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Streszczenie 
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została wykonana za pomocą dwóch modeli przy różnych założeniach. 
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Wstęp. 

Jednym z obszarów inwestycyjnych na rynkach finansowych na całym świecie są akcje 

banków. Instytucje finansowe od zawsze były specyficznym obszarem inwestycji z powodu 

nietypowego modelu biznesowego, specjalnych regulacji oraz nadzoru. Jest to ważne w 

szczególności dla inwestorów długoterminowych, których głównym narzędziem do ocenienia akcji 

spółek jest analiza fundamentalna. Inwestorzy, którzy posługują się analizą fundamentalną, a w tym 

wyceną przedsiębiorstwa na podstawie jej wartości wewnętrznej (intrinsic value), polegają w 

bardzo dużej mierze na bilansie, rachunku wyników, przepływach pieniężnych oraz wskaźnikach 

efektywności przedsiębiorstwa. W przypadku instytucji finansowych wycena spółki metodą DCF 

jest w prawie taka sama, jak w przypadku innego rodzaju spółek. Różnice, na które należy zwrócić 

uwagę w procesie wyceny banku to m.in. określanie reinwestycji banku i regulacje kapitałowe. 

W ostatnich latach banki europejskie przynoszą historycznie bardzo niski zwrot na kapitale 

własnym. W 2015 roku średni ROE dla banków europejskich wynosił 6,871. Malejący zwrot z 

inwestycji w banki i przeregulowanie banków wpływa na wyższe ryzyko tych inwestycji na terenie 

UE. Dla banków angielskich ROE w roku 2015 było jeszcze niższe i wynosiło 3,532. Dla 

porównania w czwartym kwartale 2015 roku średni zwrot na średnim kapitale własnym banków 

amerykańskich wynosił 9,203. Poprzez niskie wyniki banków europejskich, znalezienie zyskownej 

inwestycji kapitałowej wśród tych podmiotów jest obecnie znacznie trudniejsze niż w czasach przed 

kryzysem finansowym 2007-2008. 

Barclays PLC jest międzynarodowym holdingiem bankowym z bogatą historią i różnorodną 

ofertą usług finansowych. Grupa Barclays działa głownie w Wielkiej Brytanii – przychody z 

operacji bankowych w UK wynoszą 52% wszystkich przychodów. Znaczna ilość operacji znajduje 

się także na terenie Stanów Zjednoczonych – przychody z operacji bankowych w USA wynoszą 

33% wszystkich przychodów. Siedziba główna grupy znajduje się w Londynie. Holding powstał w 

1982 roku, jednak początki banku sięgają 1690 roku, kiedy John Freame i Thomas Gould 

prowadzili biznes złotniczy na ulicy Lombard Street w Londynie4. Dzisiaj Barclays PLC jest 

jednym z największych dostawców usług finansowych na świecie, oferującym bankowość 

detaliczną, bankowość korporacyjną, bankowość inwestycyjną oraz usługi zarządzania aktywami. 

Bank operuje w ponad 50 krajach oraz zatrudnia 130 tys. ludzi na całym świecie. Pod względem 

                                                
1 FRED® Economic Data, Bank's Return on Equity for Euro Area, 29 August 2017, 

https://fred.stlouisfed.org/series/DDEI06EZA156NWDB. 
2 FRED® Economic Data, Bank's Return on Equity for United Kingdom, 30 August 2017, 

https://fred.stlouisfed.org/series/DDEI06GBA156NWDB. 
3 FRED® Economic Data, Return on Average Equity for all U.S. Banks, 15 February 2018, 

https://fred.stlouisfed.org/series/USROE. 
4 Barclays – Group Archives, Barclays - a quick history, 12 April 2018, 

https://www.archive.barclays.com/items/show/5419. 
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bilansu Barclays PLC równa się z takimi bankami jak Société Generale, Banco Santander, Deutsche 

Bank czy Citigroup, będąc w posiadaniu aktywów o wartości 1 133 miliardów funtów. Akcje 

holdingu są notowane na giełdzie Londyńskiej LSE oraz na giełdzie nowojorskiej NYSE. Bank 

wchodzi także w skład ważnego brytyjskiego indeksu giełdowego FTSE 100. 

W tej pracy została dokonana wycena spółki Barclays PLC metodą zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych w celu znalezienia wewnętrznej wartości całego holdingu, biorąc pod 

uwagę wszystkie najważniejsze fundamentalne czynniki, włączając te specyficzne dla sektora 

bankowego. Do wyceny grupy metodą DCF zostały wykorzystane modele zdyskontowanych 

dywidend i zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego. Wartość 

implikowana zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi została porównana do ceny rynkowej 

akcji banku. W modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału 

własnego przetestowane zostały cztery przypadki oraz wrażliwość wyceny na zmianę głównych 

założeń. Przeanalizowane zostały sprawozdania finansowe grupy za lata 2015-2017 oraz segmenty 

banku na dzień 12 kwietnia 2018 roku. Dodatkowo, zbadana została wartość rynkowa Barclays 

PLC w porównaniu do wartości rynkowej firm porównywalnych. W pracy analiza akcji grupy 

Barclays odnosi się do amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) na giełdzie NYSE. 

Celem głównym pracy jest znalezienie wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa używając 

wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz porównanie wartości 

implikowanej zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi do wartości rynkowej spółki na dzień 

12 kwietnia 2018. Celami pobocznymi są: analiza finansowa banku i ocena wartości rynkowej 

grupy Barclays na tle firm porównywalnych. W pracy znajdują się także przemyślenia autora na 

temat doboru modelu wyceny banku w trakcie restrukturyzacji. Teza przewodnia pracy brzmi: 

wewnętrzna wartość akcji grupy Barclays jest wyższa od wartości rynkowej spółki na giełdzie New 

York Stock Exchange. 

Podmiotem badania jest tylko i wyłącznie holding Barclays PLC, wszelkie informacje 

ekonomiczne oraz informacje dotyczące innych instytucji finansowych służą jedynie jako środki 

pomocnicze. Wycena spółki jest wyceną o charakterze inwestycyjnym. W pracy nie zostały podjęte 

tematy wpływu zyskowności banków na gospodarkę. Nie została podjęta także ocena regulacji 

bankowych ani analiza wpływu regulacji na wartość banków. Analiza grupy Barclays nie zawiera 

analizy wskaźnikowej banku, zawarte w pracy wskaźniki są jedynie narzędziem do wykonania 

wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF. Wskaźniki występujące w rozdziale trzecim są wybranymi 

wskaźnikami uwzględnionymi w raporcie grupy za rok 2017. 

 W pracy zostały zastosowane cztery metody badawcze – analiza krytyczna sprawozdań 

finansowych, analiza mnożników rynkowych firm porównywalnych, analiza przypadków przyszłej 

sytuacji badanej firmy i analiza wrażliwości zmiany głównych założeń modelu zdyskontowanych 
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przepływów pieniężnych na implikowaną wartość banku. Do wykonanej analizy i wyceny spółki 

zostały wykorzystane dane z raportów rocznych za rok 2017 grupy Barclays oraz firm 

porównywalnych. Wykorzystane zostały także rynkowe dane na dzień wyceny z serwisu 

internetowego Morningstar. Innymi istotnymi źródłami danych, które zostały użyte w pracy to bazy 

danych profesora Damodarana oraz bazy danych OECD. 

W rozdziale pierwszym zostały opisane rodzaje wartości oraz cele i przesłanki wyceny 

spółek. Wymienione zostały najważniejsze podejścia i metody wyceny przedsiębiorstw. Opisane 

zostały najbardziej popularne metody wyceny inwestycyjnej spółek – metoda zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych i metoda porównawcza. Następnie podjęty został temat specyfiki sektora 

bankowego w związku z wyceną inwestycyjną z użyciem głównej metody dochodowej, którą jest 

metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  

W drugim rozdziale, zostały wymienione użyte metody badawcze, częściowo wytłumaczona 

została metodyka szacowania przyszłych strumieni pieniężnych (połączenia modeli) oraz 

objaśniony został proces wyceny metodą porównawczą. W rozdziale drugim wyjaśniona została 

także metodyka obliczania kosztu kapitału własnego, jak i podane zostały dane dotyczące 

składowych obliczonego kosztu kapitału własnego. Dodatkowo, wyjaśnione zostały wskaźniki 

pomocnicze, które zostały użyte do wyceny spółki metodą DCF.  

W rozdziale trzecim zostało przedstawione otoczenie makroekonomiczne, w której znajduje 

się bank, jak i również model biznesowy oraz ład korporacyjny grupy.  

W rozdziale czwartym znajduje się analiza największych zmian wybranych pozycji bilansu i 

rachunku wyników Barclays PLC za lata 2015-2017. Analizie zostały podjęte także segmenty grupy 

Barclays. Następnie opisana została wykonana wycena spółki metodą porównawczą oraz metodą 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Przeanalizowane zostały przypadki z różnymi 

założeniami i przetestowany został wpływ zmiany procentowej założeń na implikowaną wartość 

przedsiębiorstwa. Na końcu podsumowana została wycena metodą zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych wraz z opisem scenariusza bazowego. Wymienione zostały także najbardziej 

prawdopodobne przyczyny różnicy ceny rynkowej od implikowanej ceny grupy. 
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Rozdział 1. Problematyka wyceny spółek oraz specyfika sektora 

bankowego. 

1.1. Definicja i cele wyceny przedsiębiorstwa. 

Pierwszym znaczeniem słowa „wartość” według słownika języka polskiego PWN5 jest „to, 

ile coś jest warte pod względem materialnym”. Wartość przedsiębiorstwa możemy zatem 

zdefiniować jako coś, co pokazuje, ile przedsiębiorstwo jest warte pod względem materialnym. 

Jako że waluta jest najpłynniejszym i najczęściej używanym miernikiem wartości, „wartość” 

określa się w pieniądzu. Wiele terminów zostaje użytych do opisania pojęcia wartości, jednak te 

terminy mogą znaczyć co innego dla różnych ludzi. W praktyce można wymienić cztery główne 

standardy wartości6, które definiują kategorię wartości poszukiwaną w procesie wyceny. Są to: 

godziwa wartość rynkowa, wartość sprawiedliwa, wartość inwestycyjna i wartość wewnętrzna. 

Godziwa wartość rynkowa (fair market value) jest to cena, za którą dana własność mogłaby 

być sprzedana/kupiona w transakcji między dwoma niezmuszonymi i dobrze poinformowanymi 

stronami. 

Wartość godziwa (fair value) służy głownie jako standard raportowania finansowego. 

Wartość godziwą definiuję się jako kwotę, za którą dane aktywo mogłoby być kupione lub 

sprzedane w transakcji pomiędzy chętnymi stronami w przypadkach innych niż sprzedaż 

likwidacyjna lub sprzedaż zmuszona. 

Wartość inwestycyjna (investment value) jest wartością dla danego inwestora, która jest 

bazowana na osobistych wymaganiach i oczekiwaniach inwestycyjnych. Dobrym przykładem 

wartości inwestycyjnej może być aukcja, na której różne podmioty oferują różne ceny za 

licytowane przedsiębiorstwo. Każdy z licytujących zaoferuję inną cenę za licytowane aktywa, 

ponieważ ich ceny są bazowane na osobistej perspektywie oraz potencjalnej synergii, którą 

przedsiębiorstwo mogłoby wnieść do firmy. 

Wartość wewnętrzna (intrinsic value) jest to wartość, którą określa się jako wartość 

„prawdziwą” lub „fundamentalną”. Jest to ocena wartości bazowana na postrzeganych, 

inherentnych cechach przedsiębiorstwa. Dla przykładu, takową cechą może być duży wzrost 

subskrybentów usługi przedsiębiorstwa w ostatnim roku, które przekłada się na wzrost przyszłych 

przypływów pieniężnych zakładając, że firma generuje lub będzie generowała dochód z oferowanej 

usługi. Zwykle wartość wewnętrzna jest znajdowana dyskontując przyszłe dywidendy lub wolne 

przepływy pieniężne. 

                                                
5 Słownik Języka Polskiego PWN, wartość, 4 kwiecień 2018, https://sjp.pwn.pl/sjp/wartosc;2534732.html. 
6 Hitchner J.R., Financial Valuation - Applications and Models, Wiley Finance, New Jersey 2011, s. 3. 
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Amerykański model prawny „Uniform Business Corporation Act” wymienia także piąty standard, 

którym jest wartość sprawiedliwa odnosząca się do praw statutowych (fair value [state rights])7, 

jednak ten model ma zastosowanie jedynie w amerykańskim stanowym prawie spółek. 

Wycena biznesu może mieć dwie główne przesłanki. Pierwszą z nich jest wartość „going-

concern”, która mówi o wycenie przedsięwzięcia biznesowego z założeniem, że będzie ono 

kontynuowało swoje operacje w przyszłości. Drugą przesłanką jest wartość likwidacyjna, która 

zakłada, że wyceniane przedsiębiorstwo nie będzie kontynuowało swoich operacji w przyszłości.  

Celów dokonywania wyceny przedsiębiorstwa może być wiele. Najbardziej powszechnymi 

celami wyceny przedsiębiorstwa są cele: inwestycyjne, transakcyjnie (fuzje i przejęcia), sądowe 

(spory majątkowe), podatkowe, związane z rozwodami małżeńskimi, akcjonariatami 

pracowniczymi, raportowaniem finansowym, alokacją ceny nabycia, odpisami aktualizacyjnymi 

„goodwill”, kontraktami kupna/sprzedaży, restrukturyzacją i bankructwami, rekapitalizacją, 

planowaniem biznesowym8. W zależności od celu, metoda oceniana wartości przedsiębiorstwa 

może się różnić. W tej pracy rozpatrzona zostanie jedynie wycena przedsiębiorstwa w celach 

inwestycyjnych, która także pokrywa się z transakcyjnymi przesłankami wyceny 

  

1.2. Metody wyceny spółek. 

Gdy został ustalony cel dokonania wyceny biznesu, następuje wybranie odpowiedniej 

metody, która będzie odpowiednia dla danego przedsiębiorstwa, oraz sytuacji, w której się znajduje. 

Metody wyceny spółek można podzielić na pięć głównych podejść9, są to: 

1. Podejście księgowe; 

2. Podejście likwidacyjne; 

3. Podejście opcyjnie; 

4. Podejście mnożnikowe; 

5. Podejście dochodowe. 

Podejście księgowe opiera się na bilansie spółki. W tym podejściu wartością 

przedsiębiorstwa jest księgowa wartość aktywów netto tego przedsiębiorstwa. Bilansowa wartość 

aktywów nie uwzględnia w żaden sposób potencjału rozwojowego firmy, dlatego też wśród 

inwestorów to podejście nie jest stosowane. 

W podejściu likwidacyjnym, spółkę traktuję się jak portfel aktywów, a jej wartością jest 

cena sprzedaży każdego aktywa osobno w procesie likwidacji spółki. Podejście likwidacyjne może 

                                                
7 Ibid., s. 5. 
8 Ibid., s. 2. 
9 Jajuga K., Inwestycje, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 157. 
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być stosowane jedynie w przypadku likwidacji spółki na podstawie przesłanki wartości 

likwidacyjnej. 

W podejściu opcyjnym kapitał własny spółki traktuje się jak długą pozycje w opcji call. Z 

drugiej strony, dług postrzegany jest jako suma pozycji długiej w instrumencie dłużnym wolnym od 

ryzyka oraz pozycji krótkiej opcji put wystawionej na wartość wszystkich aktywów spółki. 

Podejście mnożnikowe jest wykorzystywane do ustalenia wartości przedsiębiorstwa na 

podstawie współczynników rynkowych w porównaniu do firm „porównywalnych”. Tak samo jak w 

wycenianiu nieruchomości, patrzy się na ceny podobnych posiadłości w sąsiedniej okolicy, tak 

samo z akcjami w metodzie mnożnikowej patrzymy na ceny akcji podobnych firm na rynku. 

W podejściu dochodowym zakładamy, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile można na nim 

zarobić. Podstawą wartości w podejściu dochodowym jest zawsze pewna kategoria dochodu 

ekonomicznego taka jak dywidenda, zysk, przepływy środków pieniężnych itp. Główną metodą 

stosowaną w wycenie spółki podejściem dochodowym jest metoda zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych (discounted cash flow valuation). W metodzie DCF dyskontuje się przyszłe przepływy 

pieniężne przedsiębiorstwa do teraźniejszego momentu stopą, która odzwierciedla wymagany zwrot 

z inwestycji dla inwestorów. 

Teoretycznie, metod wyceny przedsiębiorstwa jest bardzo wiele, jednak w przypadku 

zakupu akcji spółek giełdowych obecnie używa się głownie metod zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych oraz metod mnożnikowych10. 

 

1.3. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

Podstawą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest zasada wartości bieżącej 

pieniądza, gdzie wartością jakiegokolwiek aktywa jest wartość bieżąca oczekiwanych przyszłych 

przepływów pieniężnych, które to aktywo generuje. W wycenie metodą DCF, wartość 

przedsiębiorstwa można przedstawić równaniem: 

 

 

Równanie 1 Ogólny wzór na obliczanie wartości przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych 

 

Gdzie, 

t – okres czasu, 

                                                
10 Damodaran A., An Introduction to Valuation, New York (Fall) 2012, s. 5, 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/eqnotes/ValIntro.pdf. 
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n – okres życia aktywa, 

CFt – przepływ pieniężny w okresie t, 

r – stopa dyskontowa odzwierciedlająca ryzyko szacowanych przepływów pieniężnych. 

 

Stopa dyskontowa występująca w mianowniku jest stopą zwrotu, którą inwestorzy 

wymagają, aby zainwestować w dane aktywo, zamiast w inną inwestycje alternatywną. Stopę „r” 

można wyrazić jako funkcje ryzyka oszacowanego przepływu pieniężnego. Im wyższa stopa tym 

większe ryzyko inwestycji w dane aktywo, im mniejsza stopa tym to ryzyko jest niższe.  

Licznik równania reprezentuje „przyszłe płatności” lub „strumień przyszłych korzyści 

ekonomicznych”. Teoretycznie może być to każda liczba, która pokazuje „przyszłe korzyści 

ekonomiczne”. Na przykład w wycenie obligacji takimi liczbami są kupony oraz wartość nominalna 

obligacji. W przypadku akcji, w mianowniku zwykle używa się przyszłych dywidend, wolnych 

przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego (FCFE) lub wolnych przepływów 

pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli (FCFF). 

Jeśli nie bierzemy pod uwagę rynku kapitałowego, jedynym przepływem pieniężnym, który 

otrzymujemy posiadając akcje firmy jest dywidenda. Najprostszym modelem wyceny 

przedsiębiorstwa dla właścicieli kapitału własnego tego przedsiębiorstwa jest model 

zdyskontowanych dywidend. Dyskontując dywidendy zakładamy, że wartością akcji firmy jest 

wartość teraźniejsza oczekiwanych dywidend, które przedsiębiorstwo wypłaci. 

 

 

Równanie 2 Model zdyskontowanych dywidend 

 

DPSt – Dywidenda na jedną akcje w okresie t (DPS z ang. Dividend per Share) 

re – Koszt kapitału własnego 

 

W szczególnym przypadku, jeśli założymy, że stopa wzrostu dywidendy będzie stała na 

zawsze, otrzymujemy model stałego tempa wzrostu dywidendy, inaczej model Gordona: 

 

 

Równanie 3 Model Gordona 

 

g – oczekiwana stopa wzrostu. 
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Model Gordona jest bardzo prostym i przydatnym modelem, jednak jego zastosowanie jest 

ograniczone tylko dla dojrzałych firm, które rosną w stałym tempie. Jak w przypadku każdego 

modelu zdyskontowanych dywidend, w modelu Gordona głównym ograniczeniem są dywidendy. 

Firma musi wypłacać dywidendy, w innym przypadku przepływy pieniężne będą równe zero, zatem 

wartość firmy również będzie równa zero. Wzrost wypłacanych dywidend musi być na stałym 

poziomie, dlatego też polityka dywidendowa firmy powinna być wiarygodna wraz z oczekiwaniem 

utrzymania jej przez długi okres w przyszłości. Teoretycznie zakładamy, że stopa wzrostu 

dywidendy zostanie na zawsze na takim samym poziomie, dlatego też inne wskaźniki wydajności 

przedsiębiorstwa, takie jak zysk powinny rosnąc w takim samym lub podobnym tempie11. Dla 

przykładu, gdy zysk firmy rośnie każdego roku na zawsze na poziomie 4%, a dywidenda rośnie co 

roku na poziomie 8%, po jakimś czasie wypłacane dywidendy będą większe od zysku. Taka 

sytuacja w długiem terminie jest nierealna. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy odwrotną sytuacje, w 

której wzrost dywidendy w długim terminie to 4%, a wzrost zysku 8%, stopa wypłaty dywidendy 

będzie zbliżała się do zera. Ani pierwsza, ani druga sytuacja nie odzwierciedla dojrzałej, stabilnej 

firmy ze stałą i rzetelną polityką dywidendową. Tak jak w każdym modelu DCF, najwięcej 

trudności przy znajdowaniu wewnętrznej wartości firmy sprawia określanie przyszłych przepływów 

pieniężnych i ich wzrostu. W szacowaniu przyszłych dywidend, bazowanie na obecnych 

dywidendach nie zawsze może okazać się trafną analizą. Jako że dywidenda zależy od zarządu 

firmy, przedsiębiorstwa zawsze mogą płacić mniej lub więcej w dywidendach niż praktycznie 

mogą. Firmy mogą wypłacać mniejsze dywidendy, aby osiągnąć szybszy wzrost. Firmy mogą 

wypłacać większe dywidendy, aby wyglądać atrakcyjniej dla inwestorów. Przyczyn takiego 

manipulowania dywidendami może być wiele. Gdy wyceniamy przedsiębiorstwo bazując na 

zaniżonych dywidendach, za nisko wycenimy firmę. Z drugiej strony, gdy wyceniamy 

przedsiębiorstwo bazując na zawyżonych dywidendach, wartość końcowa będzie wyższa od 

prawdziwej wartości wewnętrznej. 

W sytuacji, gdy nie spodziewa się, aby przedsiębiorstwo rosło ciągle w stałym tempie, 

można użyć modelu dwufazowego. Jak nazwa wskazuje model dwufazowy posiada dwie fazy. 

