoœci [Vidoviæ i inni, 2014]. Dane statystyczne pozyskane zosta³y za poœrednictwem bazy Thomson Reuters
Eikon. Informacje o datach ujawnienia transakcji pochodzi³y z bazy Sovereign Wealth Fund Institute. W badaniu dokonano porównania ró¿nic
w dynamice zmian p³ynnoœci, mierzonej za pomoc¹ wskazanych wy¿ej
mierników, w nastêpuj¹cych oknach zdarzenia: (–1,0), (0,+1), (–1,+1),
(–2,+2), (–5,+5), (–10,+10). W badaniu zastosowano test rang Wilcoxona.
Wybór testów zosta³ poprzedzony przeprowadzeniem analizy normalnoœci rozk³adu z wykorzystaniem testu Ko³mogorowa-Smirnowa oraz
testu Shapiro-Wilka. Do obliczeñ wykorzystano program IBM SPSS Statistics.
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3. Wyniki badañ w³asnych
Uzyskane wyniki, zaprezentowane w tablicy 1 oraz tablicy 2, wydaj¹
siê uprawniaæ do wyci¹gniêcia kilku wniosków. Po pierwsze, spogl¹daj¹c
w sposób kompleksowy na wartoœci odnosz¹ce siê do dziennej dynamiki
ró¿nicy pomiêdzy najwy¿sz¹ a najni¿sz¹ cen¹ transakcyjn¹, wskazaæ
mo¿na, i¿ w piêciu przypadkach, z uwagi na istotnoœæ statystyczn¹ istniej¹ podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, zak³adaj¹cej równoœæ median analizowanych mierników. Po drugie, bior¹c pod uwagê relacje
pomiêdzy iloœci¹ rang dodatnich i ujemnych, uprawniony wydaje siê
wniosek, ¿e w oknie zdarzenia (–1,0) mia³ miejsce spadek ró¿nicy pomiêdzy najwy¿sz¹ a najni¿sz¹ cen¹ transakcyjn¹. Mo¿na to zinterpretowaæ
jako wy¿sz¹ p³ynnoœæ obrotu, p³ynnoœæ w rozumieniu odpornoœci ceny na
wolumen obrotu. W pozosta³ych przypadkach relacja rang wydaje siê
wskazywaæ na wystêpowanie sytuacji odwrotnej. Po trzecie, istotnoœæ
statystyczna wyników uzyskanych w oparciu o dane obrazuj¹ce dynamikê zmian wartoœci obrotu zdaj¹ siê byæ spójne z poprzednimi uzyskanymi
na podstawie analizy dynamiki rozstêpu dziennych cen transakcyjnych.
Poza jednym przypadkiem obejmuj¹cym okno zdarzenia (–1,+1), wyniki
testu uprawniaj¹ do odrzucenia hipotezy zerowej zak³adaj¹cej, ¿e mediana ró¿nic wynosi zero. Po czwarte, analiza kszta³towania siê relacji pomiêdzy liczb¹ rang dodatnich i ujemnych wydaje siê uprawniaæ do wskazania, ¿e w dwóch przypadkach mia³o miejsce zwiêkszenie dynamiki
obrotu. Dotyczy to odpowiednio okna zdarzenia (–1,0) oraz (0,+1). Mo¿e
to oznaczaæ, ¿e aktywnoœci inwestycyjnej pañstwowych funduszy maj¹tkowych, przy innych czynnikach niezmiennych, towarzyszy wy¿szy obrót walorami spó³ek. W pozosta³ych przypadkach odnosz¹cych siê do
d³u¿szych okien zdarzenia wskazane relacje s¹ odwrotne.
Tablica 1. Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla dziennej
dynamiki zmian ró¿nicy pomiêdzy najwy¿sz¹ a najni¿sz¹ cen¹ transakcyjn¹
Okno
zdarzenia

Istotnoœæ
asymptotyczna
(dwustronna)

Z

Liczba rang
ujemnych

Liczba rang
dodatnich

(–1,0)

–2,072a

0,038

477

416

(0,+1)

–2,647

b

0,008

404

482

–2,667

b

0,008

411

480

–0,066

b

0,947

442

452

(–1,+1)
(–2,+2)
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Okno
zdarzenia
(–5,+5)
(–10,+10)

Istotnoœæ
asymptotyczna
(dwustronna)

Z

Liczba rang
ujemnych

Liczba rang
dodatnich

–1,330b

0,184

441

446

b

0,042

423

465

–2,035

a – na podstawie dodatnich rang, b – na podstawie ujemnych rang
ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 2. Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla dziennej
dynamiki zmian wartoœci obrotu
Okno
zdarzenia