Pierwsza faza jest fazą niezwykłego wzrostu, gdzie pewna stopa wzrostu dywidend trwa przez „n” 

lat. Druga faza to faza stałego wzrostu dywidend z takimi samymi cechami jak w standardowym 

modelu Gordona. 

  

                                                
11 Damodaran A., Valuing Financial Service Firms, New York (April) 2009, s. 18. 
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Równanie 4 Dwufazowy model zdyskontowanych dywidend 

 

gn – oczekiwana stopa wzrostu po n latach, 

hg – okres wysokiego wzrostu, 

st – okres stałego wzrostu. 

 

Oprócz dywidend, w metodzie DCF za przepływy pieniężne możemy także użyć wolne 

przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego lub przepływy pieniężne dla właścicieli 

całego kapitału (kapitału własnego i długu). 

Dyskontując wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (free cash flow to 

equity) dyskontujemy środki, które zostały przedsiębiorstwu z zysku po uregulowaniu długów i 

odsetek oraz po nakładach reinwestycyjnych12. 

 

 

 

Równanie 5 Równanie przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego przedsiębiorstwa 

 

CAPEX – nakłady inwestycyjne (z ang. capital expenditure) 

ΔKON – zmiana w kapitale obrotowym netto. 

 

W przeciwieństwie do dywidend, przepływy FCFE są przepływami, które nie są 

bezpośrednio zależne od menadżerów przedsiębiorstwa. Przepływy FCFE nie są, tak jak 

dywidendy, przepływami faktycznie płaconymi udziałowcom, lecz są przepływami dostępnymi dla 

nich. 

W wycenie DCF możemy jako przepływy pieniężne w liczniku użyć przepływów FCFF 

(free cash flow to firm). W wycenie zdyskontowanych przepływów pieniężnych FCFF, czyli dla 

właścicieli kapitału własnego i wierzycieli, dyskontujemy zysk operacyjny EBIT pomniejszony o 

podatek dochodowy oraz potrzeby reinwestycyjne.  

 

 

Równanie 6 Równanie przepływów pieniężnych dla właścicieli całego kapitału przedsiębiorstwa 

 

                                                
12 W równaniu 5, reinwestycje są to: „(CAPEX – Amortyzacja) + (ΔKON)”. 
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Główną cechą charakterystyczną przepływów FCFF są wydatki odsetkowe. W mianowniku 

równania DCF uwzględniamy przepływy do wszystkich dostarczycieli kapitału, dlatego też do 

kalkulacji przepływów używamy zysku operacyjnego przed wydatkami odsetkowymi. W ten 

sposób zdefiniowane przepływy nazywają się przepływami „unlevered” (przepływy bez dźwigni), 

tj. przepływy, na które dług nie ma wpływu; dług jest wykluczony i traktowany jakby nie istniał.  

Przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli możemy także określić 

używając wcześniej zdefiniowanych przepływów FCFE. 

 

 

Równanie 7 Równanie przepływów pieniężnych dla właścicieli całego kapitału przedsiębiorstwa z użyciem 

przepływów FCFE 

 

Różnice między FCFE i FCFF wychodzą głównie z przepływów związanych z długiem, 

czyli z odsetek, spłat wartości nominalnych długu, emisji nowego długu i innych roszczeń 

niezwiązanych z kapitałem własnym, jak np. dywidendy uprzywilejowane w rozumieniu prawnym 

krajów anglosaskich. Następną różnicą między tymi dwoma rodzajami przepływów pieniężnych w 

kalkulacji DCF jest użycie innej stopy dyskontującej dla odpowiednich przepływów. Jako że w 

cashflow’ach FCFE bierzemy pod uwagę przepływy tylko dla właścicieli kapitału własnego, stopa 

dyskontowa która wyraża koszt kapitału będzie musiała uwzględniać koszt kapitału od 

dostarczycieli kapitału własnego, czyli – koszt kapitału własnego. W obliczaniu wartości całej 

firmy (dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli), razem z przepływami FCFF w liczniku, w 

mianowniku stopą dyskontową będzie łączny koszt kapitału własnego oraz koszt długu, który 

pokazuje wskaźnik średniego ważonego kosztu kapitału (ang. weighted average cost of capital, 

WACC). 

 

 

Równanie 8 Wskaźnik średniego ważonego kapitału własnego 

 

Koszt kapitału własnego reprezentuje ryzyko inwestycyjne dla osoby dostarczającej kapitał 

własny. Kosztem długu jest ryzyko kredytowe dla wierzyciela spółki. Użycie właściwej stopy 

dyskontującej jest bardzo ważne, ponieważ niekonsekwentne pomieszanie rodzaju przepływów i 

wariantu kosztu kapitału doprowadzi do nieodpowiedniego dyskontowania niewłaściwych 

przepływów pieniężnych, a zatem nietrafnej końcowej wartości wewnętrznej spółki. 
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1.4. Metody porównawcze. 

Wyceniając przedsiębiorstwo podejściem mnożnikowym korzystamy z mnożników lub 

inaczej wskaźników rynkowych które pokazują wartość firmy w odniesieniu do wartości innego 

podobnego podmiotu. Mnożniki można podzielić na dwie kategorie, są to mnożniki Equity Value 

(wartości kapitałów własnych) i mnożniki Enterprise Value (wartości przedsiębiorstwa). Pierwsze 

służą do ustalenia wartości rynkowej kapitału własnego, a drugie służą do ustalenia wartości 

rynkowej kapitału własnego wraz z zadłużeniem netto, czyli całego przedsiębiorstwa13. Ponieważ w 

bankach bardzo ciężko jest ustalić dług, skupimy się tylko na mnożnikach Equity Value. Trzema 

najpowszechniej używanymi mnożnikami Equity Value są mnożniki P/E (price to equity ratio), 

P/BV (price to book value ratio) i P/Sales (price to sales ratio). Z powodu ciężkiego 

jednoznacznego określenia przychodów w przedsiębiorstwach bankowych14, mnożnik P/Sales, 

który mierzy stosunek kapitalizacji rynkowej spółki do przychodów ze sprzedaży zostanie ominięty.  

Mnożnik P/E jest ilorazem bieżącej rynkowej kapitalizacji spółki do zysku netto spółki. Jest 

to jeden z najczęściej wykorzystywanych wskaźników pokazujący przyszły potencjał spółki do 

generowania zysków. Wskaźnik jest funkcją trzech zmiennych15 – oczekiwanej stopy wzrostu zysku 

netto, wskaźnika wypłaty dywidend (payout ratio) i kosztu kapitału własnego spółki. Im wzrost 

zysku i wskaźnik wypłaty dywidend jest większy, a koszt kapitału własnego mniejszy, tym mnożnik 

P/E powinien być większy. Istnieje kilka rodzajów wskaźnika P/E w zależności od okresu zysku 

netto, który zostaje użyty. Można wymienić m.in. „current PE” – zysk netto w mianowniku 

wskaźnika jest zyskiem najbardziej aktualnym najczęściej z ostatniego sprawozdania finansowego 

spółki; „forward PE” – zysk netto jest szacowanym przez analityków zyskiem za najbliższy 

przyszły okres, czy „trailing earning PE” – zyskiem netto jest zysk z dwunastu ostatnich miesięcy. 

Istnieją także różne wariacje wskaźnika pod względem wartości kapitału własnego w liczniku. 

Wskaźnik może być obliczony z wziętymi pod uwagę jedynie akcjami zwykłymi lub wszystkimi 

akcjami wraz z opcjami16. 

Mnożnik P/BV jest ilorazem bieżącej rynkowej kapitalizacji spółki i jej wartości księgowej. 

Wskaźnik price to book pozwala na ocenę spółki pod kątem efektywności wykorzystania własnych 

aktywów, nie włączając rozróżnienia źródła pochodzenia kapitału. Największy wpływ na wskaźnik 

P/BV ma oczekiwana stopa wzrostu zysku netto, wskaźnik wypłaty dywidend, koszt kapitału 

własnego oraz stopa zwrotu z kapitału własnego ROE. Im wyższa stopa wzrostu zysku netto, 

wskaźnik wypłaty dywidend i stopa ROE, a koszt kapitału własnego niższy, tym wskaźnik P/BV 

                                                
13 Panfil M., Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 384. 
14 Damodaran A., Valuing… op.cit., s. 27. 
15 Damodaran A., Valuation Lecture Notes - Part II: Relative Valuation and Private Company Valuation, September 

2016, s. 24, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/eqnotes/packet2fall16.pdf. 
16 Damodaran A., Applied Corporate Finance, Wiley, New York 2015, s. 562-563. 
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powinien być wyższy17. Spoglądając na mnożnik P/BV warto zwrócić uwagę na związek tego 

mnożnika ze stopą ROE. Korelacja między tymi dwoma wskaźnikami wydaje się bardzo silna w 

szczególności pośród banków, w których wartość księgowa aktywów jest bardziej zbliżona do ich 

wartości rynkowej. Poniższy wykres pokazuje związek pomiędzy wskaźnikami P/BV i ROE dla 

amerykańskich banków komercyjnych z kapitalizacją rynkową ponad 1 miliard dolarów w Stanach 

Zjednoczonych lutego 2009 roku. Warto zwrócić uwagę na okres z jakiego dane zostały użyte w 

badaniu relacji. Rok 2009 był czasem niedawnego kryzysu powstałego przez kredyty subprime. 

Zachowanie inwestorów na pewno nie było takie same jak w czasie pozytywnej koniunktury 

gospodarczej. Pomimo możliwej nieracjonalności i paniki w czasie kryzysu, stosunkowa wartość 

banków nadal była w dużej mierze związana ze zwrotem z kapitału własnego. 

 

                         Rysunek 1 Związek pomiędzy wskaźnikami P/BV i ROE dla amerykańskich banków 
                         komercyjnych z kapitalizacją rynkową ponad $1 mld (2009) 

 

                           Źródło: Damoradan A., Valuing Financial Service Firms, New York 

                           (April) 2009, s. 31 

 

Trzeba także zauważyć, że w odróżnieniu od mnożnika P/E, mnożnik P/BV pozwala na 

określenie wartości spółek z negatywnymi zyskami. 

Niezależnie od rodzaju mnożnika, zawsze ważna jest grupa firm do których porównywana 

jest analizowana spółka. Przy selekcji podmiotów porównywalnych najważniejszym kryterium jest 

                                                
17 Damodaran A., Valuing… op.cit., s. 30-31. 
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specyfika prowadzonego biznesu18. Ważna jest także wielkość przedsiębiorstwa oraz kraj, w którym 

bank operuje. Uwzględnienie kraju, w którym bank działa jest szczególnie ważne dla regionów z 

dużymi różnicami regulacyjnymi, które nakładają inne ograniczenia na wzrost tych podmiotów. 

 

1.5. Inne metody. 

Pomimo niepraktyczności wartości księgowej w wycenie inwestycyjnej spółek, w 

przypadku banków, charakteryzujących się dominującym udziałem aktywów finansowych, metody 

majątkowe nadal mogą mieć zastosowanie. Aby wycenić bank na bazie jego bieżących aktywów, 

możemy potraktować aktywa jako portfel kredytowy19. Wyceniając portfel kredytowy powinniśmy 

także otrzymać wartość całego przedsiębiorstwa. Wartość portfelu kredytowego możemy znaleźć 

poprzez oszacowanie ceny, za którą portfel mógłby być sprzedany innej firmie oferującej usługi 

finansowe lub wyceniając portfel na podstawie jego przyszłych przepływów pieniężnych. Sposób 

wyceny banku na podstawie jego portfela kredytowego posiada jednak dwie wady. Pierwszą jest 

ignorowanie oczekiwanego przyszłego wzrostu, a za tym nie jest brana pod uwagę wartość płynąca 

z potencjału wzrostu przyszłych korzyści. Druga wada pojawia się przy dużych bankach z 

operacjami w wielu obszarach biznesowych. W przypadku banków działających w wielu gałęziach 

usług finansowych takich jak bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna, zarządzanie 

portfelem inwestycyjnym, trading, usługi ubezpieczeniowe itd. każdy z tych rodzajów działalności 

musiałby być brany jako oddzielny portfel i wyceniony oddzielnie. Wtedy suma wartości 

poszczególnych portfeli stanowiłaby wartość całego banku. 

Innym sposobem wyceniania przedsiębiorstwa, a zarazem uniknięcia problemu kapitału 

obrotowego netto i wydatków inwestycyjnych CAPEX, które w przypadku banków nie pokazują 

rzeczywistych nakładów inwestycyjnych jest użycie modelu zwrotu nadwyżkowego (excess return 

model) tj. wycena z użyciem konceptu zysku rezydualnego. W przypadku wyceny tą metodą, 

wartość przedsiębiorstwa dla dostarczycieli kapitału własnego możemy zapisać następująco: 

 

 

Równanie 9 Model wartości przedsiębiorstwa na podstawie zwrotu nadwyżkowego 

 

Przy czym zainwestowanym kapitałem własnym jest zwykle wartość księgowa kapitału 

własnego, a zyskiem nadwyżkowym jest iloczyn nadwyżki zwrotu z kapitału własnego zapisany 

jako „ROE - Koszt kapitału własnego” i zainwestowanego kapitału własnego. 

                                                
18 Panfil M., op.cit., s. 385. 
19 Damodaran A., Valuing… op.cit., s. 26. 
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Jako że księgowa wartość kapitału własnego jest bardziej wiarygodna dla banków niż w 

przypadku innych przedsiębiorstw niefinansowych, użycie modelu „excess return” może okazać się 

dobrą alternatywą dla modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

 

1.6. Aspekty analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstwa charakterystyczne dla 

spółek sektora bankowego. 

Działanie banków oferujących usługi depozytowo-kredytowe lub inwestycyjne znacząco 

różni się od typowego przedsiębiorstwa produkcyjnego na poziomie operacyjnym, jak i w strefie 

regulacyjnej. Przy analizie finansowej lub wycenie firm oferujących usługi finansowe, 

charakterystyka tych firm może stworzyć pewne komplikacje, na które trzeba zwrócić szczególną 

uwagę. 

Pierwszym problemem jest definiowanie kapitału dłużnego, czyli długu. W normalnych 

warunkach dług definiuje się jako zobowiązanie objęte umową prawną, które jest wolne od 

opodatkowania oraz w przypadku jego niespłacenia możliwa jest utrata kontroli nad spółką20. W 

bankach komercyjnych bardzo wiele pasywów, wraz z depozytami klientów, odpowiadałoby tej 

definicji. Traktowanie wszystkich zobowiązań, które spełniają wyżej wymienione kryteria jako dług 

skutkowałoby w ogromnej wartości kapitału dłużnego instytucji kredytowej, a zatem także bardzo 

niskim koszcie kapitału całkowitego. Damodaran A. sugeruje, że w bankach dług nie powinien być 

traktowany tylko jako źródło kapitału, lecz także (i przede wszystkim) jako „materiał”, z którego 

stwarzane są produkty przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do firm niefinansowych, banki kreują 

zysk oraz wartość głównie tworząc aktywa z zasobu, który jest jednocześnie długiem. Z tego 

powodu dług, w przypadku banku zachowuje się jak materiał w przedsiębiorstwie produkcyjnym21. 

W ten sposób dług w instytucji kredytowej spełnia specjalną role „materiału”, który zostaje 

transformowany na produkty finansowe. Dodatkowo Copeland T. oraz Koller T.22 twierdzą, że: 

a) banki kreują wartość nie tylko po stronie aktywów w bilansie, ale także po stronie pasywów 

poprzez zarządzanie zobowiązaniami (zarządzanie spread’em pomiędzy kosztem trzymania 

depozytów a kosztem pozyskiwania funduszy na otwartym rynku finansowym), 

b) spread na stopie otrzymanych odsetek z kredytów i kosztu kapitału dłużnego jest tak mały, 

że niewielki błąd przy szacowaniu kosztu kapitału może doprowadzić do dużej zmiany w 

wartości banku. 

 

                                                
20 Damodaran A., Valuation: An Online Class – Session 6: Cost of Debt and Capital, s. 2, 
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/valonlineslides/session6.pdf. 
21 Damodaran A., Valuing op.cit., s. 7. 
22 Copeland T., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley Finance, New York 2000 

(netLibrary eBook), s. 428-429. 
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Ponieważ dług nie jest tylko źródłem kapitału, zdefiniowanie całego kapitału Enterprise 

Value jest kłopotliwe. Aby uniknąć problemu ustalania wartości kapitału dla banku, kapitał określa 

się jako same fundusze właścicielskie. 

Drugim problemem jest określenie wydatków reinwestycyjnych. Aby ustalić wolne 

przepływy pieniężne w modelu DCF potrzebne są jasno określone nakłady reinwestycyjne. 

Reinwestycje zwykle definiuje się jako sumę wydatków inwestycyjnych (CAPEX) netto23 i zmiany 

w kapitale obrotowym netto. Wspomniane wydatki pokazują, ile firma inwestuje z powrotem w 

biznes na przyszły rozwój, tym samym pokazując jej potencjał wzrostu. W ten sposób nakłady 

reinwestycje nie tylko pozwalają na określenie wolnych przepływów pieniężnych, ale także 

pomagają oszacować oczekiwaną stopę wzrostu przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, w przypadku 

banków, inwestycje zdają się być bardziej ukierunkowane w stronę aktywów niematerialnych i 

prawnych, takich jak znaki firmowe czy kapitał ludzki, niż środki trwałe. Zatem pozycja „CAPEX 

netto” oddaje jedynie małą cząstkę reinwestycji banku. Natura operacji banków nie pozwala także 

na określenie kapitału obrotowego netto (WC), który jest różnicą aktywów obrotowych i 

zobowiązań krótkoterminowych.  

Trzecim problemem są specjalne regulacje, które obejmują instytucje kredytowe24. Na 

całym świecie banki są bardzo silnie regulowane i nadzorowane. Pomimo różnic w regulacjach 

pomiędzy krajami, w międzynarodowym otoczeniu regulacyjnym występują pewne praktyki, które 

są powszechnie stosowane wśród legislatorów. Najbardziej przyciągającym uwagę aspektem 

regulacyjnym banków są wymogi kapitałowe na ryzyko kredytowe. W krajach rozwiniętych, które 

podążają za rekomendacjami Komitetu Bazylejskiego, wymogi te mierzone są współczynnikami 

adekwatności kapitałowej, lub inaczej współczynnikiem wypłacalności. Według umów bazylejskich 

współczynnik adekwatności kapitałowej (CAR), który jest stosunkiem funduszy własnych banku25 

do aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem powinien przekraczać 8%26. 

Takie ograniczenie zmusza banki do zwiększania funduszy własnych, aby móc udzielać więcej 

kredytów i przez to także zwiększyć dochód odsetkowy. Oprócz współczynnika wypłacalności oraz 

innych norm makroostrożnościowych, w niektórych krajach łączenie działalności bankowości 

komercyjnej i bankowości inwestycyjnej jest zabronione. Takie działanie jest nazywane „ring-

fencing” i miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 1933-1999 poprzez Glass-Steagall 

                                                
23 CAPEX netto, czyli CAPEX pomniejszony o amortyzację i deprecjację. 
24 Instytucja kredytowa w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Według 

powyższego aktu prawnego instytucja kredytowa obejmuje przedsiębiorstwa, które przyjmują depozyty lub podobne 

fundusze oraz udzielają kredyty na swój własny rachunek. Takimi podmiotami są np. banki depozytowo-kredytowe. 
25 W krajach członkowskich Unii Europejskiej fundusze własne banku określa Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych. 
26 Górski M., Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 227. 
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Act27. „Ring-fencing” bankowości komercyjnej oraz bankowości inwestycyjnej zostanie także 

wdrożony w Wielkiej Brytanii w roku 201928. Ponadto instytucje kredytowe są nadzorowane 

poprzez odpowiedni organ krajowy. W Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego, która między 

innymi wydaje zezwolenia na utworzenie banku oraz zezwolenia na fuzje i przejęcia innych 

banków lub ich zorganizowanych części.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Barth J.R., The Repeal of Glass-Steagall and the Advent of Broad Banking, Journal of Economic Perspectives (Vol. 
14, No. 2), Auburn 2000, s. 191–204. 
28 GOV.UK – HM Treasury, Ring-fencing information, 24 March 2017, 

https://www.gov.uk/government/publications/ring-fencing-information/ring-fencing-information. 
29 Prawo bankowe, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - tekst ujednolicony (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939). 
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Rozdział 2. Metodyka. 

2.1. Nazewnictwo. 

Wszystkie modele, wskaźniki i pozycje sprawozdań finansowych użyte w analizie 

finansowej banku oraz wycenie zostały podane w oryginalnym języku sprawozdań finansowych, 

czyli w języku angielskim. Opis oraz komentarz do analizowanych danych są w języku polskim. 

Dane, które zostały zastosowane w stworzeniu wszystkich tabel i wykresów, są danymi ze 

sprawozdań finansowych grupy Barclays lub serwisów internetowych z danymi finansowymi 

takimi jak „morningstar.com”. Analiza w języku oryginalnym jest bardziej spójna ze źródłami 

danych co eliminuje potencjalne nieporozumienia, które mógłby się pojawić przy wersji 

tłumaczonej. 

Wszystkie pozycje bilansu oraz rachunku wyników także zostały podane w oryginalnej 

formie. Powodem nietłumaczenia sprawozdania finansowego na język polski jest uniknięcie 

wszelakich nieporozumień związanych z terminami finansowymi oraz komplikacji w przypadku 

porównywania danych finansowych analizowanego banku do banków porównywalnych. Jako że 

istnieje więcej niż jedno tłumaczenie niektórych pozycji bilansu i rachunku wyników, tłumaczenia 

własne mogłoby spowodować dodatkowe trudności w przypadku głębszej analizy banku z użyciem 

sprawozdań finansowych. Wszystkie banki porównywalne, które są brane pod uwagę również 

posiadają raporty roczne sporządzane w języku angielskim. Czytelnik może także znaleźć więcej 

informacji na temat większości pozycji bilansu i rachunku wyników w notach do sprawozdania 

finansowego w raporcie Barclays PLC za rok 2017 (s. 241 – 322). 

W zbudowanych modelach zdyskontowanych przepływów pieniężnych „Target” oznacza 

cel wskaźnika, który osiągnie w końcowej fazie. „Growth” oznacza procentowy roczny wzrost 

wskaźnika. „Base Year” jest rokiem bazowym, a następnie są wymienione lata pierwszej fazy 

„Year 1”, „Year 2” itd. Druga faza jest określona jako „Perpetuity”, ponieważ dla tej fazy został 

zastosowany model wzrostu do nieskończoności – model Gordona. Znak procentu przed 

wyrażeniem „% ...” oznacza wartość procentową, znak procentu pomiędzy dwoma wyrażeniami 

„… % …” oznacza procentowy stosunek dwóch pozycji. 

 

2.2. Zastosowane metody badawcze. 

W pracy zastosowane zostały cztery metody badawcze. Są to: analiza krytyczna, analiza 

wskaźnikowa, analiza przypadków oraz analiza wrażliwości. 

Pierwszą zastosowaną metodą jest analiza krytyczna sprawozdania finansowego grupy 

Barclays. Opisane zostały najważniejsze składniki oraz największe zmiany w pozycjach bilansu 
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oraz rachunku wyników w sprawozdaniach finansowych grupy Barclays za lata 2015-2017 – s. 40-

44. 

Drugą metodą jest analiza wskaźnikowa mnożników firm porównywalnych. W celu 

określenia czy spółka jest relatywnie niedoceniona lub przeceniona na rynku, wykonana została 

wycena metodą porównawczą (Comparable Company Analysis). Wskaźniki użyte przy wycenie 

metodą porównawczą to wskaźniki „price to earnings” (P/E ratio), „forward price to earnings” 

(forward P/E ratio) i „price to book value” (P/BV ratio) – s. 46-56. 

 Trzecią metodą jest analiza czterech różnych przypadków (scenariuszy) oraz ich wpływ na 

implikowaną wartość grupy w zastosowanym modelu FCFE (s. 68). W każdym z przypadków 

czynnikami zmiennymi, które wpływają na wartości banku są: stosunek aktywów ważonych 

ryzykiem do aktywów ogółem (RWA % Total Assets), zwrot z kapitału własnego (Return on 

Equity), koszt kapitału własnego (Cost of Equity), wskaźnik regulacyjnego zwykłego kapitału 

własnego (CET1 Ratio). 

 Czwartą metodą jest analiza wrażliwości zmian w założeniach modelu FCFE na 

implikowaną wartość banku (s. 70). Testowane założenia to zwrot z kapitału własnego (Return on 

Equity), koszt kapitału własnego (Cost of Equity), stosunek aktywów ważonych ryzykiem do 

aktywów ogółem (RWA % Total Assets) oraz wskaźnik regulacyjnego zwykłego kapitału własnego 

(CET1 Ratio). Badane zmiany w wymienionych założeniach to zmiany jednoprocentowe. 

 

2.3. Analiza sprawozdania finansowego. 

Analiza sprawozdania finansowego obejmuje: 

 przegląd i analizę bilansu banku na ostatni dzień sprawozdawczy 2015, 2016 i 2017 roku; 

 przegląd i analizę rachunku zysków i strat banku za rok sprawozdawczy 2015, 2016 i 2017; 

 przegląd i analizę wyniku segmentów biznesowych grupy za rok 2017. 

 

Wszystkie dane użyte w analizie sprawozdania finansowego pochodzą z rocznego raportu grupy 

Barclays za rok 2017 (Barclays PLC Annual Report 2017), który jest dostępny na oficjalnej stronie 

internetowej banku pod zakładką „Investor Relations”30. 

 Dodatkowo dla wartości każdego składnika aktywów ogółem (Total Assets), zobowiązań 

(Total Liabilities), kapitału własnego (Total Equity), przychodu całkowitego (Total Income) oraz 

kosztów operacyjnych (Operating Expenses) została obliczona wartość procentowa całości powyżej 

wymienionych pozycji. 

                                                
30 Adres strony internetowej banku z informacjami dla inwestorów: https://www.home.barclays/barclays-investor-

relations.html. 
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 W analizowanym rachunku zysków i strat (P&L Statement) wartość procentowa odpisów z 

tytułu utraty wartości kredytów (Credit Impairment Charges and Provisions) odzwierciedla wartość 

odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w stosunku do przychodu całkowitego. Obliczone 

zostały także wskaźniki koszt do dochodów (C/I) oraz efektywna stopa procentowa (Tax Rate). 

 W analizowanym bilansie grupy za lata 2015-2017 pod wszystkimi pozycjami aktywów 

została podana wartość aktywów ważonych ryzykiem (Risk-Weighted Assets, RWA) oraz 

procentowy stosunek aktywów ważonych ryzykiem do aktywów ogółem. Pod pozycją „całkowity 

kapitał własny” (Total Equity) w bilansie podana została wartość kapitału regulacyjnego CET1 oraz 

wskaźnik CET1. 

W celu analizy wydajności banku zbadane zostały również segmenty biznesowe grupy 

Barclays. Aby usunąć wpływ restrukturyzacji banku na wyniki grupy, analiza segmentowa została 

wykonana po korektach i normalizacji wybranych pozycji (opisane na stronach 44-45). 

 

2.4. Metoda mnożników rynkowych. 

W celu wykonania wyceny banku metodą porównawczą wybrane zostało 10 firm porównywalnych. 

Wszystkie wybrane spółki są bankami wybranymi na podstawie kryterium działalności wielkości 

oraz regionu geograficznego. Największym problemem przy wyborze firm porównywanych było 

dopasowanie regionu geograficznego operacji banków porównywalnych do banku analizowanego. 

Aby otrzymać próbę o większej ilości niż trzy, do analizy zostały wybrane banki nie tylko 

angielskie, ale także amerykańskie i europejskie. Kryterium regionu jest istotne z powodu różnic 

regulacyjnych), które występują pomiędzy państwami (przede wszystkim pomiędzy Unią 

Europejską a Stanami Zjednoczonymi). 

 Wskaźnik „currrent P/E” jest stosunkiem bieżącej ceny rynkowej akcji do zysku na jedną 

akcje za najbardziej aktualny rok sprawozdawczy. 

 Wskaźnik „forward P/E” jest stosunkiem bieżącej ceny rynkowej do szacowanego zysku na 

jedną akcje za przyszły najbliższy okres. 

 Wskaźnik „P/BV” jest stosunkiem bieżącej ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na 

jedną akcje na ostatni dzień rocznego sprawozdania finansowego banku. 

 Zysk na jedną akcje (EPS) jest wartością rozwodnioną (diluted). Przy obliczaniu mnożnika 

current P/E oraz mnożnika P/BV, dane finansowe użyte do obliczeń dla banków HSBC, Société 

Générale, Lloyds i Royal Bank of Scotland są danymi z serwisu „morningstar.com” aktualnymi na 

dzień wyceny. Dla reszty banków current P/E jest obliczane jako stosunek rozwodnionego EPS 

(diluted) i ceny akcji (Stock Price), a P/BV jest obliczane jako stosunek ceny akcji do kapitału 

własnego (Total Equity) podzielonego przez liczbę akcji w obrocie (Shares Outstanding). W 

przykładach, w których cena akcji znajduje się w innej walucie niż waluta danych finansowych w 
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raportach rocznych banków, wartość księgowa we wskaźniku P/BV została zamieniona na wartość 

w walucie analizowanej ceny rynkowej akcji. Wskaźnik forward P/E dla każdego banku jest 

wartością pobraną z serwisu Morningstar aktualną na dzień wyceny. Przy każdej wartości każdego 

z trzech wskaźników widoczny jest znak „x”, który oznacza, że dany wskaźnik jest mnożnikiem 

rynkowym. 

 Cena jednej akcji (Stock Price), zysk na jedną akcje (EPS) oraz ilość akcji w obiegu (Shares 

Outstanding) są danymi na dzień wyceny ściągniętymi z serwisu Morningstar. Wynik za rok 2017 

(Earnings), wartość księgowa (Total Equity), aktywa ogółem (Total Assets) oraz aktywa ważone 

ryzykiem (RWA) są danymi ze sprawozdań rocznych analizowanych banków za rok 2017. 

Wskaźniki ROE, ROA, dźwignia finansowa (Leverage), stosunek aktywów ważonych ryzykiem do 

aktywów ogółem (RWA % Total Assets), RoRWA zostały obliczone na podstawie danych z 

rocznych raportów banków za rok 2017. 

 Niektóre z analizowanych firm, w tym Barclays PLC, jest notowana na dwóch lub więcej 

giełdach. W przypadku spółek, które posiadają „dual-listing”, ceny akcji są cenami notowanymi 

tylko na jednej giełdzie (patrz tabela 8, pozycja „Ticker”). W celu przeprowadzenia konsekwentnej 

wyceny, zakładany jest brak arbitrażu – ryzyko arbitrażu w spółkach podwójnie notowanych jest 

zbyt wysokie. Zależność pomiędzy ryzykiem i zwrotem w spółkach podwójnie notowanych była 

badana między innymi przez Jong A. D. el at.31. Według autorów badania, zwrot z inwestycji 

techniką arbitrażu jest możliwy i może wynieść nawet do 10% rocznie, jednak zmienność zwrotów 

z inwestycji z użyciem strategii arbitrażu znajduje się w przedziale 30-35%. Jest to zmienność o 

50% większa od zmienności zwrotów indeksu giełdowego S&P 500. 

 Dla sprawdzenia zależności wartości rynkowej banku od jego wydajności, wykonane 

zostały trzy regresje liniowe wskaźnika wartości do wskaźnika wydajności. Pierwszy model regresji 

liniowej (rysunek 2) bada zależność wskaźnika ROE i wskaźnika P/BV wśród jedenastu 

analizowanych banków. Danymi, które zostały użyte w regresji są dane analizowanych banków 

(tabela 7, tabela 9, tabela 10). Wyjątkiem jest Citigroup, dla którego wynik za okres we wskaźniku 

ROE został skorygowany o wyłączenie wpływu reformy podatkowej Stanów Zjednoczonych32 na 

wynik banku. Drugi model (rysunek 3) jest takim samym modelem regresji co model pierwszy z 

jedną różnicą dla banku Barclays. W drugim modelu wskaźnik P/BV dla grupy Barclays 

uwzględnia wynik jedynie z działalności kontynuowanych. Trzeci model regresji (rysunek 4) bada 

korelacje wskaźnika RoRWA do wskaźnika P/BV. W modelu trzecim wynik finansowy (licznik we 

                                                
31 Jong A D., The Risk and Return of Arbitrage in Dual-Listed Companies, Review of Finance, Vol. 13, 495-520, 2009, 

August 2008. 
32 Citigroup Inc., 2017 Annual Report, 31 January 2018, s. 1.  
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wskaźniku RoRWA) za rok 2017 dla Citi również został skorygowany o wyłączenie wpływu 

reformy podatkowej Stanów Zjednoczonych na wynik. 

 

2.5. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

2.5.1. Szacowanie przepływów pieniężnych. 

Użyte modele (DDM i FCFF) wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

bazują na podobnych założeniach i znacznie różnych połączeniach modelu. Założenia jak i 

połączenia zostały dokładnie opisane w rozdziale czwartym przy każdej z dwóch wycen 

wspomnianymi modelami. 

Model DDM (Discounted Dividend Model), czyli model zdyskontowanych dywidend opiera 

się głownie na założeniach odnośnie wypłacanych dywidend. W pierwszej fazie za dywidendy 

zostały przyjęte wartości planowanych przyszłych dywidend przez zarząd banku. W drugiej fazie 

dywidenda jest obliczana za pomocą wskaźnika wypłaty dywidend oraz szacowanego zysku, który 

jest wyznaczany przez wskaźnik ROE 

Model FCFE również jest modelem, który dyskontuje dywidendy do czasu teraźniejszego, 

jednak różni się znacząco w podejściu i strukturze. Szacowane dywidendy (przepływy FCFE)33 są 

zyskiem za okres pomniejszonym o reinwestycje. Reinwestycje są definiowane jako zmiana w 

regulacyjnym kapitale własnym banku (CET1). Wynik za okres dyktuje wskaźnik ROE. Wartość 

regulacyjnego kapitału banku określa poziom aktywów ważonych ryzykiem (RWA) oraz wskaźnik 

CET1. Aktywa ważone ryzykiem są zależne od poziomu aktywów ogółem (oraz pośrednio od 

rocznego wzrostu aktywów ogółem) i wskaźnika aktywów ważonych ryzykiem do aktywów 

ogółem (RWA % Total Assets). 

 W obu modelach wynik netto za rok pierwszy został skorygowany o dedukcje wartości kary 

Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (US DoJ Mortgage Settlement) za sprzedaż 

toksycznych papierów wartościowych RMBS – $2 000. 

 Dodatkowo, w modelach obliczone zostały dwa wskaźniki, które nie mają wpływu na 

implikowaną wartość przedsiębiorstwa. Pierwszym z nich jest wskaźnik nazwany „Real ROE”, 

który jest stosunkiem zysku netto (Net Income) za dany okres do kapitału własnego34 za ten sam 

okres. Różnica pomiędzy ROE a „Real ROE” znajduje się w wartości kapitału własnego. We 

wskaźniku ROE wynik netto jest dzielony przez kapitał własny okresu poprzedniego. We 

wskaźniku „Real ROE” wynik netto jest dzielony przez kapitał własny tego samego okresu. ROE 

oraz „Real ROE” tworzy przedział możliwego zwrotu z kapitału banku w okresie. Drugim 

                                                
33 Dokładny opis i wyjaśnienie przepływów FCFE znajduje się w rozdziale czwartym. 
34 Kapitał własny obliczany za pomocą kapitału CET1 i odwrotności wskaźnika CET1 do całkowitego kapitału 

własnego (CET1 % Total Equity). 
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wskaźnikiem pomocniczym jest wskaźnik ROTCE (Return on Tangible Common Equity), który 

jest używany jako jeden ze wskaźników oceny wydajności banków. W użytych modelach DDM i 

FCFE, wskaźnik ROTCE jest wartością przybliżoną i jest równy iloczynowi wskaźnika ROE i 

odwrotności wskaźnika kapitału CET1 do całkowitego kapitału własnego (CET1 % Total Equity). 

 W wycenie zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi zostały użyte dwa modele. 

Powodem wykorzystania dwóch modeli jest obecna sytuacja, w której znajduje się grupa Barclays. 

Od roku 2015 wypłacane dywidendy zostały zmniejszone o połowę. Spowodowane jest to 

restrukturyzacją banku i zmianą modelu biznesowego. Zapowiadany jest wzrost dywidend od roku 

2018 do poziomu przez rokiem 2015, jednak grupa Barclays w ostatnim roku sprawozdawczym 

2017 nie przyniosła zysku netto. Niestabilna polityka dywidendowa powoduje dużą niepewność w 

szacunkach przyszłych dywidend. W pracy, aby bardziej dokładnie uwzględnić przypływy 

pieniężne dla właścicieli kapitału własnego, dywidendy są definiowane jako suma wypłaconych 

dywidend i buyback’ów. Niepewność dotycząca nowego modelu biznesowego przekłada się także 

na trudną do określenia wartość wykupu akcji własnych banku w przyszłych latach. W modelu 

FCFE, pomimo tak samo definiowanych cash flow’ów, przepływy pieniężne są inaczej obliczane. 

Przepływy FCFE są bardziej elastyczne, uwzględniają potencjalnie możliwe do wypłacenia 

dywidendy i wykupy akcji własnych. Model FCFE definiowany w sposób, który został 

zademonstrowany w tej pracy nie został jednak przetestowany na innych bankach. 

 

2.5.2. Szacowanie stopy dyskontowej. 

 Stopą dyskontową w wycenie zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest koszt kapitału 

własnego (Cost of Equity). Do obliczenia stopy dyskontowej został użyty model CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), który wyznacza wymagana stopa zwrotu z inwestycji w akcje banku. Koszt 

kapitału własnego składa się z trzech części, są to: 

 Stopa bez ryzyka (risk-free rate); 

 Premia za ryzyko (risk premium); 

 Czynnik ryzyka systematycznego Beta. 

 

Stopa bez ryzyka jest stopą zwrotu z aktywa posiadającego zerowe ryzyko 

inwestycyjne. Za stopę bez ryzyka została przyjęta stopa rentowności dziesięcioletnich obligacji 

Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych na dzień 12 kwietnia 2018 roku (2,84%). 

 Jako premię za ryzyko została przyjęta implikowana premia za ryzyko (Implied Equity Risk 

Premium) ważona ilością przychodów z poszczególnych terenów geograficznych, w których 
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operuje bank Barclays. Dane na temat implikowanej premii za ryzyko dla poszczególnych regionów 

geograficznych zostały pobrane z baz danych profesora A. Damodarana35. 

 W scenariuszach bazowych czynnikiem ryzyka Beta jest współczynnik Beta regresji 

liniowej miesięcznej zmiany wartości akcji banku do odpowiedniej miesięcznej zmiany wartości 

indeksu S&P 500 w okresie ostatnich dwóch lat do czasu dnia wyceny. 

W drugim i trzecim scenariuszu alternatywnym modelu FCFE koszt kapitału własnego różni 

się od bazowego kosztu kapitału własnego współczynnikiem Beta. W drugim scenariuszu 

alternatywnym współczynnik Beta jest równy 1. W trzecim scenariuszu alternatywnym 

współczynnik Beta jest równy 1,23, jest to średnia ważona Beta „bottom-up” dla banków. Beta 

„bottom-up” jest średnią betą regresji dla 128 banków europejskich i 11 banków amerykańskich 

określanych bankami typu „money center”. Średnie wartości współczynnika beta europejskich i 

amerykańskich banków zostały zważone udziałem przychodów Barclays z odpowiadających 

regionów, nie biorąc pod uwagę innych regionów, w których operuje bank. Z powodu 

problematycznego określania wartości długu banku, współczynnik beta jest współczynnikiem 

regresji, który uwzględnia strukturę kapitałową banku (levered beta). Nie została dokonana korekta 

uwzględniająca bieżącą strukturę kapitałową – współczynnik beta nie został „oddźwigniony” 

(unlevered) i ponownie „zadźwigniony” (levered) z teraźniejszym poziomem długu do aktywów. 

Dane dotyczące bety dla banków europejskich i amerykańskich, które zostały wykorzystane w 

trzecim scenariuszu są pobrane z baz danych profesora A. Damodarana36. 

 

2.6. Istotne wskaźniki. 

Oprócz mnożników rynkowych użytych w wycenie porównawczej banku, innymi wskaźnikami 

ważnymi w szczególności dla celów analizy fundamentalnej i wyceny DCF grupy Barclays to: 

 Wskaźnik regulacyjnego zwykłego kapitału własnego „CET1” (CET1 Ratio); 

 Zwrot z kapitału własnego „ROE” (Return on Equity); 

 Zwrot ze zwykłego materialnego kapitału własnego „ROTCE” (Return on Tangible 

Common Equity); 

 Zwrot z aktywów ogółem „ROA” (Return on Assets); 

 Zwrot z aktywów ważonych ryzykiem „RoRWA” (Return on Risk-Weighted Assets); 

 Wskaźnik „cena do materialnej wartości księgowej” P/TBV; 

                                                
35 Damodaran Online, Current Data – Risk Premiums for Other Markets, 5 January 2018, 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html. 
36 Damodaran Online, Current Data – Total Beta By Industry Sector (US, Europe), 5 January 2018, 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html. 
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 Efektywna stopa podatkowa (Effective Tax Rate37); 

 Wskaźnik wypłaty dywidend „Payout Ratio”; 

 Stosunek kapitału CET1 do kapitału własnego „CET1 % Total Equity”; 

 Stosunek aktywów ważonych ryzykiem do aktywów ogółem „RWA % Total Assets”; 

 Zysk na jedną akcje (rozwodniony) „EPS”; 

 Dźwignia finansowa „Leverage”. 

 

Wskaźnik CET1 jest stosunkiem zwykłego materialnego kapitału własnego rodzaju Tier 1 

do aktywów ważonych ryzykiem. Wskaźnik ten, jak i jego cel ustalony przez zarząd banku jest 

podawany w raporcie rocznym grupy Barclays. 

Zwrot z kapitału własnego jest stosunkiem wyniku za okres do całkowitego kapitału 

własnego. 

Zwrot ze zwykłego materialnego kapitału własnego „ROTCE” jest stosunkiem wyniku za 

okres do zwyczajnego kapitału własnego pomniejszonego o bilansową wartość aktywów 

niematerialnych i prawnych i goodwill. Barclays definiuje ten wskaźnik jako stosunek wyniku za 

okres związanego z akcjonariuszami akcji zwykłych włączając korektę ulgi podatkowej ujętej w 

rezerwach w nawiązaniu do innych instrumentów kapitałowych i średniej wartości kapitału 

własnego z wyłączeniem udziałów niekontrolowanych (w raporcie rocznym grupy Barclays – 

„RoTE”)38. Wartość kapitału własnego jest korygowana o dedukcje aktywów niematerialnych i 

prawnych oraz goodwill. W użytych modelach DDM oraz FCFF wskaźnik ROTCE jest tożsamy ze 

zwrotem z regulacyjnego zwykłego kapitału Tier 1 (CET1). 

Zwrot z aktywów jest stosunkiem wyniku za okres do aktywów ogółem. W analizie 

segmentów grupy, wskaźnik ROA jest stosunkiem wyniku danego segmentu do odpowiadających 

aktywów segmentu. 

Zwrot z aktywów ważonych ryzykiem jest stosunkiem wyniku za okres do aktywów 

ważonych ryzykiem (na bilansie „Risk-Weighted Assets”) w ostatnim dniu sprawozdawczym 

odpowiadającego okresu. Aktywa ważone ryzykiem są wartością podaną w raporcie finansowym 

grupy Barclays za rok 2017. 

Wskaźnik P/TBV (price to tangible book value) jest stosunkiem ceny rynkowej do 

materialnej wartości księgowej spółki. Materialna (rzeczywista) wartość księgowa jest to kapitał 

własny przedsiębiorstwa pomniejszony o aktywa niematerialne i prawne oraz goodwill. 

Efektywna stopa podatkowa jest obliczana jako stosunek kosztu podatku dochodowego (Tax 

Expense) do zysku z operacji kontynuowanych (Profit After Tax – Continuing Operations). 

                                                
37 W analizie sprawozdania finansowego i modelach DDM i FCFE – „Tax rate”. 
38 Barclays PLC, Annual Report 2017, 21 February 2018, s. 207 
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Wskaźnik wypłaty dywidend jest to stosunek skorygowanych dywidend39 (Adj. Dividends) 

do wyniku netto za okres. 