Istotnoœæ
asymptotyczna
(dwustronna)

Z

Liczba rang
ujemnych

Liczba rang
dodatnich

(–1,0)

–6,811a

0,000

356

539

(0,+1)

–6,437

a

0,000

371

524

(–1,+1)

–0,059a

0,953

453

442

(–2,+2)

–3,178

b

0,001

487

408

–2,096

b

0,036

470

425

–2,120

b

0,034

486

409

(–5,+5)
(–10,+10)

a – na podstawie dodatnich rang, b – na podstawie ujemnych rang
ród³o: Opracowanie w³asne.

W odniesieniu do zaprezentowanych wniosków w sposób dobitny
wskazaæ nale¿y, ¿e nie mog¹ one stanowiæ i nie stanowi¹ dowodów
empirycznych, które w sposób rozstrzygaj¹cy wyjaœnia³yby analizowane
zjawisko. Stanowi¹ one jedynie przyczynek, punkt wyjœcia do bardziej
pog³êbionych analiz. Kolejne badania mog³yby zmierzaæ m.in. do wykorzystania modeli ekonometrycznych celem wykazania ewentualnych zale¿noœci, jak równie¿ bazowaæ na danych o wy¿szej czêstotliwoœci, co
umo¿liwi³o badanie p³ynnoœci w relatywnie krótszych oknach zdarzenia.
Pozwoli³oby to na wykluczenie wp³ywu innych zdarzeñ, które mog³y dotyczyæ spó³ek w przyjêtym do badania oknie estymacyjnym. Jednak nade
wszystko w kolejnych badaniach podjête powinny byæ próby zbadania
relacji pomiêdzy inwestycj¹ pañstwowego funduszu maj¹tkowego
a zmian¹ p³ynnoœci¹ na rynku wschodz¹cym. Z uwagi bowiem na generalnie ni¿sz¹ p³ynnoœæ obrotu walorami spó³ek na tego typu rynkach,
reakcja na inwestycje funduszu mierzona zmianami p³ynnoœci mo¿e byæ
odmienna.
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Zakoñczenie
P³ynnoœæ rynków finansowych i p³ynnoœæ obrotu akcjami spó³ek
notowanych na gie³dzie to zagadnienia w coraz wiêkszym stopniu anga¿uj¹ce zainteresowanie badaczy. Problematyka ta rozwa¿ana jest równie¿
w powi¹zaniu z aktywnoœci¹ inwestorów instytucjonalnych. Celem artyku³u by³a analiza, czy i ewentualnie w jakim stopniu wejœciu kapita³owemu pañstwowego funduszu maj¹tkowego do spó³ki notowanej na
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Londynie towarzyszy krótkookresowa zmiana p³ynnoœci obrotu akcjami tej¿e spó³ki. Uzyskane w toku badañ w³asnych wyniki wskazuj¹ na wystêpowanie reakcji rynku mierzonej
zmianami p³ynnoœci obrotu przed i po inwestycji, co stanowi argument za
odrzuceniem przyjêtej na wstêpie hipotezy badawczej. Z uwagi na wstêpny charakter przeprowadzonych analiz za zasadne uznaæ nale¿y kontynuowanie badañ we wskazanym obszarze.
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Streszczenie
Celem artyku³u by³a analiza zmian p³ynnoœci obrotu akcjami spó³ek notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Londynie, które w latach
2013–2014 by³y celem inwestycji ze strony pañstwowych funduszy maj¹tkowych.
W badaniu wykorzystano test znaków rangowanych Wilcoxona. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na wystêpowanie ró¿nic w dynamice zmian dziennej wartoœci
obrotu oraz dziennej ró¿nicy pomiêdzy maksymaln¹ a minimaln¹ cen¹ transakcyjn¹ przed inwestycj¹ i po inwestycji.

S³owa kluczowe
pañstwowe fundusze maj¹tkowe, inwestor instytucjonalny, p³ynnoœæ
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Stock liquidity in the context of Sovereign Wealth Funds’ investment
– contribution to empirical analysis (Summary)
The main goal of this study is to analyze the changes of stock liquidity
of companies listed on the London Stock Exchange, which had been targeted for
investment by Sovereign Wealth Funds between 2013 and 2014. In this article
the author employ Wilcoxon signed-rank test. Empirical findings of this research
suggest the existence of differences in changes of daily liquidity before and after
the investment.
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