Odwrotność wskaźnika „CET1 % Total Equity”, czyli stosunku kapitału CET1 do kapitału 

własnego pozwala na obliczenie kapitału własnego na podstawie kapitału CET1 w danym okresie. 

Dzięki wskaźnikowi możliwe jest oszacowanie wyniku netto za okres na podstawie wartości 

kapitału regulacyjnego CET1 oraz wskaźnika ROE. 

Stosunek aktywów ważonych ryzykiem do aktywów ogółem pozwala na obliczenie 

aktywów ważonych ryzykiem na podstawie aktywów ogółem w danym okresie. 

 Rozwodniony zysk na jedną akcje „EPS (diluted)” jest stosunkiem wyniku netto za dany 

okres do rozwodnionej ilości akcji w obiegu. 

 Dźwignia finansowa (Leverage) jest stosunkiem aktywów ogółem do kapitału własnego 

spółki. Nie jest to wartość brana pod uwagę podczas wyceny metodą DCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Dywidendy skorygowane o „buyback”, równe sumie wypłaconych dywidend i wykupów akcji własnych w danym 

okresie. 
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Rozdział 3. Analiza strategiczna spółki i otoczenia. 

3.1. Historia banku. 

Początki banku sięgają roku 1690, gdy John Freame i Thomas Gould prowadzili biznes 

bankierski handlu złotem. Kiedy Freame odszedł na emeryturę w 1736 roku, jego zięć, James 

Barclays został partnerem przedsiębiorstwa. Przez następne lata spółka rozpoznawalna w postaci 

znaku z czarnym orłem z rozłożonymi skrzydłami na Lombard Street rozwijała się prężnie aż do 

1896 roku, kiedy został utworzony bank Barclays & Company Limited. W tym czasie prasa 

określała konsolidacje Barclay, Bevan, Tritton & Co oraz 19 innych prywatnych firm bankowych 

jako „fuzję dobrze znanych Kwarków”40. Wspólne przedsięwzięcie miało 182 oddziały, 806 

pracowników i depozyty warte łącznie 26 milionów funtów41. Barclays & Co kontynuował 

powiększać swój biznes rozprowadzając swoje operacja na nowe tereny w Anglii, Wspólnoty 

Narodowej i Europy Kontynentalnej. W roku 1979 Barclays przejął American Credit Corporation 

przez który w latach 80-tych rozpoczął znaczną ekspansje swojego biznesu w Stanach 

Zjednoczonych. Trzy lata później spółki Barclays Bank oraz Barclays International (wcześniejszy 

Barclays Bank DCO) 42 utworzyły fuzje tworząc holding Barclays PLC. W roku 1986, Barclays 

utworzył dywizje bankowości inwestycyjnej o nazwie Barclays Capital (dzisiaj znany jako Barclays 

Investment Bank), która zarządzała dużym biznesem korporacyjnym i instytucjonalnym. W latach 

90-tych oraz w dalszych latach w XXI wieku, Barclays przejmował duże firmy oferujące usługi 

inwestycyjne. Jedną z takich firm był Wells Fargo Nikko Investment Advisers, który w 1995 został 

włączony do Barclays Global Investors. Brytyjski bank wykupił także inny amerykański bank 

inwestycyjny, który w 2008 roku podczas kryzysu finansowego zbankrutował – Lehman Brothers. 

Wykupiony bank także wszedł w skład BGI. W 2009 roku Barclays Global Investors został 

sprzedany grupie BlackRock. 

 

 

                                                
40 Kwakrzy (z ang. Quakers), znani inaczej jako „religijne towarzystwo przyjaciół” lub „przyjaciele”, są członkami 
religijnej grupy oraz ruchu chrześcijańskiego mającego swoje początki w XVII wiecznej Anglii. Członkowie grupy 

wierzą, że w każdym człowieku jest cząstka Boga, dlatego też wszyscy zostali stworzeni równi. Poprzez 

niekonwencjonalne wierzenia kwakrów byli oni prześladowani na terenie Anglii w XVII wieku. Z powodu wierzeń 

kwarków oraz wykluczenia ich z Establishmentu wiele profesji było dla nich niedostępnych. Jako rezultat, „przyjaciele” 

zakładali swoje własne firmy i polegali na własnej ciężkiej pracy oraz kodzie moralnym, aby zostać zaufanymi oraz 

szanowanymi ludźmi w społeczeństwie. John Freame był jednym z bardzo szanowanych i wpływowych kwakrów. 

Mimo że, w czasie połączenia biznesów w 1896 roku tylko Blackhousowie praktykowali kwakryzm, relacje rodzinne 

oraz biznesowe ustanowione przez wcześniejsze 200 lat dały spółce zaufanie, które identyfikowane było z religijnym 

towarzystwem przyjaciół. 

Źródło: Barclays – Group Archives, Quakers, 1 March 2018, 

https://www.archive.barclays.com/items/show/5405. 
41 Barclays – Group Archives, Barclays - a quick history, 1 March 2018, 

https://www.archive.barclays.com/items/show/5419. 
42 Barclays Bank DCO został utworzony w roku 1925 w celu prowadzenia operacji w koloniach brytyjskich oraz innych 

terenach zagranicznych. 
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3.2. Sytuacja makroekonomiczna. 

Aby określić ryzyka, na które narażone jest przedsiębiorstwo, warto spojrzeć na regiony, w 

których firma operuje. Spółka Barclays PLC jest najbardziej aktywna w dwóch państwach. Jest to 

Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Procentowo przychody z UK wynoszą 53% wszystkich 

przychodów. W przypadku Stanów Zjednoczonych jest to 33% wszystkich przychodów. Żaden 

inny kraj nie przedstawia więcej niż 5% wszystkich wpływów Barclays PLC, dlatego też inne kraje 

nie będą brane pod uwagę. 

Gospodarka Wielkiej Brytanii w 2017 roku doświadczyła spowolnienia wzrostu PKB o dwie 

dziesiąte punktu procentowego, z 1,9% w 2016 do 1,7% w 201743. Grupa konsultingowa PwC 

oczekuje wzrostu brytyjskiej gospodarki na poziomie 1,5% i 1,6% odpowiednio w 2018 i w 2019 

roku44. Po najniższym bezrobociu w ciągu 42 lat, które zostało odnotowane w trzeciej kwarcie 2017 

roku, w grudniu 2017 bezrobocie wzrosło z 4,3% do 4,4%45. Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI 

wynosi obecnie 2,7%46. 

Celami polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii są utrzymanie inflacji CPI na poziomie 2% 

(+/-1%) oraz zapewnienie stabilnego wzrostu ekonomicznego, który jest związany z utrzymaniem 

trwałej stopy wzrostu gospodarki i utrzymaniem niskiego bezrobocia47. Polityka pieniężna Wielkiej 

Brytanii jest ustalana przez Komitet Polityki Monetarnej (z ang. Monetary Policy Committee, 

MPC) Banku Anglii48. 

Podstawową stopą procentową w Wielkiej Brytanii jest stopa bank rate, czasami nazywana 

base rate. Bank rate jest stopą odsetek, które BoE płaci za rezerwy banków komercyjnych 

trzymanych w banku centralnym. Od listopada 2017 stopa bank rate wynosi 0.5%49. 

Głównymi narzędziami, którymi posługuje się BoE w implementacji polityki pieniężnej 

sterlinga są operacje otwartego rynku (OMO) które obejmują: konta rezerw banków komercyjnych, 

operacje depozytowo-kredytowe oraz luzowanie ilościowe50. Stopa operacji kredytowych 

(Operational Standing Lending Facility) wynosi 0,75%, a stopa operacji depozytowych 

                                                
43Office for National Statistics UK, Gross Domestic Product: Year on Year growth: CVM SA %, 22 February 2018, 
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihyp/pn2 
44 PwC UK, UK Economic Outlook, March 2018, https://www.pwc.co.uk/services/economics-policy/insights/uk-

economic-outlook.html. 
45 Trading Economics, United Kingdom Unemployment Rate, 21 March 2018, https://tradingeconomics.com/united-

kingdom/unemployment-rate. 
46 Bank of England, PRA Regulatory Digest - December 2017 (Inflation), 23 January 2018, 

https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy/inflation. 
47 Economics Help, UK Monetary Policy, 4 April 2018, https://www.economicshelp.org/macroeconomics/monetary-

policy. 
48 Economics Online UK, Monetary policy, 4 April 2018, 

http://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Monetary_policy.html. 
49 Bank of England, PRA Regulatory Digest - December 2017 (The interest rate), 24 January 2018, 

https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy/the-interest-rate-bank-rate. 
50 Bank of England, Red Book - The Bank of England’s Sterling Monetary Framework, June 2015, s. 9, 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/sterling-monetary-framework/red-book.pdf. 
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(Operational Standing Deposit Facility) 0,25%51. Program QE Banku Anglii obejmuje aktywa o 

wartości 435£ mld, którymi są głownie obligacje skarbowe rządu Wielkiej Brytanii52. 

W przypadku Stanów Zjednoczonych, w 2017 wzrost realnego PKB wyniósł 2,3%. Jest to 

znaczny wzrost w porównaniu do wzrostu 1,5%, który kraj uzyskał w roku 201653. W 2017 

gospodarka doświadczyła spadku bezrobocia z 4,8% w styczniu do 4,1% w grudniu54. Historycznie 

jest to bardzo niski poziom bezrobocia. Dla porównania pod koniec 2009 roku w czasie recesji 

bezrobocie wahało się w okolicach 10%. W pierwszym miesiącu 2018 stopa inflacji utrzymuje się 

na poziomie 2,1% year-on-year55. 

W Stanach Zjednoczonych na politykę monetarną składają się działania Systemu Rezerwy 

Federalnej (Fed), które promują maksymalne zatrudnienie, stabilne ceny oraz umiarkowane 

długoterminowe stopy procentowe. System Rezerw prowadzi narodową politykę pieniężną poprzez 

zarządzanie krótkoterminowymi stopami procentowymi oraz wywieranie wpływu na dostępność i 

koszt kredytu w gospodarce56. Politykę monetarną USA opracowuje Federalny Komitet do spraw 

Operacji Otwartego Rynku (FOMC)57. Kluczowym narzędziem implementacji polityki pieniężnej 

przez Rezerwę Federalną są operacje otwartego rynku, które dzielą się na trwałe oraz 

tymczasowe58. Trwałe operacje otwartego rynku polegają na transakcjach zakupu i sprzedaży 

papierów wartościowych dla portfolio Rezerwy Federalnej. Transakcje mają charakter 

długoterminowy oraz strukturalny. Tymczasowe operacje otwartego rynku są zwykle transakcjami 

repo lub reverse repo o przejściowej naturze. Używa się ich między innymi do zachowania głównej 

stopy procentowej Stanów Zjednoczonych – federal funds rate w zasięgu stopy target, czyli celu 

FOMC dla federal funds rate. Od 2008 do 2017 roku Fed aktywnie wykonywał programy 

luzowania ilościowego w celu wywarcia presji na zmniejszenie stóp długoterminowych, a zatem 

zwiększenia aktywności gospodarczej w obliczu recesji. 

Od 2016 nowym ryzykiem wpływającym potencjalnie na operacje banków z siedzibą w 

Wielkiej Brytanii jest Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wielka Brytania 

w obliczu odłączenia się od wspólnoty UE może stracić dostęp do wspólnego rynku, a zatem także 

                                                
51 Bank of England, The Sterling Monetary Framework, 22 March 2018, https://www.bankofengland.co.uk/markets/the-

sterling-monetary-framework. 
52 Bank of England, Quantitative easing, 24 January 2018, https://www.bankofengland.co.uk/monetary-

policy/quantitative-easing. 
53 OECD Data, Real GDP forecast Total, Annual growth rate (%), 2009 – 2019, 12 April 2018, 

https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm. 
54 United States Department of Labor – Bureau of Labor Statistics, Labor Force Statistics from the Current Population 

Survey, 4 April 2018, https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 
55 Trading Economics, United States Inflation Rate, 13 March 2018, https://tradingeconomics.com/united-

states/inflation-cpi 
56 Federal Reserve, Monetary Policy, 22 March 2018, https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy.htm 
57Federal Reserve Education, Monetary Policy Basics, 4 April 2018, https://www.federalreserveeducation.org/about-the-

fed/structure-and-functions/monetary-policy 
58 Federal Reserve, Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet, 23 February 2017, 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_openmarketops.htm 
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prawa paszportowe (passporting rights), które pozwalają na sprzedaż usług z jednego kraju na 

terenie całej Unii. W obawie przed scenariuszem, w którym UK traci prawa paszportowe niektóre 

firmy rozważają przeniesienie swoich biur na kontynent lub do Irlandii59. Gavin Finch ogłosił dla 

Bloomberg, że szacowane jest przeniesienie 10000 miejsc pracy z sektora bankowego. Z drugiej 

strony badanie Financial Times wskazuje na przeniesienie z Londynu do UE poniżej 4600 miejsc 

pracy, 6% całej siły roboczej sektora finansowego Londynu60. Wśród banków rozważających 

przeniesienie siedzib jest także Barclays PLC, który za preferowaną destynację widzi Dublin.  

Pomimo obaw wśród analityków i ekonomistów, zagraniczne ekspozycje kredytowe 

angielskich banków znacznie wzrosły w 2017 roku. Wzrost w kredytach pozakrajowych wyniósł 

155$ mld61. Przedstawiając ten wskaźnik możemy powiedzieć, że nie wszystkie dane wskazują na 

niepokój londyńskich banków względem Brexitu. 

 

3.3. Ryzyko kredytowe. 

Ryzyko kredytowe w grupie Barclays PLC reprezentuje dużą część ryzyka wyniku całego 

holdingu. Głównymi źródłami ryzyka kredytowego grupy są ekspozycje kredytowe bankowości 

korporacyjnej (wholesale), ekspozycje kredytowe bankowości detalicznej (retail) oraz ryzyko 

kredytowe kontrahenta (counterparty credit risk), które powstaje w wyniku zawarcia umów 

związanych z instrumentami pochodnymi. 

W 2017 roku odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek62 spadły o 1% w 

porównaniu do poprzedniego roku63. Należności kredytowe i pożyczkowe ogółem netto 

zmniejszyły się o £34,1 mld względem roku 2016. Przyczyną spadku było zmniejszenie 

zabezpieczeń gotówkowych (12,7 mld) oraz zmniejszoną aktywnością kredytowania w oddziałach 

bankowości korporacyjnej i bankowości inwestycyjnej (21,4 mld) 

Maksymalne ekspozycje bilansowe jak i pozabilansowe włączając zabezpieczenia i transfer 

ryzyka pozostały na poziomie wartości w 2016 roku. Ekspozycje netto wzrosły w okresie roku o 

7%. 

Na przestrzeni 4 lat (2014-2017)64 można zauważyć poprawę jakości portfela kredytowego 

ze wzrostem kredytów wysokiej jakości65 z 84% w 2014 roku do 89% w 2017 roku. Udział 

                                                
59 Finch G., Frankfurt Is the Big Winner in Battle for Brexit Bankers, 18 April 2017, 

https://www.bloomberg.com/graphics/2017-brexit-bankers/ 
60 Noonan L., Brexit relocations by City banks set to fall short of fears, 13 December 2017, 

https://www.ft.com/content/931b1b1a-df49-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c 
61 Whitehouse M., Keep Looking for the Brexit Effect on U.K. Banking, 19 February 2018, 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-02-19/brexit-effect-doesn-t-show-in-u-k-banks 
62 Kredyty i pożyczki banku, z ang. „loans”. W dalszej części pracy „kredyty i pożyczki” będą określane zbiorowo jako 
„kredyty”. 
63 Barclays PLC, Annual Report 2017, 21 February 2018, s. 139. 
64 Dane z raportów rocznych Barclays PLC 2015 i 2017. 
65 Kredyty wysokiej jakości (credit quality – strong) Barclays określa jako kredyty o bardzo wysokim 
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kredytów wysokiego ryzyka66 pozostał stały przez ostatnie 4 lata w wartości 2% wszystkich 

kredytów. 

W 2017 roku wartość aktywów mierzonych ryzykiem (RWA) zmniejszyła się o 27% 

głownie poprzez obniżone udziały holdingu w Barclays Africa Group6768. 

Kredyty subprime69 względem roku 2016 zmniejszyły się o 17%, wraz ze wzrostem 

współczynnika pokrycia tych kredytów o wartości 62,7%. 

 

3.4. Ryzyko rynkowe. 

Średnia całościowa wartość zagrożona (VaR) pozostała na stabilnym poziomie – 19 mln 

zmniejszając się o 10%. Przy średnim, maksymalnym i minimalnym VaR ryzyko kredytowe 

stanowiło największą część całkowitej wartości. Przy maksymalnym VaR oprócz ryzyka 

kredytowego, wyróżniającymi wartościami były także wielkości ryzyka stopy procentowej oraz 

ryzyka „equity”. 

 

           Tabela 1 Dzienna średnia, maksymalna i minimalna zarządzana wartość VaR 

 

            Źródło: Raport roczny grupy Barclays za rok 2017 (Barclays PLC Annual Report 2017) s.162 

 

                                                                                                                                                            
prawdopodobieństwie spłaty w całości z prawdopodobieństwem niewykonania zobowiązania (probability of default) 

poniżej 0,6%. 
66 Kredyty wysokiego ryzyka (credit quality – higher risk) są kredytami z prawdopodobieństwem niewykonania 

zobowiązania powyżej 11,35%. 
67 Barclays PLC, Pillar 3 Report 2017, 21 February 2018, s. 36. 
68Barclays PLC, Reduction of Barclays’ shareholding in Barclays Africa Group Limited, 1 December 2017, 

https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/InvestorRelations/IRNewsPresentations/2017News/20171

201_BAGL_Nov_2017.pdf. 
69 Kredyty subprime zostały określone w pracy jako kredyty, które Barclays określa jako Potential Credit Risk Loans 
(PCRL). PCRL składają się z Credit Risk Loans (CRL) oraz Potential Problem Loans (PPL). CRL są to kredyty 

opóźnione w spłacie o ponad 90 dni, kredyty z utratą wartości oraz kredyty zrestrukturyzowane. PPL są kredytami 

spłacanymi, gdzie występują poważne wątpliwości dotyczące przyszłej zdolności spłaty kredytu. Są to najczęściej 

kredyty o opóźnieniu spłaty od 60 do 90 dni. 
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3.5. Ryzyko płynnościowe. 

Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) w grupie Barclays wynosi 154%. Jest to 

znacznie więcej od wymaganego od 1 stycznia 2018 roku minimalnego LCR – 100%. W raporcie 

za rok 2017, spółka podaje także, że wskaźnik NSFR (Basel III Net Stable Funding Ratio)70 banku 

przewyższa 100%. 

 

3.6. Ryzyko kapitałowe. 

W raporcie rocznym grupa podaje całościowy współczynnik zwykłego kapitału 

podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 13,3%. Wzrósł on o 0,9% w porównaniu z rokiem 

wcześniejszym, głownie poprzez spadek aktywów ważonych ryzykiem. Współczynnik całego 

przejściowego kapitału71 wynosi 21,5%. Dźwignia finansowa Wielkiej Brytanii (UK leverage ratio) 

wynosi 5,1% (minimum regulacyjne – 3,25%)72, a dźwignia finansowa mierzona standardami 

europejskimi CRR to 4,5% (minimum regulacyjne – 3%). 

Wymagana końcowa wartość współczynnika CET1 oczekiwana przez Barclays PLC to 

11,4%, który będzie zawierał wymagane 4,5% minimum pierwszego filaru, 2,5% buforu 

zabezpieczającego, 1,5% buforu instytucji istotnych dla globalnego systemu finansowego (G-SII), 

2.4% wymogu filaru 2A i 0.5% buforu antycyklicznego (CCyB). 

 

3.7. Model biznesowy. 

Barclays PLC określa swoją strategie jako budowanie banku na jego mocnych stronach z 

transatlantycką działalnością banku konsumenckiego, korporacyjnego i inwestycyjnego, który 

działa głownie na rynkach Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych z globalnym zasięgiem73. 

Bank posiada dwie główne dywizje. Pierwszą z nich jest Barclays UK, który oferuje 

produkty i usługi głównie dla klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w 

Wielkiej Brytanii. Drugą dywizją jest Barclays International, który dostarcza produkty i usługi dla 

dużych klientów korporacyjnych oferując rozwiązania z zakresu bankowości korporacyjnej, 

inwestycyjnej oraz „wealth management”. Trzecią, mniej ważną dywizją jest Group Service 

Company, która zajmuje się dostarczaniem usług operacyjnych, technologicznych oraz 

funkcjonalnych74.  

                                                
70 NSFR nie jest jeszcze regulacją wiążącą w Unii Europejskiej. 
71 Kapitał przejściowy składa się z funduszy: Tier 1, Additional Tier 1 i Tier 2. 
72 Wskaźnik dźwigni finansowej dla banku, czyli stosunek kapitału Tier 1 do średniej wartości wszystkich ekspozycji. 

Dźwignia finansowa Wielkiej Brytanii bazuje na wartościach kapitału i ekspozycji na ostatni dzień kwartału 
wykluczając wszelkie roszczenia względem banków centralnych w ekspozycjach banku. 
73 Barclays, About us – Strategy, 4 April 2018, https://www.home.barclays/about-barclays/strategy.html. 
74 Barclays, About us – Business structure, 4 April 2018, https://www.home.barclays/about-barclays/business-

structure.html. 
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Od 2016 roku przeprowadzana jest restrukturyzacja grupy. Działania restrukturyzacyjne 

polegają min. na: 

 uproszczeniu podstawowych operacji biznesu „Core”, 

 sprzedaży biznesu „Non-Core”, 

 kontynuacji adresowania spraw odnoszących się do wcześniejszego zachowania banku. 

Do tej pory Barclays PLC podzielił swoje działania banku na dwie dywizje – Barclays UK 

oraz Barclays International, sprzedał większość swoich udziałów w rentownym Barclays Africa 

Group Limited, zamknął segment operacji „Non-Core” oraz sprzedaje jego aktywa.  

Zmiany te po części wychodzą ze środowiska regulacyjnego oraz po części z 

niesatysfakcjonujących wyników grupy Barclays. W związku z aktem Financial Services (Banking 

Reform) z 2013 roku, od 1 stycznia 2019 roku największe angielskie banki muszą oddzielić swój 

biznes bankowości detalicznej od biznesu bankowości inwestycyjnej. Poprzez tą zmianę, Barclays 

PLC jest zmuszony przeprowadzić zmiany strukturalne grupy kapitałowej. W pierwszej połowie 

2018 roku ma powstać nowy bank Barclays Bank UK PLC, do którego przeniesiona zostanie 

działalność segmentu Barclays UK ze spółki zależnej Barclays Bank PLC 

Z drugiej strony restrukturyzacja ma także charakter strategiczny. Poprzez sprzedaż i 

dekonsolidacje afrykańskiej spółki córki BAGL, grupa upraszcza swoje operacje do rynku 

„macierzystego” w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz w tym samym czasie dostaje 

zastrzyku kapitału, który może zwrócić inwestorom. Oprócz sprzedaży BAGL, Barclays sprzedaje 

aktywa (byłego segmentu) biznesu „Non-Core”, który od początku przynosił straty na poziomie 1 

mld do 1,5 mld funtów. 

W lutym 2018 roku CEO Grupy Barclays ogłosił, że dywidenda banku wzrośnie 

dwukrotnie. Bank chce zwiększyć dywidendę z 3 pensów do 6,5 pensów za akcje. Barclays 

posiadał podobny poziom dywidendy przed 2016 rokiem, kiedy została ona zmniejszona o połowę 

na cele restrukturyzacyjne. 

 Nowy model biznesowy spółki Barclays skupia się na wyjściu z ryzykownych rynków 

„wschodzących” oraz rozwinięciu biznesu bankowości inwestycyjnej, który na obecną chwilę jest 

niezyskowny. Do zorganizowania i rozbudowania bankowości inwestycyjnej w grupie przyczynił 

się w główniej mierze dawny dyrektor bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej grupy, a później 

dyrektor zarządzający Barclays PLC – Robert Edward Diamond. Bob Diamond był określany przez 

pracowników jako człowiek, który inspiruje, jako prawdziwy lider. Z drugiej strony, po punkcie 

kulminacyjnym dla banku, którym był skandal LIBOR, dawny CEO grupy Barclays był obwiniany 

za „zachęcanie toksycznej kultury” w organizacji75. Po karze nałożonej na Barclays przez 

                                                
75 Brinded L., The fired Barclays CEO had two nicknames inside the bank that tell you why he was forced out, 8 July 
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angielskiego regulatora – Financial Services Authority (FSA), bez względu na to jaki faktyczny 

udział Diamond posiadał w fixungu stóp LIBOR, stał się on nielubianą personą wśród regulatorów i 

społeczeństwa. Ze względu na ówczesną reputację Diamonda, która w przyszłości mogłaby 

negatywnie wpłynąć na cały bank, były dyrektor zarządzający zdecydował opuścić firmę76. Na jego 

miejsce wszedł Anthony Jenkins, który przez 3 lata zajmował się naprawianiem „toksycznej 

kultury” w firmie, zmniejszaniu operacji bankowości inwestycyjnej, oraz większym skupieniu na 

bankowości detalicznej77. Pomimo zadowolenia regulatorów, polityków i publiki, Jenkins nie 

zadowalał akcjonariuszy. Bankowość detaliczna nie przynosiła wzrostu takiego, jak wcześniejszy 

bank inwestycyjny grupy. Z tego powodu, rada dyrektorów postanowiła zmienić kierunek banku i 

operować jako transatlantyczny bank uniwersalny „zakotwiczony” w Londynie i Nowym Jorku. 

 

3.8. Ład korporacyjny. 

Rada dyrektorów Barclays PLC składa się z 15 członków, z czego dwóch sprawuje także 

funkcje dyrektora wykonawczego. Każdy z 13 członków rady, nie biorąc pod uwagę członków 

rady, którzy są dyrektorami wykonawczymi, posiada wcześniejsze doświadczenie w sektorze usług 

finansowych oraz w środowisku regulacyjnym lub politycznym. Długość kadencji dyrektorów nie 

wykonawczych to 0-3 lata sześciu z członków rady, 3-6 dla 4 członków rady oraz 6-9 lat dla 2 

członków rady. W spółce przewodniczący rady dyrektorów nie jest jednocześnie dyrektorem 

zarządzającym. Pozycje przewodniczącego rady oraz dyrektora zarządzającego przedstawiają dwie 

różne osoby. Przewodniczącym rady dyrektorów jest John McFarlane. McFarlane jest 

przewodniczącym Barclays PLC, Barclays Bank PLC oraz TheCityUK. Przewodniczący posiada 

ponad 40-letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych. Jest on najstarszym członkiem rady 

(70 lat). Dyrektorem zarządzającym holdingu jest James „Jes” Staley. Stanowisko CEO Jes piastuje 

od 1 Grudnia 2015 roku. Posiada on ponad 30 letnie wcześniejsze doświadczenie bankierskie w JP 

Morgan. 

Celem organizacyjnym, który odzwierciedla misje Barclays PLC jest “pomaganie ludziom 

osiągnąć ich ambicje – właściwą drogą”78. Głównymi wartościami organizacji są: szacunek 

(respect), uczciwość (integrity), doskonałość usług (service excellence) i zarządzanie 

(stewardship)79. 

                                                                                                                                                            
2015, http://www.businessinsider.com/barclays-ceo-antony-jenkins-left-because-of-his-lack-of-investment-banking-

understanding-2015-7?IR=T. 
76 Sorkin R. S., Robert Diamond’s Next Life, 2 May 2013, https://www.nytimes.com/2013/05/05/magazine/robert-

diamonds-next-life.html?_r=0. 
77 Brinded L., op.cit. 
78 Z ang.: “Helping people achieve their ambitions – in the right way”. 
79 Barclays, The Barclays Way – How we do business, August 2017, s. 5, 

https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/Citizenship/BAR_TheBarclaysWay%20final.pdf. 
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Managerowie na pozycjach seniorskich potrzebują zatwierdzenia ich desygnowanej pozycji 

poprzez ograny nadzorcze - Prudential Regulation Authority i/lub Financial Conduct Authority80. 

19 Marca 2018 roku serwis Financial Times udostępnił informacje o przejęciu 5,2% akcji 

Barclays PLC przez inwestora aktywistycznego – Sherborne Investors, fundusz inwestycyjny 

Edwarda Bramsona. Cele inwestora w związku z przejęciem znacznej części akcji banku nie są 

znane81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Penn B., Banking regulation in the UK: overview, 1 May 2017, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-008-

0211. 
81 Arnold M., Edward Bramson takes 5% interest in Barclays, 19 March 2018, https://www.ft.com/content/7100ca2c-

2b9b-11e8-a34a-7e7563b0b0f4. 
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Rozdział 4. Analiza finansowa i wycena grupy Barclays PLC. 

4.1. Analiza bilansu i rachunku wyników. 

Wartość aktywów ogółem banku Barclays w dniu 31 grudnia 2016 roku wynosiła £1 213 

mld. Wartość ta spadła w ciągu jednego roku o £80 mld (6,6%). Największą grupą aktywów grupy 

Barclays jest portfel kredytowy pożyczek i kredytów udzielonych klientom (32,3% wszystkich 

aktywów). Znaczną część aktywów reprezentuje także działalność tradingową banku, która jest 

pokazana na bilansie jako „Trading Portfolio Assets” (10,0%) oraz „Derivative Financial 

Instruments” (10,3%)82. Zmiany w wymienionych dwóch pozycjach wskazują na zwiększoną 

aktywność tradingu papierów wartościowych oraz zmniejszaną aktywność tradingu instrumentów 

pochodnych w ciągu ostatnich trzech lat. Bardzo duży wzrost jest zauważalny w gotówce oraz 

środkach grupy trzymanych w bankach centralnych. Przez dwa ostatnie lata płynne środki pieniężne 

banku zwiększyły się o £121 mld. Wzrost jest w dużej mierze spowodowany sprzedażą afrykańskiej 

spółki zależnej BAGL oraz innych zagranicznych oddziałów biznesu klasyfikowanego jako „non-

core”. W latach 2015-2017 zmalała także wartość kontraktów reverse repo, które reprezentują 

pozycje „Reverse Repo and Similar Secured Lending” oraz „Financial Assets Designated at Fair 

Value”83.  

Całkowita wartość zobowiązań pomniejszyła się w 2017 roku o 6,5% w porównaniu do roku 

wcześniejszego. Największy wzrost zobowiązań powstał w zobowiązaniach kontraktów repo 

(104%) i zobowiązaniach finansowych wyznaczonych w wartości rynkowej (81%). Głównymi 

składnikami pozycji „Financial Liabilities Designated at Fair Value” są kontrakty repo oraz dłużne 

papiery wartościowe. Wzrosły także zobowiązania portfolio tradingowego (7,7%) oraz depozyty 

klientów (1,4%). 

Fundusze własne banku zmniejszyły się o 7,5% w porównaniu do roku 2016. Największą 

zmianę w kapitale własnym grupy spowodowała sprzedaż większości udziałów w spółce Barclays 

Africa Group Limited. Wartość pozycji „Non-controlling Interest” spadła o ponad £4 mld (67%). 

Przez rok 2017 zwiększył się kapitał zakładowy firmy oraz inne udziały kapitałowe „Other Equity 

Instruments”84. Na bilansie banku zauważalny jest także spadek wartości rezerw „Other Reserves” 

spowodowany przede wszystkim mniejszymi rezerwami na hedging przepływów pieniężnych. 

 

                                                
82 Jedynie 0,07% derywat z pozycji „derivative financial instruments” jest przeznaczona do zarządzania ryzykiem.  
83 86% aktywów pozycji „financial assets designated at fair value” to kontrakty reverse repo. 
84 Wzrost kapitału zakładowego został spowodowany emisją akcji dla pracowników oraz emisją akcji z programu 
„Script Dividend Programme” – program umożliwiający akcjonariuszom zamianę dywidend na nowe akcje. Inne 

udziały kapitałowe (other equity) są papierami wartościowymi, które zaliczają się do kapitału regulacyjnego Additional 

Tier 1 Capital. Są to zwłaszcza papiery dłużne o charakterze kapitału warunkowego „contingent convertible securities”, 

inaczej znane jako obligacje CoCo. 
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Tabela 2 Skonsolidowany bilans grupy Barclays na koniec roku sprawozdawczego 2015, 2016 i 2017 

BARCLAYS PLC | BILANS   Dane Historyczne  

w mln £  2015A % 2016A % 2017A % 

ASSETS              

Cash and Balances at Central Banks   49 711 4,4%  102 353 8,4%  171 082 15,1% 

Items in the Course of Collection from 
Other Banks   1 011 0,1%  1 467 0,1%  2 153 0,2% 

Trading Portfolio Assets   77 348 6,9%  80 240 6,6%  113 760 10,0% 

Financial Assets Designated at Fair 
Value   76 830 6,9%  78 608 6,5%  116 281 10,3% 

Derivative Financial Instruments   327 709 29,3%  346 626 28,6%  237 669 21,0% 

Financial Investments   90 267 8,1%  63 317 5,2%  58 916 5,2% 

Loans and Advances to Banks   41 349 3,7%  43 251 3,6%  35 663 3,1% 

Loans and Advances to Customers   399 217 35,6%  392 784 32,4%  365 552 32,3% 

Reverse Repo and 
Similar Secured Lending   28 187 2,5%  13 454 1,1%  12 546 1,1% 

Prepayments, Accrued Income and 
Other Assets   3 010 0,3%  2 893 0,2%  2 389 0,2% 

Investments in Associates and Joint 
Ventures    573 0,1%   684 0,1%   718 0,1% 

Property, Plant, and Equipment   3 468 0,3%  2 825 0,2%  2 572 0,2% 

Goodwill and Intangible Assets   8 222 0,7%  7 726 0,6%  7 849 0,7% 

Current Tax Assets    415 0,0%   561 0,0%   482 0,0% 

Deferred Tax Assets   4 495 0,4%  4 869 0,4%  3 457 0,3% 

Retirement Benefit Assets    836 0,1%   14 0,0%   966 0,1% 

Assets Included in Disposal Groups 
Classified as Held for Sale   7 364 0,7%  71 454 5,9%  1 193 0,1% 

Total Assets  1 120 012 100,0% 1 213 126 100% 1 133 248 100,0% 

  % Total Asset Growth  
  

8,3% 
 

-6,6%   

  
      

  

Risk-Weighted Assets   358 376    365 649    313 000   

  RWA % Total Assets  32,0%   30,1%   27,6%   

  
      

  

LIABILITES              

Deposits from Banks   47 080 4,5%  48 214 4,2%  37 723 3,5% 

Items in the Course of Collection Due 
to Other Banks   1 013 0,1%   636 0,1%   446 0,0% 

Customer Accounts   418 242 39,7%  423 178 37,1%  429 121 40,2% 

Repo and Similar Secured Borrowing   25 035 2,4%  19 760 1,7%  40 338 3,8% 

Trading Portfolio Liabilities   33 967 3,2%  34 687 3,0%  37 351 3,5% 

Financial Liabilities Designated at Fair 
Value   91 745 8,7%  96 031 8,4%  173 718 16,3% 

Derivative Financial Instruments   324 252 30,8%  340 487 29,8%  238 345 22,3% 

Debt Securities in Issue   69 150 6,6%  75 932 6,7%  73 314 6,9% 

Subordinated Liabilities   21 467 2,0%  23 383 2,0%  23 826 2,2% 

Accruals, Deferred Income and Other 
Liabilities   10 610 1,0%  8 871 0,8%  8 565 0,8% 

Provisions   4 142 0,4%  4 134 0,4%  3 543 0,3% 
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Current Tax Liabilities    903 0,1%   737 0,1%   586 0,1% 

Deferred Tax Liabilities    122 0,0%   29 0,0%   44 0,0% 

Retirement Benefit Liabilities    423 0,0%   390 0,0%   312 0,0% 

Liabilities Included in Disposal Groups 
Classified as Held for Sale   5 997 0,6%  65 292 5,7%    0,0% 

Total Liabilities  1 054 148 100,0% 1 141 761 100,0% 1 067 232 100,0% 

  % Total Liabilities Growth  
  

8,3% 
 

-6,5%   

  
      

  

EQUITY              

Called Up Share Capital and Share 
Premium   21 586 32,8%  21 842 30,6%  22 045 33,4% 

Other Equity Instruments   5 305 8,1%  6 449 9,0%  8 941 13,5% 

Other Reserves   1 898 2,9%  6 051 8,5%  5 383 8,2% 

Retained Earnings   31 021 47,1%  30 531 42,8%  27 536 41,7% 

Total Equity Excluding Non-controlling 
Interests   59 810 90,8%  64 873 90,9%  63 905 96,8% 

Non-controlling Interests   6 054 9,2%  6 492 9,1%  2 111 3,2% 

Total Equity   65 864 100,0%  71 365 100,0%  66 016 100,0% 

  % Total Equity Growth  
  

8,4% 
 

-7,5%   

  
      

  

Common Equity Tier 1 Capital   40 741    45 204    41 565   

  CET1 % Total Equitty  61,9%   63,3%   63,0%   

  
      

  

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  1 120 012   1 213 126   1 133 248   
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu rocznego grupy Barclays za rok 2017 

(Barclays PLC Annual Report 2017) s.236 
  

 

Zysk brutto z odsetek banku Barclays, który reprezentuje około 47% całkowitego zysku 

operacyjnego brutto (Total Income) spadł o 6,6% w porównaniu do roku 2016. Zmniejszył się 

dochód odsetkowy, jak i koszty odsetkowe z niewiele większym tempem zmiany dochodów85. 

Wynik z tytułu prowizji stanowi 32% wyniku z całkowitego dochodu brutto i przez trzy ostatnie 

lata utrzymywał się na poziomie £6 800 mln. Wynik z działalności tradingowej w 2017 roku 

odpowiadał za 1/3 wyniku z bankowości inwestycyjnej86. Biznes tradingowy grupy doświadczył 

dużej zmienności wyniku netto przez ostatnie 2 lata, która prawdopodobnie była spowodowana 

zmianami w popycie na usługi tradingowe. Wynik operacyjny netto Barclays za rok 2017 wynosił 

£18 740 mln, jest to wartość mniejsza o 1,8% od wyniku operacyjnego z roku 2016 i mniejsza o 

7,6% od wyniku operacyjnego z roku 2015. Koszty operacyjne banku znacznie zmalały w ciągu 

ostatnich dwóch lat z £18 536 mln w 2015 roku do £15 456 mln w 2017 roku. Spowodowało to 

                                                
85 Spadek przychodów odsetkowych z roku poprzedzającego rok sprawozdawczy 2017 – 6,3%; spadek kosztów 
odsetkowych - 5,4%.  
86 Działalność z bankowości inwestycyjnej liczona jako suma „Net fee and commission income”, „Net trading income” 

i „Net investment income” z założeniem, że „Net fee and commission income” składa się jedynie z dochodów 

prowizyjnych netto bankowości inwestycyjnej (gwarancja papierów wartościowych, usługi doradcze itp.). 
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spadek wskaźnika koszty do dochodów (cost-to-income) o 11% w ciągu ostatnich dwóch lat. Grupa 

Barclays planuje w najbliższych latach zmniejszyć wskaźnik kosztów do poziomu 60%, czyli o 

13% mniej od wartości wskaźnika w 2017 roku. Przez mocną redukcje kosztów działania banku, 

Barclays udało się osiągnąć zysk brutto z operacji kontynuowanych przed odliczeniem kosztu 

podatku dochodowego o wartości £3 541 mln. „Profit Before Tax” zwiększył się w ciągu roku o 

10%, a w ciągu dwóch lat o 209%. Z niezwyczajnie wysoką efektywną stopą podatkową w 2017 

roku wynoszącą 63%, zysk banku z operacji kontynuowanych wynosił £1 301 mln. Korygując 

efektywną stopę podatkową o efektywną stopę podatkową z 2016 roku, zysk wyniósłby £2 452 

mln, wzrost zysku z operacji kontynuowanych wzrósłby o 10% w stosunku do roku 2016. Po 

odliczeniu £2 195 mln straty z działalności zaprzestanej (głownie BAGL), końcowy wynik banku 

za rok 2017 wynosi -£894 mln 
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Tabela 3 Rachunek zysków i strat grupy Barclays za lata 2015, 2016 i 2017 

BARCLAYS PLC | RACHUNEK WYNIKÓW   Dane Historyczne  

w mln £  2015A % 2016A % 2017A % 

Interest Income  13 953 
 

 14 541 
 

 13 631   

Interest Expense - 3 345 
 

- 4 004 
 

- 3 786   

Net Interest Income  10 608 48,1%  10 537 49,1%  9 845 46,7% 

Fee and Commission Income  8 470 
 

 8 570 
 

 8 751   

Fee and Commission Expense - 1 611 
 

- 1 802 
 

- 1 937   

Net Fee and Commission Income  6 859 31,1%  6 768 31,6%  6 814 32,3% 

Net Trading Income  3 426 15,5%  2 768 12,9%  3 500 16,6% 

Net investment Income  1 097 5,0%  1 324 6,2%   861 4,1% 

Other Income   50 0,2%   54 0,3%   56 0,3% 

Total Income  22 040 100,0%  21 451 100,0%  21 076 100,0% 

Credit Impairment Charges and 
Provisions - 1 762 8% - 2 373 11% - 2 336 11% 

  
      

  

Net Operating Income  20 278 
 

 19 078 
 

 18 740   

Staff Costs  8 853 48%  9 423 58%  8 560 55% 

Infrastructure Costs  2 691 15%  2 998 18%  2 949 19% 

Administration and General Expenses  2 983 16%  2 917 18%  3 247 21% 

Provision for UK Customer Redress  2 772 15%  1 000 6%   700 5% 

Provision for Ongoing Investigations & 
Litigations - FOREX  1 237 7%    0%    0% 

Operating Expenses  18 536 100%  16 338 100%  15 456 100% 

  % C/I 84% 
 

76% 
 

73%   

  
      

  

Share of Post-tax Results of Associates 
and Joint Ventures   41 

 
  70 

 
  70   

Profit (Loss) on Disposal of Subsidiaries, 
Associates and Joint Ventures -  637 

 
  420 

 
  187   

  
      

  

Profit Before Tax  1 146 
 

 3 230 
 

 3 541   

  % Tax Rate 100% 
 

31% 
 

63%   

Tax Expense  1 149 
 

  993 
 

 2 240   

Profit (Loss) After Tax - Continuing 
Operations -  3 

 
 2 237 

 
 1 301   

  
      

  

Profit (Loss) After Tax - Discontinued 
Operations   626 

 
  591 

 
- 2 195   

Profit (Loss) After Tax   623    2 828   -  894   
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu rocznego grupy Barclays za rok 2017 
(Barclays PLC Annual Report 2017) s.234 
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4.2. Analiza wyniku segmentu Barclays UK i segmentu Barclays International. 

Spoglądając na wyniki segmentów (tabela 4) można zauważyć, że Barclays International 

przynosi więcej zysku, jednak w stosunku do aktywów działu, ROA Barclays International jest 

znacząco mniejsze. Zwrot na aktywach87 segmentu Barclays International wynosi 0.38%, zwrot na 

aktywach segmentu Barclays UK to 0.74%. Barclays International składa się z biznesu „Corporate 

and Investment Banking” (CIB) oraz “Consumer, Cards and Payments” (CCP). Całkowity przechód 

za rok 2017: CIB – £9 878 mln, CCP – £4 504 mln. W 2016 roku zwrot na średnim zaalokowanym 

kapitale własnym CIB był ponad cztery razy niższy od zwrotu biznesu CCP88. 

 

   Tabela 4 Analiza wyniku segmentów banku Barclays 

 

   Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu rocznego grupy Barclays za rok 2017 

   (Barclays PLC Annual Report 2017) s.247 

 

Korygując wyniki Barclays z założeniami: 

 braku działalności „Non-Core”; 

 wynikiem segmentu „Head Office” równemu 0; 

 efektywna stopa podatkową równą 31% (stopa podatkowa grupy z 2016 roku); 

 dzwignią finansową na poziomie 17.3 (dźwignia finansowa z 2017 roku); 

 stosunkiem “Tangible Common Equity” do “Total Shareholders’ Equity” równym 62.7% 

(stosunek dwóch pozycji z 2017 roku); 

 wszystkich innych danych z tabeli 4 bez zmian; 

wskaźnik ROE jest na poziomie 5,3% a wskaźnik zwrotu ze zwykłego materialnego kapitału 

własnego ROTE wynosi 8.4%. Ponieważ 1 lipca 2017 roku Barclays PLC zamknął segment „Non-

Core” oraz sprzedaje aktywa dawnego segmentu, przyjęte jest, że grupa pozbędzie się wszystkich 

części biznesu, które nie generują zysku. Segment „Head Office”, który odpowiada za funkcje 

wspierające włączając operacje przekształcające stukturę i działanie holdingu po transformacji 

                                                
87 Zwrot na aktywach liczony jako stosunek zysku brutto przed odliczeniem kosztu podatku dochodowego (Profit 

Before Tax) do aktywów ogółem segmentu. 
88 Barclays, Barclays PLC Annual Report 2017, 21 February 2018, s. 216. 
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upraszczania biznesu oraz zmiany struktury prawnej związenej z wchodzą regulacją ring-fencing’u 

w Wielkiej Brytanii powinien nie przynosić niezwyczajnych strat, stąd też założenie zerowego 

wyniku. Dla normalizacji stopy podatkowej została przyjęta efektywna stopa podatkowa z 2016 

roku, która nie jest spaczona nagłymi zmianamy prawnymi w strefie podatkowej89. Po korekcji 

wyników, która pokazuje potencjalny zysk firmy w czasie stabilnej działalności (bez 

restrukturyzacji), zwrot na kapitale własym segmentu UK przwyższa dwie z trzech branych pod 

uwagę wartości kosztu kapitału własnego90. Wskaźnik ROE segmentu US oraz całościowy 

wskaźnik ROE dwóch biznesów nie przewyższają ani jednego z trzech wartości kosztu kapitału 

własnego. Wnioskując, wegług koncepcji ekonomicznej wartości dodanej, Barclays UK generuje 

wartość dodaną, a Barclays International nie tworzy żadnej wartości dodanej według danych 

skorygowanych. 

 

 

                                      Tabela 5 Analiza wyniku segmentów Barclays UK i 

                                      Barclays International 

Wyniki Segmentów   BARC UK   BARC INT  

 Total Income  £7 383 £14 382 

 EBT  £1 747 £3 275 

 EBT Margin  24% 23% 

 Tax Rate  31% 31% 

 Adj. Profit/Loss  £1 210 £2 268 

 ROA  0,5% 0,3% 

 Leverage  17,17 17,17 

 ROE  8,7% 4,5% 

 ROTCE  13,9% 7,3% 

   BARC UK + BARC INT  

 Adj. Total ROA  0,3% 

 Total ROE  5,3% 

 ROTCE  8,4% 
                                     Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu rocznego grupy 

           Barclays za rok 2017 (Barclays PLC Annual Report 2017) s.247 

 

 

 

 

                                                
89 Efektywna stopa podatkowa z początku 2017 dla sektora jest niższa niż efektywna stopa podatkowa grupy Barclays z 

2016 roku, a poprzez nową reformę podatkową Stanów Zjednoczonych przyszła stopa powinna być jeszcze niższa. 
Dane dotyczące efektywnych stóp podatkowych:  

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/taxrate.xls 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/taxrateEurope.xls. 
90 Wszystkie rozważane wartości kosztu kapitału własnego są podane w rozdziale drugim, s. 28. 
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Aby poprawić swoją sytuacje finansową i osiągnąć zwrot z kapitału własnego 

przewyższający koszt kapitału własnego, grupa Barclays posiada dwa rozwiązania: 

a. sprzedać swój biznes „Corporate and Investment Bank” lub aktywa z operacjami, które nie 

przynoszą wartości dodanej i zachować zyskowność segmentu Barclays UK na 

dotychczasowym poziomie lub ją zwiększyć, nie robiąc w tym samym czasie emisji dużej 

ilości nowych instrumentów „equity”; 

b. zwiększyć zyskowność biznesu „Corporate and Investment Bank” i zachować zyskowność 

segmentu Barclays UK na dotychczasowym poziomie lub ją zwiększyć, nie robiąc w tym 

samym czasie emisji dużej ilości nowych instrumentów „equity”. 

 

W 2015 roku na dyrektora zarządzającego (CEO) banku został wybrany Jes Staley, weteran 

bankowości inwestycyjnej z wieloletnim doświadczeniem w JPMorgan. Wcześniejsza zmiana CEO 

banku, którym wcześniej kierował Antony Jenkins (człowiek, który skupiał strategie banku na 

porządnej reputacji i oddziale bankowości detalicznej91) sugeruje, że nagła sprzedaż obecnie nisko 

zyskownego biznesu bankowości inwestycyjnej jest mało prawdopodobna. Wraz ze skupieniem na 

rynku domowym, Barclays może wykorzystać swoje korzyści skali do dominacji w bankowości 

inwestycyjnej na terenie Wielkiej Brytanii, po czym może przenieść swój sukces na nowy 

kontynent i zebrać większy udział w rynku Stanów Zjednoczonych. Warto zauważyć, że biznes 

M&A i biznes Equity Capital Market grupy Barclays jest w fazie rozwoju i liczy nie więcej niż 8 

lat92. 

 

4.3. Wycena metodą porównawczą. 

4.3.1. Dobór firm porównywalnych. 

Jednym ze sposobów wyceny spółki jest porównanie wybranego wskaźnika wartości spółki 

do tego samego wskaźnika firm porównywalnych. Wskaźnikiem wartości jest zwykle stosunek 

wartości rynkowej lub wartości firmy do pewnego miernika zyskowności lub wartości księgowej. 

Wycena metodą porównawczą jest czasami określana jako „pricing”, czyli ustalanie ceny w 

kontraście do „valuing”, czyli wycenie – szukaniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie jego 

cech fundamentalnych. Określenie „pricing” w bardzo dobry sposób rozróżnia dwa podstawowe 

podejścia wyceny spółki, bowiem w metodzie porównawczej określenie czy spółka jest przeceniona 

czy niedoceniona nie jest możliwe bez porównania wybranego mnożnika spółki do tego samego 

                                                
91 Brinded L., The fired Barclays CEO had two nicknames inside the bank that tell you why he was forced out, 8 July 
2015, http://www.businessinsider.com/barclays-ceo-antony-jenkins-left-because-of-his-lack-of-investment-banking-

understanding-2015-7?IR=T. 
92 Murphy H., Barclays’ commitment to investment banking pays off in UK, 17 December 2017, 

https://www.ft.com/content/fac9bd48-db43-11e7-a039-c64b1c09b482. 
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mnożnika spółki podobnej. Spółką podobną lub porównywalną jest podmiot, który przede 

wszystkim działa w takiej samej lub bardzo podobnej strefie operacyjnej. Spółkę porównywalną 

można także wybrać na podstawie kryterium: 

 wielkości – wartość kapitalizacji rynkowej, wartość aktywów ogółem, przychody ogółem, 

pracownicy etc.; 

 regionu geograficznego (geography) – teren operacji przedsiębiorstwa; 

 innych cech podobnych ze spółką wycenianą. 

W wycenie porównawczej Barclays PLC zostały obliczone trzy wskaźniki rynkowe. Są to: 

 wskaźnik „price to earnings” (current P/E) – stosunek ceny rynkowej akcji na dzień wyceny 

do zysku na jedną akcje za najbardziej aktualny rok sprawozdawczy; 

 wskaźnik „forward price to earnings” (forward P/E) – stosunek ceny rynkowej akcji na 

dzień wyceny do szacowanego zysku na akcje za przyszły najbliższy okres; 

 wskaźnik „price to book value” (P/BV) – stosunek ceny rynkowej akcji na dzień wyceny do 

wartości księgowej kapitału własnego na dzień ostatniego rocznego sprawozdania 

finansowego banku. 

Za podmioty porównywalne zostały wybrane następujące banki: 

1. JPMorgan Chase & Co. – amerykański holding banku inwestycyjnego (marka JPMorgan) 

oraz innych usług finansowych takich jak bankowość detaliczna i karty kredytowe (marka 

Chase). Największy bank na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej93; 

2. HSBC Holdings – Brytyjski holding bankowości i usług finansowych ze znaczną ilością 

operacji w Azji (w szczególności w Hong Kong’u). HSBC jest największym bankiem w 

Wielkiej Brytanii i Europie pod względem kapitalizacji rynkowej jak i wielkości aktywów94. 

3. Bank of America – drugi największy bank amerykański pod względem aktywów. Po 

przejęciu w 2008 roku banku Merrill Lynch, BofA stał się jednym z największych banków 

inwestycyjnych określanych mianem „bulge bracket bank”.; 

4. Citigroup Inc. – amerykański holding, bank uniwersalny ze znaczną działalnością 

bankowości inwestycyjnej. Citi powstało poprzez fuzje Citicorp oraz Travelers Group w 

1998 roku; 

5. Deutsche Bank – niemiecki bank z dużym udziałem operacji bankowości inwestycyjnej. 

Jeden z największych banków globalnie; 

                                                
93 Banks around the World, World’s Largest Banks 2018, 4 May 2018, https://www.relbanks.com/worlds-top-

banks/market-cap. 
94 S&P Global Market Intelligence (Mehmood J.), The world's 100 largest banks, 4 May 2018, 

http://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=40223698&cdid=A-40223698-11568. 
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6. Banco Santander – hiszpańska grupa bankowa, komponent indeksu Euro Stoxx 50. Grupa 

Santander posiada operacje w wielu regionach świata, które są skutkiem wielu przejęć 

spółki wykonanych przez ostatnie 20 lat; 

7. Société Générale – francuski bank uniwersalny, komponent indeksu Euro Stoxx 50, jeden z 

największych banków w Europie;   

8. UBS – Największy bank w Szwajcarii, jeden z największych banków inwestycyjnych na 

świecie;  

9. Lloyds Banking Group – jedna z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii 

stworzona za skutkiem przejęcia banku HBOS PLC przez Lloyds Bank PLC, komponent 

indeksu FTSE 100; 

10. Royal Bank of Scotland Group – brytyjski holding oferujący usługi bankowości i 

ubezpieczeń. RBS jest jednym z największych banków w Wielkiej Brytanii. Razem z 

HSBC, Barclays i Lloyds tworzy on „wielką czwórkę banków” w UK. Na początku 2009 

roku, RBS był największym bankiem na świecie pod względem aktywów95. 

Kryteriami wyboru banków porównywalnych były: 

 kryterium działalności – wybrane zostały banki uniwersalne, które posiadają mix operacji 

bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej; 

 kryterium wielkości – wszystkie wymienione podmioty znajdują się wśród 25 największych 

banków pod względem wartości aktywów ogółem; 

 kryterium regionu geograficznego – wybrane banki, tak samo jak Barclays, działają w skali 

międzynarodowej z operacjami w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. 

 

4.3.2. Wskaźniki cena do zysku i analiza zysku. 

Wynik finansowy grupy Barclays za rok 2017 był ujemny, dlatego też nie jest możliwe 

dokonanie wyceny banku na podstawie wskaźnika P/E. Mimo że wycena nie jest możliwa, analiza 

wskaźników firm porównywalnych pozwoli na dokładniejsze zrozumienie pozycji Barclays na tle 

banków podobnych. 

Bankami z najwyższym wynikiem za ostatni rok sprawozdawczy były JPMorgan Chase & 

Co. – $24 441 mln, Bank of America – $18 232 mln oraz HSBC - $11 879 mln. Zwrot z aktywów 

trzech banków był także, w tej samej kolejności, najwyższy wśród wszystkich jedenastu spółek. 

Angielski bank HSBC osiągnął bardzo dobry wynik w stosunku do swoich ekspozycji na ryzyko. 

Zwrot banku z aktywów ważonych ryzykiem (RoRWA) wynosi 1.36% i jest większy od BofA o 10 

punktów bazowych. Aktywa ważone ryzykiem banku Bank of America są prawie dwa razy większe 

                                                
95 Jones S., RBS et mon droit: HM deficits, 4 May 2018, https://ftalphaville.ft.com/2009/01/19/51341/rbs-et-mon-droit-

hm-deficits. 
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od aktywów ważonych ryzykiem banku HSBC oraz wyże od RWA JPMorgan o 3,7%. Pomimo 

dominacji JPMorgan w wyniku i wskaźnikach zyskowności za rok 2017 (nie wykluczając 

RoRWA), bank posiada bardzo dużo ekspozycji ważonych ryzkiem które stanowią aż 59,59% 

aktywów ogółem. Możliwe, że inwestorzy mają tą informacje na uwadze i przez to ustawiają cenę 

HSBC wyżej obu banków amerykańskich. 

 

 Tabela 6 Wynik netto, kapitał własny i aktywa ogółem banków porównywalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych analizowanych spółek za rok 2017 

 

             Tabela 7 Wskaźniki cena do zysku (current P/E), cena do przyszłego zysku (forward P/E) i 

             cena do wartości księgowej (P/BV) dla banków porównywalnych 

 

              Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych analizowanych 

              spółek za rok 2017 i danych z serwisu Morningstar 

 

Analiza Porównawcza (Comparable Company Analysis)

wartości w milionach

No. Company Currency Earnings Total Equity Total Assets

X Barclays GPB -894 66 016 1 133 248

1. JPMorgan Chase & Co. USD 24 441 255 693 2 533 600

2. HSBC Holdings PLC USD 11 879 197 871 2 521 771

3. Bank of America USD 18 232 267 146 2 281 234

4. Citigroup Inc. USD -6 798 200 740 1 842 465

5. Deutsche Bank EUR -735 68 099 1 474 732

6. Banco Santander EUR 6 619 106 832 1 444 305

7. Société Générale EUR 3 430 64 037 1 275 128

8. UBS CHF 1 165 51 383 915 613

9. Lloyds GBP 3 547 49 143 812 109

10. Royal Bank of Scotland Group GPB 1 415 49 093 738 056

No. Company Current P/E Forward P/E P/BV

1. JPMorgan Chase & Co. 18,0x 12,6x 1,5x

2. HSBC Holdings PLC 20,0x 12,8x 1,0x

3. Bank of America 19,6x 12,0x 1,2x

4. Citigroup Inc. - 12,7x 0,9x

5. Deutsche Bank - 26,1x 0,4x

6. Banco Santander 16,5x 10,2x 0,8x

7. Société Générale 13,8x 11,2x 0,6x

8. UBS 64,9x 12,6x 1,3x

9. Lloyds 14,0x 10,1x 1,0x

10. Royal Bank of Scotland Group 41,8x 10,6x 0,7x

Max. 20,0x 12,8x 1,5x

Min. 13,8x 10,1x 0,4x

Mediana 17,2x 12,0x 1,0x

Średnia 17,0x 11,6x 0,9x

BARC - 10,8x 0,57x
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Banki, które osiągnęły najgorsze wyniki za ostatni rok to Deutsche Bank, Barclays i 

Citigroup Inc., których strata wyniosła odpowiednio ($904 mln), ($1 269 mln) i ($6 798 mln). W 

stosunku do aktywów ogółem najgorzej wypada Citigroup z ROA na poziomie -0,37%, jest to 

prawie 5 razy niższe ROA od Barclays, który posiada zwrot z aktywów wynoszący -0,08%. 

Pomimo bardzo niskiego wyniku Citi, bank jest relatywnie bardzo dobrze wyceniany na rynku ze 

wskaźnikiem P/BV wynoszącym 0.9. Powodem takiej wyceny jest jednorazowa strata banku o 

wartości $18 mld, która jest spowodowana reformą podatkową Stanów Zjednoczonych. Mimo tak 

dużej straty, Citi poinformowało prasę96, że reforma podatkowa pozytywnie wpłynie na przyszłe 

wyniki spółki oraz przyczyni się do osiągnięcia i podwyższenia celów banku. Skorygowany wynik 

Citigroup Inc. Za rok 2017 pobił oczekiwania analityków i wyniósł $15,8 mld97. Skorygowany 

zwrot z kapitału własnego ROE banku to 7.71%. Amerykański bank także nie ponosił strat przez 

wcześniejsze cztery lata, w przeciwieństwie do Barclays PLC i Deutsche Bank AG, dla których 

bycie rentownym przez ostatnie 5 lat było dużym wyzwaniem, któremu nie zawsze udało się 

sprostać. Wysoki skorygowany wskaźnik ROE Citi wskazuje, że spółka nie jest jednym z najgorzej 

wypadających banków pod względem wyniku, jednak wyniki reszty banków nie są tak samo 

korygowane w przedstawianej analizie. 

Deutsche Bank znajduje się w podobnej sytuacji co bank Barclays, z restrukturyzacją 

trwającą już 6 lat oraz słabą reputacją. Po stratach baku w ostatnich trzech latach z rzędu, cena akcji 

banku na rynku jest jak najbardziej wytłumaczalna. 

Bardzo wysoki wskaźnik P/E dla Royal Bank of Scotland jest spowodowany pierwszym 

konstruktywnym zyskiem banku, który osiągnął za rok 2017. Jest to pierwszy zysk tego 

przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 10 lat. W przypadku szwajcarskiego banku UBS przyczyną 

bardzo wysokiego wskaźnika PE jest spadek zysku z wyniku za rok 2016, który wyniósł 3,2 mld 

CHF do 1,1 mld CHF za rok 2017. Gwałtowny spadek zysku jest spowodowany wysokimi 

odpisami rezerw z tytułu podatku w wysokości 2.9 mld, który jest skutkiem niedawnej reformy 

podatkowej Stanów Zjednoczonych. Żaden z wymienionych dwóch banków nie został wzięty pod 

uwagę w obliczaniu wartości statystycznych wskaźnika current P/E banków porównywalnych. 

 

                                                
96 Gray A., US tax reform to help Citigroup beat targets despite $18bn loss, 16 January 2018, 

https://www.ft.com/content/fb1dae9c-fad5-11e7-9b32-d7d59aace167. 
97 Wynik skorygowany o wykluczenie jednorazowej straty związanej z reformą podatkową Stanów Zjednoczonych 

2017 roku. 
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Tabela 8 Cena akcji (Stock Price), rozwodniony wynik na jedną akcje (EPS) i liczba akcji w obiegu (Shares 

Outstanding) dla banków porównywalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych z serwisu Morningstar 

 

               Tabela 9 Wskaźniki ROE, ROA i poziom dźwigni finansowej (Leverage) 
               dla banków porównywalnych 

 

              Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych 

              analizowanych spółek za rok 2017 

 

Aby uznać Barclays PLC za niedoceniony, bank musiałby posiadać wskaźnik P/E na 

poziomie mniejszym niż 17. W takim przypadku minimalny zysk na jedną akcje wyniósłby $0,73, a 

minimalny wynik za okres byłby równy £2 201 przy założeniu stałej ceny akcji na giełdzie 

nowojorskiej NYSE oraz stałej cenie funta brytyjskiego (USD/GBP) z dnia 12 kwietnia 2018 roku. 

 

 

 

 

Analiza Porównawcza (Comparable Company Analysis)

ilość akcji w obiegu (Shares Outstanding) w milionach

No. Company Ticker Stock Price EPS (Diluted) Shares Outstanding

X Barclays NYSE: BCS 12,5$               -0,41 4 267,36

1. JPMorgan Chase & Co. NYSE: JPM 113,4$             6,31 3 410,42

2. HSBC Holdings PLC LON: HSBA 681,6$             - -

3. Bank of America NYSE: BAC 30,7$               1,56 10 184,28

4. Citigroup Inc. NYSE: C 72,1$               -2,98 2 560,33

5. Deutsche Bank NYSE: DB 14,4$               -0,53 2 066,40

6. Banco Santander NYSE: SAN 6,6$                  0,40 16 136,15

7. Société Générale EPA: GLE 44,3$               - -

8. UBS NYSE: UBS 17,5$               0,27 3 854,11

9. Lloyds LON: LLOY 68,2$               - -

10. Royal Bank of Scotland Group LON: RBS 264,7$             - -

Analiza Porównawcza (Comparable Company Analysis)

No. Company ROE ROA Leverage

X Barclays -1,35% -0,08% 17,17

1. JPMorgan Chase & Co. 9,56% 0,96% 9,91

2. HSBC Holdings PLC 6,00% 0,47% 12,74

3. Bank of America 6,82% 0,80% 8,54

4. Citigroup Inc. -3,39% -0,37% 9,18

5. Deutsche Bank -1,08% -0,05% 21,66

6. Banco Santander 6,20% 0,46% 13,52

7. Société Générale 5,36% 0,27% 19,91

8. UBS 2,27% 0,13% 17,82

9. Lloyds 7,22% 0,44% 16,53

10. Royal Bank of Scotland Group 2,88% 0,19% 15,03
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4.3.3. Wskaźniki cena do przyszłego zysku. 

W przeciwieństwie wskaźnika current P/E, który mierzy stosunek ceny akcji do najbardziej 

aktualnego wyniku z danych sprawozdawczych spółki98, wskaźnik forward P/E mierzy stosunek 

ceny akcji do szacowanego przez analityków zysku za jedną akcje za najbliższy przyszły okres. 

Dla analizowanych 11 spółek wskaźnik forward P/E jest mniej zmienny niż wskaźnik P/E. 

Współczynnik zmienności wskaźnika forward P/E jest ponad dwa razy mniejszy od współczynnika 

zmienności wskaźnika current P/E. Jedynym bankiem, którego wskaźnik forward P/E znacznie 

odbiega od reszty podmiotów jest Deutsche Bank. Forward P/E jest o wiele wyższy dla 

niemieckiego banku prawdopodobnie poprzez bardzo niski, jednak dodatni, prognozowany zysk 

banku za najbliższy przyszły okres.  

Na tle wszystkich 10 banków porównywalnych, cena akcji stosunkowa do przyszłego zysku 

Barclays jest niewiele niższa od średniej porównywanych banków. Warto jednak zauważyć, że 

banki europejskie Société Générale, Banco Santander, Lloyds oraz RBS nie posiadają takiej samej 

skali operacji bankowości inwestycyjnej co reszta analizowanych banków, które często są określane 

bankami „bulge bracket” (BB). W przypadku przyszłego wyniku Barclays, który nie tylko jest 

pozytywny, ale także przewyższa swój koszt kapitału, obecna cena akcji byłaby relatywnie tania w 

porównaniu do analizowanych dużych banków „bulge bracket”. Tak nagły skok w zyskach nie jest 

jednak możliwy do osiągnięcia w najbliższym przyszłym okresie. 

Biorąc pod uwagę łącznie banki BB oraz banki europejskie, Barclays wydaje się być 

poprawnie wyceniony pod względem wskaźnika forward P/E. Porównując angielski bank do 

analizowanych dużych banków inwestycyjnych, Barclays PLC przez ostatnie lata unosił się na 

krawędzi zyskowności przez co zwracał bardzo mało pieniędzy inwestorom kapitału własnego. 

Poprzez niskie wypłaty dywidend, bank zasługuje na niższy wskaźnik P/E w stosunku do banków, 

które wypłacają wyższe dywidendy lub wykupują własne akcje. Z drugiej strony banki Europy 

zachodniej posiadają większe ryzyko inwestycyjne mierzone zmiennością ceny akcji do zmienności 

całego rynku akcji – współczynnika Beta modelu CAPM99. Barclays poprzez skalę swoich operacji 

w Stanach Zjednoczonych posiada współczynnik Beta znacznie bliższy bankom amerykańskim, 

przez co jest mniej ryzykowną inwestycją w porównaniu do europejskich instytucji kredytowych. 

Ryzyko wraz z innymi czynnikami, takimi jak sytuacja wewnętrzna analizowanych spółek może 

tłumaczyć, dlaczego Barclays nie jest najtańszym wśród banków Europy zachodniej. 

                                                
98 W przypadku wyceny Barclays PLC wszystkie dane sprawozdawcze są danymi za cały rok sprawozdawczy 2017.  
99 Total Beta (beta for completely undiversified investor) – Western Europe (2017), 5 January 2018, 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html (Total Beta by Industry Sector – Europe). 
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Pomimo zgodności wyceny rynkowej Barclays PLC z wyceną metodą porównawczą 

wskaźnikiem forward PE, należy pamiętać, że zysk, który wchodzi w skład wskaźnika jest zyskiem 

prognozowanym i może znacznie różnić się od zysku faktycznego. 

 

4.3.4. Wskaźniki cena do wartości księgowej. 

Wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej P/BV przyjmuje wartości od 0.4x do 

1.5x dla banków porównywalnych, 0.6x dla Barclays. Najniższy wskaźnik P/BV posiada Deutsche 

Bank, który posiada wiele problemów wewnętrznych. Najwyższy wskaźnik P/BV posiada 

JPMorgan Chase & Co., który pod względem zysku przewyższa oczekiwania analityków od trzech 

lat100. Niskie wskaźniki banków Société Générale oraz Bano Santander mogą być spowodowane ich 

wysokimi współczynnikami Beta101 oraz środowiskiem bardzo niskich stóp procentowych102. Royal 

Bank of Scotland jest bankiem, który od wielu lat powoli wychodzi z kryzysu z pierwszym zyskiem 

za cały rok od 10 lat. Barclays jest wyceniany nieco wyżej od RBS, co zapewne świadczy o nieco  

większej pewności inwestorów w przyszłe przepływy pieniężne lub niższe ryzyko banku, w 

porównaniu do Royal Bank of Scotland. 

 Poziom wskaźnika P/BV tłumaczy także w pewnym stopniu wskaźnik ROE. Dla 

analizowanych banków, zwrot z kapitału własnego103 wyjaśnia wartość wskaźnika P/BV w 46,46 

procentach. Położenie punktu reprezentującego bank Barclays, który znajduje się lekko ponad linią 

trendu (rysunek 2), wskazuje na lekkie przewartościowanie banku. Taki sam rezultat przynosi 

wykonanie regresji zwrotu z aktywów ważonych ryzykiem banku do ich wskaźnika P/BV (rysunek 

4). Pozycja Barclays tak samo znajduje się lekko powyżej linii trendu, co wskazuje lekko zawyżoną 

cenę akcji banku do jego zwrotu z aktywów skorygowanego ryzykiem tych aktywów. Pomimo 

widocznego lekko zawyżonego wskaźnika P/BV do zwrotu z kapitału własnego jak i zwrotu z 

aktywów ważonych ryzykiem, wynik banku użyty w obliczeniach wskaźników jest wynikiem 

końcowym grupy, który bierze pod uwagę operacje kontynuowane – główne, jak i operacje 

zaprzestane w roku 2017, czyli wynik generowany przez aktywa, których bank się pozbywa. Biorąc 

pod uwagę jedynie operacje kontynuowane, ROE banku Barclays wynosi 1,97%. Taka korekta 

wyniku banku Barclays powoduje zaniżoną wartość wskaźnika P/BV w stosunku do wskaźnika 

ROE na tle banków porównywalnych (rysunek 3). Finalnie, próba użyta w regresji liczy jedynie 

jedenaście podmiotów, przez co nie można wykluczyć słabej dokładności wartości statystycznych.  

                                                
100 Gray A., JPMorgan beats profit expectations for 12th straight quarter, 12 January 2018, 

https://www.ft.com/content/b7030684-f7c0-11e7-88f7-5465a6ce1a00. 
101 Beta dla Société Générale (SOGN.PA) to 1,52. Beta dla Banco Santander (SAN.MC) to 1,48. Źródło: reuters.com. 
Dane na dzień 7 Maja 2018. 
102 Stopa refinansowa ECB na dzień 7 maja 2018 roku to 0,00%, 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html. 
103 Zwrot z kapitału własnego liczony jako stosunek wyniku netto do całkowitego kapitału własnego banku. 
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             Rysunek 2 Regresja liniowa wskaźników P/BV względem wskaźników ROE dla banków 

             porównywalnych, wskaźnik ROE dla Citi jest wskaźnikiem skorygowanym104 

 
            Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych analizowanych spółek 

            za rok 2017 i danych z serwisu Morningstar 

          
            Rysunek 3 Regresja liniowa wskaźników P/BV względem wskaźników ROE, zwrot na kapitale 

            własnym dla Barclays jest skorygowany o wykluczenie wpływu wyniku operacji niekontynuowanych 
            na wynik całościowy banku, zwrot na kapitale własnym dla Citi jest wskaźnikiem skorygowanym 

 

            Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych analizowanych spółek 
            za rok 2017 i danych z serwisu Morningstar 

                                                
104 Korekty w modelach regresji dla Citi odnoszą się do korekty wyniku o wykluczenie jednorazowej straty związanej z 

reformą podatkową Stanów Zjednoczonych 2017 roku. 
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             Rysunek 4 Regresja liniowa wskaźników P/BV względem wskaźników RoRWA, 

             wskaźnik RoRWA dla Citi jest wskaźnikiem skorygowanym 

 

           Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych analizowanych 

           spółek za rok 2017 i danych z serwisu Morningstar 

 

Angielski bank wydaje się być poprawnie wyceniony w stosunku do zwrotu dla właścicieli 

kapitału własnego, jednak nadal inwestorzy mocno dyskontują wartość banku poprzez ustawienie 

ceny akcji grupy o wiele niżej niż wartość jej aktywów netto. Wskaźnik wartości rynkowej spółki 

do jej wartości księgowej (P/BV) – 0,57x, jak i wskaźnik wartości rynkowej do rzeczywistej 

wartości księgowej (P/TBV)106 – 0.64x pokazuje, że inwestorzy mają wątpliwości co do 

zarządzania aktywami banku107. 

 

                                                
106 Rzeczywista (materialna) wartość księgowa lub inaczej wartość księgowa aktywów „tangible” jest kapitałem 
własnym pomniejszonym o wartości niematerialne i prawne – „intangible”. 
107 W zdrowym przedsiębiorstwie udzielającym usługi finansowe, których znaczna większość aktywów składa się z 

instrumentów finansowych, wskaźnik P/TBV powinien wynosić przynajmniej 1.00x. Podstawą takiego rozumowania 

jest łączenie wartości rynkowej instrumentów finansowych z ich wartością księgową. 
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Tabela 10 Aktywa ważone ryzykiem (RWA), stosunek RWA do aktywów ogółem (RWA % Total Assets) i 

wskaźnik RoRWA dla banków porównywalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych analizowanych spółek za rok 2017 

 

4.4. Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

4.4.1. Model zdyskontowanych dywidend (DDM). 

W wycenie banku podejściem dochodowym zostały użyte dwa modele. Pierwszym 

modelem jest klasyczny model zdyskontowanych dywidend z początkową, przejściową, 5-letnią 

fazą wzrostu oraz późniejszą fazą stabilnego wzrostu. Głównymi założeniami modelu są: 

 stała wartość wypłacanych dywidend przez prognozowane pierwsze 5 lat na poziomie 

£277,38 mln, czyli 6,5 pensa za jedną akcje z założeniem stałej liczby akcji w obiegu, 

 wskaźnik wypłaty dywidend w roku końcowym jest równy 35,79% - jest to średnia 

wskaźnika banków „money centre” z całego świata108, 

 stosunek aktywów ważonych ryzykiem do aktywów ogółem banku w roku końcowym jest 

równy 32% - jest to stosunek aktywów ważonych ryzykiem do aktywów ogółem banku z 31 

grudnia 2016 roku, 

 stosunek aktywów ważonych ryzykiem do aktywów ogółem banku w fazie przejściowej od 

roku bazowego do roku końcowego wzrasta każdego roku równomiernie liniowo, RWA dla 

roku n jest zapisana jako109: 

 

 

Równanie 10 Sposób obliczania RWA w fazie przejściowej 

                                                
108 Dividend Payout ratios and dividend yields, with key drivers – Global (2017), 5 January 2018, 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html (Dividend Policy Trade Off Variables by 

Industry – Global). 
109 Z rokiem n0 jako rok bazowym. 

Analiza Porównawcza (Comparable Company Analysis)

wartości aktywów ważonych ryzykiem (RWA) w milionach

No. Company RWA RWA % Total Assets RoRWA

X Barclays 313 000 27,62% -0,29%

1. JPMorgan Chase & Co. 1 509 762 59,59% 1,62%

2. HSBC Holdings PLC 871 300 34,55% 1,36%

3. Bank of America 1 443 000 63,26% 1,26%

4. Citigroup Inc. 1 138 167 61,77% -0,60%

5. Deutsche Bank 344 000 23,33% -0,21%

6. Banco Santander 605 064 41,89% 1,09%

7. Société Générale 355 478 27,88% 0,96%

8. UBS 237 494 25,94% 0,49%

9. Lloyds 210 900 25,97% 1,68%

10. Royal Bank of Scotland Group 200 900 27,22% 0,70%
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 roczny wzrost aktywów ogółem wynosi 2,19% - jest to średnia ważona przewidywana 

inflacja dla Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w 2019 roku, ważona stosunkiem 

dwóch krajów w przychodach banku, nie licząc operacji w innych krajach110, 

 zwrot z kapitału własnego ROE w roku końcowym wynosi 7,21% - jest to średni ROE dla 

banków „money centre” Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych ważony stosunkiem 

dwóch krajów w przychodach banku, nie licząc operacji w innych krajach, 

 zwrot z kapitału własnego ROE w roku pierwszym odpowiada zwrotowi z kapitału 

własnego w roku bazowym, 

 zwrot z kapitału własnego ROE w fazie przejściowej od roku pierwszego do roku 

końcowego wzrasta równomiernie liniowo, wskaźnik ROE dla roku n jest zapisany jako111: 

 

 

Równanie 11 Sposób obliczania wskaźnika ROE w fazie przejściowej 

 

 stosunek kapitału zwykłego Tier 1 (CET1) do całkowitego kapitału własnego banku jest 

równy 62,7% - jest to roczna średnia wartość stosunku kapitału CET1 do całkowitego 

kapitału własnego banku w latach 2015-2017, 

 stopa wzrostu wartości wypłacanych dywidend w fazie stabilnego wzrostu jest równa 

średniemu przewidywanemu wzrostowi realnego PKB Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych112 ważonego stosunkiem dwóch krajów w przychodach banku, nie licząc 

operacji w innych krajach, 

 koszt kapitału własnego (Cost of Equity) wynosi 6,64%113, koszt kapitału własnego jest w 

dolarach amerykańskich, 

 zmiany w kapitale CET1 zawierają tylko zysk/stratę netto za okres oraz wypłacone 

dywidendy w okresie. 

Po dwóch latach niskich dywidend, Barclays zamierza przywrócić ich dawną wartość z lat 

2012-2015114 przed restrukturyzacją banku z dywidendą za akcje o wartości 6,5 pensa115. Z tego 

                                                
110 OECD Data, Inflation forecast Total, Annual growth rate (%), 2019 or latest available, 12 April 2018, 

https://data.oecd.org/price/inflation-forecast.htm#indicator-chart. 
111 Dla n w okresie przejściowym od roku drugiego do roku piątego. 
112 OECD Data: Real GDP forecast Total, Annual growth rate (%), 2009 – 2019, 12 April 2018, 

https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm#indicator-chart. 
113 Metoda obliczania kosztu kapitału własnego znajduje się w rozdziale drugim, s … 
114 Barclays Investor Relations, Shareholder information – Dividends, 7 May 2018, 
https://www.home.barclays/barclays-investor-relations/shareholder-information/dividends.html. 
115 White L., Barclays delivers on dividend despite 2017 disappointment, 22 February 2018, 

https://uk.reuters.com/article/uk-barclays-results/barclays-delivers-on-dividend-despite-2017-disappointment-

idUKKCN1G60LP. 
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powodu zakładane są stabilne wypłaty dywidend zapowiadanych przez zarząd Barclays w okresie 

przejściowym wysokiego wzrostu. W fazie stabilnego wzrostu, grupa Barclays ze wskaźnikiem 

wypłaty dywidend na poziomie 35,79% będzie mogła wypłacać dywidendę za akcję równą 63,3 

pensa lub wypłacać część dostępnych środków dla właścicieli kapitału własnego dywidendami a 

część poprzez zwiększenie zysku kapitałowego – wykupem własnych akcji. W Wielkiej Brytanii 

według wewnętrznego aktu prawnego „Companies Act 2006”116 spółki publiczne mają możliwość 

wykupu swoich akcji, dlatego też w modelu dywidendy są nazwane „Adj. Dividends”, oznaczając 

skorygowane dywidendy zawierające wypłaty dywidend oraz „buyback”. 

 

                                                 Tabela 11 Założenia modelu zdyskontowanych 

                                                 dywidend 

Założenia modelu DDM  

 Minimum CET1  11,40% 

 CET1 % Total Equity   62,72% 

 Total Asset Growth  2,19% 

 Terminal Growth  2,13% 

 RWA % Total Assets Target  32,00% 

 Terminal Year Payout Ratio  35,79% 

 Return on Equity Target  7,21% 

 Cost of Equity  6,64% 

 US DoJ Mortgage Settlement      $2 000  
                                                Źródło: opracowanie własne 

 

Aktywa ważone ryzykiem dla roku końcowego są bazowane na wartości RWA z roku 2016. 

W roku 2017 aktywa ważone ryzykiem zostały mocno zmniejszone poprzez sprzedaż Barclays 

Africa Group Limited (BAGL). Wzrost RWA do poziomu tych aktywów z roku 2016 informuje o 

rozszerzeniu działalności bankowej poprzez użycie gotówki ze sprzedaży BAGL, co zwiększy 

ryzyko nowych aktywów i tym samym zwiększy wartość aktywów ważonych ryzykiem w 

następnych latach. 

Przyjmując stabilne przyszłe ceny instrumentów finansowych, wartość aktywów banku 

powinna być przynajmniej na poziomie inflacji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju117 szacuje wzrost cen konsumenckich w 2019 roku na poziome 2,23% dla Wielkiej 

Brytanii i 2,13% dla Stanów Zjednoczonych. Średnia ważona118 inflacja wynosi 2.19%. 

 

                                                
116 Thomson Reuters Practical Law, Glossary – Share buyback, 7 May 2018, 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-107-7250. 
117 OECD Data, Inflation forecast, 12 April 2018, https://data.oecd.org/price/inflation-forecast.htm. 
118 Średnia ważona regionem przychodów grupy Barclays. 
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                                                       Tabela 12 Dane makroekonomiczne użyte 

                                                       w modelu DDM i modelu FCFE 

Dane Makroekonomiczne  

 UK - Szacowany PKB  1,90% 

 US - Szacowany PKB  2,50% 

 Średni Ważony PKB  2,13% 

 UK - Szacowany CPI  2,23% 

 US - Szacowany CPI  2,13% 

 Średni Ważony CPI  2,19% 
                                                      Źródło: Opracowanie własne na 

                                                      podstawie danych OECD 

 

Rok bazowy zawiera dane finansowe banku z 2017 roku oprócz dwóch pozycji. Pierwszą z 

nich jest wynik finansowy „Net Income”, który jest wynikiem grupy z operacji kontynuowanych za 

rok 2017 liczony z efektywną stopą podatkową za rok 2016. Drugą pozycją jest ROE, który jest 

równy ilorazowi zysku netto (Net Income) i kapitału własnego119 roku bazowego. 

W pierwszym roku fazy przejściowej zysk netto banku został pomniejszony o $2 000 mln 

(£1 408,5 mln). Kwota, która została odjęta od zysku netto jest karą departamentu sprawiedliwości 

Stanów Zjednoczonych za wcześniejszą sprzedaż toksycznych papierów RMBS120 (US DoJ 

Mortgage Settlement). Model DDM zakłada też brak wzrostu pozycji „Return on Equity” w roku 

pierwszym. Przyczyną braku wzrostu jest ujemny faktyczny wskaźnik ROE banku w 2017 roku. 

W fazie przejściowej dywidenda jest na stałym poziomie 6,5 pensa za akcje. Zysk netto 

(„Net Income”) jest obliczany jako iloczyn wskaźnika ROE i końcowego kapitału własnego. 

Zmiany we własnym kapitale zwykłym Tier 1 są spowodowane wartością wyniku za okres oraz 

wypłatami dywidend. Pozycja „Reinvestment” jest różnicą końcowej wartości kapitału CET1 i 

początkowej wartości kapitału CET1 w okresie. Obliczona różnica pokazuje jaka część zysku 

została zatrzymana w banku. Jako że banki muszą zachować pewien minimalny poziom kapitału 

regulacyjnego, kapitał zatrzymany jest traktowany jako reinwestycja, dzięki której bank może 

powiększać swój portfel kredytowy. Pozycja „Reinvestment” nie ma wpływu na implikowaną 

wartość przedsiębiorstwa i jest pokazana w celu możliwości porównania poziomów reinwestycji w 

kapitału własnego w modelu DDM i w modelu FCFE. Aktywa ogółem (Total Assets) w okresie 

równają się aktywom ogółem w okresie poprzednim pomnożonych przez (1 + Total Asset Growth) 

ze wzrostem aktywów w okresie bieżącym. Zwrot z aktywów jest ilorazem zysku netto i aktywów 

ogółem. Wskaźnik ROA nie ma wpływu na implikowaną wartość przedsiębiorstwa. Aktywa 

ważone ryzykiem są iloczynem aktywów ogółem i wskaźnika „RWA % Total Assets”. Obliczony 

                                                
119 Kapitał własny jest liczony jako iloczyn „Ending Common Equity Tier 1 Capital” i odwrotności „CET1 % Total 
Equity”. 
120 The United States Department of Justice, Barclays Agrees to Pay $2 Billion in Civil Penalties to Resolve Claims for 

Fraud in the Sale of Residential Mortgage-Backed Securities, 29 March 2018, https://www.justice.gov/opa/pr/barclays-

agrees-pay-2-billion-civil-penalties-resolve-claims-fraud-sale-residential-mortgage. 
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został także wskaźnik „Common Equity Tier 1 Ratio”, który nie ma wpływu na końcową wartość 

banku, ale z powodów regulacyjnych musi być kontrolowany. Wskaźnik CET1 nie może być niższy 

od 11,4%121 i powinien oscylować w przedziale 13% - 13,5%122. Na końcu podany jest wskaźnik 

ROE, który dyktuje poziom zysku netto za okres. Dla celów analizy wydajności zostały dodane 

także pozycje „Real ROE” i „ROTCE”. „Real ROE” jest równy stosunkowi wyniku netto za okres 

do wartości kapitału własnego odpowiadającego okresu i jest bardziej przydatny w modelu FCFE. 

Dla roku pierwszego, wskaźnik „Real ROE” zawiera w sobie korektę związaną z odjęciem kwoty 

kary departamentu sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Dla roku bazowego „Real ROE” jest 

faktycznym wskaźnikiem ROE jaki uzyskała grupa Barclays w roku 2017. Wskaźnik ROTCE jest 

wskaźnikiem „Return on Tangible Common Equity”, czyli jest to wskaźnik zwrotu z 

„materialnego”, zwykłego kapitału własnego spółki. Jako że Kapitał TCE (Tangible Common 

Equity) jest bardzo podobny do kapitału CET1, ROTCE jest obliczane jako iloczyn ROE i stosunku 

kapitału własnego do kapitału CET1. 

 

 

Równanie 12 Sposób obliczania wskaźnika ROTCE 

 

Aby utrzymać konsystencje walutową cash flow’ów i stopy dyskontowej, na końcu 

dywidendy zostały przewalutowane z wartości w funtach brytyjskich do wartości w dolarach 

amerykańskich z kursem walutowym aktualnym na dzień wyceny.  

Wartość terminalna banku, czyli wartość w fazie stabilnego wzrostu została obliczona 

modelem Gordona. Dla fazy stabilnego wzrostu dywidendy, w liczniku znajduje się dywidenda 

okresu końcowego, a w mianowniku różnica kosztu kapitału własnego i wzrostu dywidend w fazie 

stabilnej. Wzrost dywidend w fazie stabilnej jest równy średniemu ważonemu wzrostowi PKB 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych123. 

Po zdyskontowaniu wszystkich dywidend, skumulowana teraźniejsza wartość dywidend 

pierwszej fazy wynosi $1 630 mln, a wartość terminalna (rezydualna) dywidend jest równa $87 586 

mln. Skumulowana wartość zdyskontowanych dywidend z pierwszej fazy niezwykłego wzrostu 

stanowi jedynie małą cząstkę wartości całkowitej. „Cumulated PV of Dividends” to zaledwie 2% 

całej wartości i odpowiada za 0,38 centa implikowanej ceny za jedną akcje. Pomimo tak niewielkiej 

i małoznacznej wartości banku w fazie przejściowej, pierwsza faza pozwala na pokazanie zmiany 

                                                
121 11,4% jest spodziewaną wymaganą wartością końcową wskaźnika CET1. Źródło: Barclays PLC Annual Report 
2017, s. 180. 
122 Cel wskaźnika CET1 grupy Barclays jest wartość wskaźnika na poziomie 150 – 200 punktów bazowych powyżej 

wymaganej wartości końcowej wskaźnika CET1. Źródło: Barclays PLC, Annual Report 2017, 21 February 2018, s. 206. 
123 Wzrost PKB ważony jest stosunkiem dwóch krajów w przychodach banku, nie licząc operacji w innych krajach. 
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innych istotnych mierników wydajności banku w czasie, które także przyczyniają się do ustalenia 

dywidendy w fazie stabilnego wzrostu. 

 

                                                Tabela 13 Implikowana wartość oraz cena jednej 
                                                akcji grupy Barclays (model DDM) 

 

GBP/USD 1,42 

  Shares Outstanding 

(akcje w obiegu) 
4 267,36 

  

Cumulated PV of Dividends 

(skumulowana wartość 

wygenerowana w fazie 

przejściowej) 

1 630,7 

Terminal Value 

(wartość rezydualna) 
87 586,7 

Value 

(łączna wartość końcowa) 
89 217,5 

  Implied Price 

(cena implikowana) 
20,62 

Actual Price 

(cena rynkowa) 
12,29 

                                            Źródło: opracowanie własne 

Końcowa, implikowana cena jednej akcji banku Barclays wynosi $20,62. Wartość banku 

bazowana na przyszłych dywidendach jest prawie dwa razy większa niż wartość rynkowa grupy na 

dzień wyceny. Obliczona wartość może wskazywać na następujące sytuacje: 

1. bank Barclays jest mocno niedowartościowany na rynku akcji – inwestorzy nie wyceniają 

banku na podstawie jego zdolności do generowania przyszłych cash flow’ow (w tym 

przypadku dywidend); 

2. jedno lub więcej założeń jest nieprawidłowa; 

3. model zdyskontowanych dywidend nie jest odpowiednim modelem do wyceny banku w 

tracie restrukturyzacji. 

W pierwszym przypadku niedogodne środowisko banków europejskich może powodować, 

że w oczach inwestorów banki europejskie nie są „gotowe do inwestycji”124. Taką opinię wyrażał w 

2016 roku obecny CEO szwajcarskiego banku Credit Suisse125. Duża niepewność inwestycyjna w 

                                                
124 Z ang. „not investable”. 
125 Noonan L., Europe’s banks ‘not really investable’ says Credit Suisse’s Thiam, 28 September 2016, 

https://www.ft.com/content/00606dc2-7739-30c9-b13c-1f56de2ccb66. 
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obecnie mało zyskowne banki na obszarze Europy może być powodem nie tylko niewartościowania 

grupy Barclays na rynku, ale także wielu innych banków europejskich. 

W drugim przypadku wartość dywidend lub koszt kapitału własnego jest niepoprawnie 

oszacowana. Jako że wartość rezydualna odpowiada za 98% wartości implikowanej, niepoprawne 

oszacowanie dywidendy może wynikać z nieprawidłowego zysku netto albo niewłaściwego 

wskaźnika wypłaty dywidend dla roku terminalnego. Zysk netto jest zależny od przewidywanego 

wskaźnika ROE w fazie stabilnego wzrostu dywidend. Niepoprawnie oszacowany koszt kapitału 

własnego najprawdopodobniej byłby spowodowany niewłaściwym współczynnikiem ryzyka 

inwestycyjnego w stopie dyskontowej modelu. W tym przypadku jest to współczynnik beta w 

modelu CAPM. 

W trzecim przypadku model zdyskontowanych dywidend, który opiera się na możliwych do 

przewidzenia i często opartych na stabilnej polityce dywidendy dywidendach nie jest odpowiednim 

wyborem do wyceny banku w trakcie restrukturyzacji ze stratą netto za ostatni rok sprawozdawczy. 

Niepewność związana z nowym modelem biznesowym banku, jak i z ostatnio mało zyskownymi 

lub stratnymi wynikami, powoduje niepewność również w przyszłych dywidendach grupy.  

Poprzez wady modelu DDM, które wychodzą z niepewności dywidend oraz niespójności 

pozycji takich jak „Reinvestment” i „Common Equity Tier 1 Ratio”126 skonstruowany został 

również model alternatywny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
126 Ponieważ w okresie przejściowym wartość wypłacanych dywidend jest bardzo mała w stosunku do zysku netto za 

okres, w każdym okresie mocno zwiększa się zwykły kapitał własny Tier 1 (reinwestycje w kapitał własny). Z wysokim 

wzrostem kapitału własnego następuje również wysoki wzrost wskaźnika CET1. Wskaźnik CET1 jest na bieżąco 

kontrolowany przez managerów banku oraz posiada swoją docelową wartość, którą zarząd chce osiągnąć po pewnym 
czasie. Wskaźnik CET1 w roku końcowym równy 16,15% jest o wiele wyższy od „targetu” CET1 banku, który 

znajduje się w zakresie 13% - 13,5%. Bardzo wysoki wskaźnik CET1 może być także przyczyną zaniżonej stopy 

wzrostu aktywów, który aby spowodować poziom wartości wskaźnika CET1 w okolicach 13,5%, musiałby osiągać 

rocznie około 6%. 
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                   Tabela 14 Wycena banku Barclays modelem zdyskontowanych dywidend (DDM) 

                   – dane wejściowe i obliczenia 

 

 

                     Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu rocznego grupy Barclays 

                     za rok 2017 i danych z serwisu Morningstar 
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Wycena na dzień 12 kwietnia 2018 roku. Walutą, w której wycena została zrealizowana to 

dolary amerykańskie. 

 

4.4.2. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego 

(FCFE). 

Oprócz użycia klasycznego modelu zdyskontowanych dywidend, możliwe jest także 

wykorzystanie zmodyfikowanego modelu FCFE. Model zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego jest zwykle definiowany jako wynik netto 

pomniejszony o potrzeby reinwestycyjne. Reinwestycje są to z reguły wydatki CAPEX oraz zmiana 

w kapitale obrotowym. Jako że banki zwykle nie inwestują dużo swojego kapitału w środki trwałe, 

a koncept kapitału obrotowego dla tych przedsiębiorstw nie istnieje, użycie wzorcowego modelu 

FCFF nie będzie właściwą metodą wyceny banku. Mimo tego, jeśli reinwestycje zostaną 

zdefiniowane w inny sposób, wycena metodą dochodową przepływów pieniężnych jest możliwa.  

Aby móc powiększać swój portfel kredytowy i zarazem zwiększać wartość aktywów, banki 

muszą inwestować część swojego zysku w kapitał własny. W innym przypadku, wskaźniki 

kapitałów regulacyjnych w końcu dojdą do poziomu poniżej wymagań regulacyjnych. Inną opcją 

jest także emisja nowych akcji banku lub innych instrumentów „equity”, jednak takie działania nie 

mogą być strategią długoterminową zarządu banku. Definiując reinwestycje jako zmiana w kapitale 

regulacyjnym w danym okresie, można stworzyć zmodyfikowany model FCFE dla banków127. 

 

 

Równanie 13 Sposób obliczania FCFE dla banków 

 

Gdzie, reinwestycje w kapitał regulacyjny = kapitał regulacyjny na końcu okresu -  kapitał 

regulacyjny na początku okresu. 

Jako kapitał regulacyjny można wybrać kapitał Tier 1 lub kapitał zwykły Tier 1, czyli 

kapitał CET1. Ze względu na fakt, że grupa Barclays wyznacza jasny cel poziomu wskaźnika 

kapitału CET1 (13% - 13,5%), do wyceny zostanie użyty kapitał CET1. 

Dla uproszczenia modelu zakładając, że zmiany w zwykłym kapitale regulacyjnym 

obejmują jedynie zysk/stratę netto za okres oraz wypłaty dywidendy, przepływy FCFE będą 

tożsame z dywidendami128. 

  

                                                
127 Damodaran A., Valuing Financial Service Firms, New York (April) 2009, s. 22. 
128 W celu przybliżenia dywidend do faktycznych przepływów pieniężnych dostępnych dla właścicieli kapitału 

własnego, dywidendy również w tym przypadku są traktowane jako wypłacone dywidendy + „buyback”. 
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Równanie 14 Związek FCFE i dywidendy w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

 

W stabilnym, zyskownym banku uniwersalnym wynik netto i dywidendy skorygowane o 

„buyback” stanowią znaczną większość zmian w kapitale CET1. Dla przykładu, poniżej zostały 

podane zmiany w zwykłym kapitale regulacyjnym banku JPMorgan & Chase w 2017 roku. 

 

                               Tabela 15 Zmiany w kapitale regulacyjnym CET1 banku JPMorgan & Chase 

                               w roku 2017 

 

                               Źródło: raport roczny banku JPMorgan za rok 2017 (JPMorgan Chase & Co. 

                               Annual Report 2017) s. 87 

 

Warto podkreślić, że w przedstawionym przykładzie obliczania FCFE, szacowane 

przepływy pieniężne nie powinny być ujemne. Ze względu na fakt, że poprzez zawarte wcześniej 

założenia FCFE jest równy skorygowanym dywidendom, ujemne przepływy pieniężne oznaczałyby 

nową emisję akcji własnych bez wypłaty dywidendy. 

Główną różnicą pomiędzy modelem FCFE a modelem DDM w wycenie banku Barclays są 

połączenia modelu. W modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału 

własnego kapitał regulacyjny jest obliczany jako iloczyn aktywów ważonych ryzykiem i wskaźnika 

kapitału regulacyjnego CET1. Wskutek tego postępowania wskaźnik CET1 jest jednym z głównych 

założeń modelu i musi być oszacowany dla każdego okresu. Aby uniknąć obliczeń iteratywnych, 

gdzie wartość zmiennej zależy od jej samej, do obliczenia wyniku netto zostało użyte ROE dla 
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danego okresu i wartość kapitału własnego129, na koniec roku wcześniejszego. Ze względu sposobu 

obliczania wyniku netto, wskaźnik CET1 posiada również pośredni wpływ na zysk/stratę za okres. 

Jako że FCFF nie może być większe niż zysk netto w danym okresie, wskaźnik zwykłego kapitału 

Tier 1 posiada limit (pozycja „Maximum CET1”), który jest liczony jako iloraz kapitału 

regulacyjnego z okresu poprzedniego powiększonego o zysk netto okresu bieżącego i aktywów 

ważonych ryzykiem okresu bieżącego. W modelu przyjęte jest, że bank osiągnie cel wskaźnika 

CET1 jak najszybciej jak to możliwe („Assume CET1 Ratio”). Jeżeli zakładany wskaźnik kapitału 

regulacyjnego przekracza w danym okresie swój limit, wskaźnik wyznaczający kapitał regulacyjny 

(pozycja „CET1”) otrzymuje wartość maksymalną. Na końcu obliczane są przepływy pieniężne 

według wcześniej wspomnianej formuły. Reszta założeń została niezmieniona i jest tożsama z 

założeniami modelu DDM. Ze względu na sposób obliczania „Real ROE” (stosunek wyniku netto 

za okres do wartości kapitału własnego okresu odpowiadającego), wskaźnik „Return on Equity” 

wraz z wskaźnikiem „Real ROE” pokazuje przedział możliwego zwrotu z kapitału własnego w 

ciągu danego okresu. 

 

                                                Tabela 16 Założenia modelu zdyskontowanych 
                                                przepływów pieniężnych 

Założenia modelu FCFE  

 Minimum CET1 Ratio  11,40% 

 CET1 Ratio Target  13,50% 

 CET1 % Total Equity   62,72% 

 Total Asset Growth  2,19% 

 Terminal Growth  2,13% 

 RWA % Total Assets Target  32,00% 

 Return on Equity Target  7,21% 

 Cost of Equity  6,64% 

 US DoJ Mortgage Settlement   $2 000  

                                            Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
129 Kapitał własny jest równy wskaźnikowi CET1 pomnożonego przez stosunek kapitału własnego do kapitału CET1, 

który jest stały (średnia lat 2015, 2016 i 2017).  

Aby uniknąć obliczeń iteracyjnych, kapitał własny w kalkulacji wyniku netto jest kapitałem regulacyjnym okresu 

poprzedniego. 
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                          Tabela 17 Wycena banku Barclays modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

                          (FCFE) – dane wejściowe i obliczenia 

 

                       Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu rocznego grupy Barclays 

                       za rok 2017 i danych z serwisu Morningstar 
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Po zdyskontowaniu wszystkich przepływów i ich zsumowaniu, końcowa wartość 

przedsiębiorstwa wynosi $122 343. Daje to implikowaną cenę 28,76 dolarów za akcje. 

 

                                                Tabela 18 Implikowana wartość oraz cena jednej 
                                                akcji grupy Barclays (model FCFE) 

 

Cumulated PV of FCFE 

(skumulowana wartość 

wygenerowana w fazie 

przejściowej) 

6 194,5 

Terminal Value 

(wartość rezydualna) 
116 148,5 

Value 

(łączna wartość końcowa) 
122 343,0 

  Implied Price 

(cena implikowana) 
28,67 

Actual Price 

(cena rynkowa) 
12,29 

                                            Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie założenia, które wchodzą w skład modelu są jedynie szacunkami. Nie ma 

całkowitej pewności, że grupa Barclays osiągnie przewidywany zwrot z kapitału własnego. Koszt 

kapitału własnego także nie jest wartością w żaden sposób niewątpliwą, jest to pewna estymacja 

faktycznego kosztu kapitału własnego. Ze względu na pewien stopień niepewności co do głównych 

założeń modelu, w tabeli 19 zostały podane trzy alternatywne scenariusze. 

 

               Tabela 19 Analiza przypadków (scenariuszy) 

Analiza Przypadków 

Przypadek  

 RWA % 

Total 

Assets  

 Return on 

Equity  

 Cost 

of Equity  

 CET 1 

Ratio  
Cena Akcji 

Bazowy (Base 

Case) 
32,0% 7,2% 6,6% 13,5% $28,67  

Alternatywny 1 32,0% 6,6% 6,6% 13,5% $24,86  

Alternatywny 2 34,6% 7,2% 8,3% 13,0% $18,15  

Alternatywny 3 32,0% 7,2% 9,5% 13,0% $17,51  

             Źródło: opracowanie własne 

W scenariuszu bazowym założenia dotyczące stosunku RWA do aktywów ogółem, ROE 

oraz kosztu kapitału są takie same jak w modelu zdyskontowanych dywidend. Wskaźnik CET1 

wynosi 13,5% - jest to najwyższa pożądana przez zarząd wartość wskaźnika. 

W pierwszym scenariuszu alternatywnym przyjęte jest, że grupa nie wygeneruje żadnej 

nadwyżki wartości po zaspokojeniu wymagań inwestorów. Zwrot z kapitału własnego jest równy 

kosztowi kapitału własnego. 
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W drugim scenariuszu alternatywnym koszt kapitału własnego jest równy pierwotnemu 

kosztowi kapitału z czynnikiem ryzyka równym jeden (beta = 1). Propozycja czynnika ryzyka 

równego jeden zakłada, że ryzyko inwestycyjne banku jest takie samo jak średnie ryzyko inwestycji 

całego rynku. Zmienność dochodów kapitałowych akcji banku jest równa zmienności dochodów 

kapitałowych indeksu S&P 500. W scenariuszu przyjęte jest także, że grupa będzie musiała jeszcze 

bardziej zwiększyć swoje RWA130, aby osiągnąć zwrot z kapitału na poziomie 7,2%. Wskaźnik 

CET1 dotrze do minimalnej wartości docelowej wskaźnika. 

W trzecim scenariuszu alternatywnym czynnik ryzyka w modelu CAPM, który określa stopę 

dyskontową został jeszcze bardziej podwyższony. Beta dla kosztu kapitału jest średnią ważoną betą 

„bottom-up”131 i wynosi 1,23. Scenariusz zawiera najbardziej konserwatywne założenie odnoście 

stopy dyskontowej modelu FCFE. Warto zauważyć, że jeżeli koszt kapitału własnego w trzecim 

scenariuszu alternatywnym jest faktycznym kosztem kapitału, spośród angielskich banków 

porównywalnych, prawdopodobnie żaden bank nie przewyższa swojego kosztu kapitału własnego. 

Pomimo różnych danych wejściowych modelu, cena implikowana akcji Barclays PLC nie 

osiągnęła ceny rynkowej akcji z dnia 12 kwietnia 2018 roku. Aby odpowiedzieć na pytanie, 

dlaczego cena implikowana nie znajduje się bliżej ceny rynkowej należy przyjrzeć się bliżej 

czynnikom tworzącym wartość banku. 

 

4.4.3. Model FCFE – analiza wrażliwości. 

Do analizy zależnych wyjaśniających wartość banku wybrane zostały 4 pozycje. Są to: 

zwrot z kapitału własnego, koszt kapitału własnego, stosunek aktywów ważonych ryzykiem do 

aktywów ogółem i wskaźnik zwykłego kapitału regulacyjnego Tier 1. 

Pośród wszystkich założeń, największy wpływ na wartość banku posiada koszt kapitału 

własnego. Jednoprocentowa zmiana w koszcie kapitału własnego powoduje 27% zmiany w cenie 

implikowanej. Niewiele mniejszy wpływ na wartość posiada zwrot z kapitału własnego – 

jednoprocentowa zmiana ROE skutkuje w 23% zmiany wartości banku. O wiele mniejsze zmiany w 

wartości powodują jednoprocentowe wahania aktywów ważonych ryzykiem (5%) i wskaźnika 

kapitału CET1 (4%). 

 

 

 

 

                                                
130 Poziom RWA w drugim scenariuszu alternatywnym jest RWA banku HSBC, największego rywala Barclays na rynku 

UK. 
131 Wyjaśnienie bety „bottom-up” znajduje się w rozdziale drugim, s.28. 
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                                       Tabela 20 Analiza wrażliwości głównych założeń 

Return on Equity Cost of Equity 

Zmiana Cena Akcji Zmiana Cena Akcji 

0% $28.7 0% $28.7 

-1% $22.0 -1% $36.5 

+1% $35.3 +1% $23.7 

RWA % Total Assets CET1 Ratio 

Zmiana Cena Akcji Zmiana Cena Akcji 

0% $28.7 0% $28.7 

-1% $30.2 -1% $27.5 

+1% $27.2 1% $29.8 

                                   Źródło: opracowanie własne 

Z analizy wrażliwości czynników wartości można wywnioskować, że procentowa nadwyżka 

wartości, czyli wartość dodana wygenerowana przez bank, która przekracza wymagania inwestorów 

(ROE - koszt kapitału własnego) kieruje wartością banku. 

Jeżeli: 

 rynki papierów wartościowych, dokładniej – giełda New York Stock Exchange nie jest w 

zupełności efektywna, 

 błędy w szacunkach założeń nie są wysokie, 

 zmiana w kapitale własnym jest właściwą estymą reinwestycji, 

to wartość wewnętrzna grupy Barclays jest o wiele większa od jej kapitalizacji rynkowej na giełdzie 

NYSE. 

 

          Rysunek 5 Wpływ zmiany głównych założeń na implikowaną cenę jednej akcji 

 

         Źródło: opracowanie własne 

Wycena na dzień 12 kwietnia 2018 roku. Walutą, w której wycena została zrealizowana to 

dolary amerykańskie. 
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4.4.4. Podsumowanie. 

Wycena grupy Barclays metodą zdyskontowanych dywidend wskazuje na zaniżoną cenę 

akcji banku na rynkach kapitałowych. Pomimo o wiele wyższej obliczonej wartości banku, nie ma 

pewności co do głównych założeń modelu takich jak „payout ratio”. Prawdopodobnym jest, że 

poprzez dużą niepewność w polityce dywidendowej banku, model zdyskontowanych dywidend nie 

jest odpowiedni do wyceny banku w trakcie transformacji. 

Według wyceny zdyskontowanych przepływów pieniężnych, na dzień 12 kwietnia 2018 

roku Barclays PLC jest niedowartościowany na giełdzie nowojorskiej. Rzeczone 

niedowartościowanie jest na poziomie od 5 do 16 dolarów za akcje (cena rynkowa za akcje – 

$12,29) Szacowane jest, że Barclays PLC dzięki uproszczeniu swoich operacji oraz transformacji 

segmentu bankowości inwestycyjnej po pięciu latach osiągnie zwrot z kapitału własnego 

wynoszący 7,2% (ROTCE 11,5%). Poprzez procesy restukturyzacyjne, które znajdują się w 

końcowym stadium oraz ostatnią karę departamentu sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, cele 

zarządu odnośnie zwrotu ze zwykłego kapitału własnego określanego jako „tangible” nie zostaną 

osiągnięte w wyznaczonym 2019 i 2020 roku, lecz trzy lata później w latach 2022, 2023. Pomimo 

opóźnienia w osiągnięciu celów, bank w końcu osiągnie poziom zwrotu z kapitału równy średniemu 

ROE banków w Europie i Stanach Zjednoczonych. Inwestując nowo pozyskane środki pieniężne ze 

sprzedaży niezyskownych firm zagranicznych, Barclays zwiększy swoją aktywność na rynkach 

domowych uzyskując pozycje lidera bankowości inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii132 oraz 

powiększy swój udział w rynku na terenie Stanów Zjednoczonych. Odział bankowości detalicznej, 

który posiada bardzo duży udział w rynku Wielkiej Brytanii133, za pomocą inwestycji w technologie 

nie straci swojej konkurencyjności oraz być może zmniejszy koszty funkcjonowania oddziału134135. 

Dzięki doświadczonej kadry136 oraz nowej strategii, dział Corporate & Investment Bank przyniesie 

zwrot z kapitału równy przynajmniej 6,6%. W związku z inwestycjami w operacje na rynkach 

domowych, aktywa ważone ryzykiem banku powiększą się o około 4,5%. W związku z nowym 

modelem biznesowym banku, który zwiększy skalę operacji bankowości inwestycyjnej, znacząco 

mogą powiększyć się ekspozycje z tytułu ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego. Wagi 

                                                
132 Clarke P., Barclays has a new tactic for grabbing UK investment banking business, 21 February 2018, 

https://www.fnlondon.com/articles/barclays-has-a-new-tactic-for-grabbing-uk-investment-banking-business-20180221. 
133 Statista – The Statistical Portal, Market share of current accounts of leading United Kingdom (UK) banks in 2014, 

November 2014, https://www.statista.com/statistics/387098/uk-banks-current-account-market-share. 
134 Reuters Staff, Barclays targets technology with venture capital-style business, 16 April 2018, 

https://www.reuters.com/article/us-barclays-fintech/barclays-targets-technology-with-venture-capital-style-business-

idUSKBN1HN21K. 
135 Vaswani A., Barclays UK sees digital technology as crucial to its future, 14 March 2016, 

https://www.ft.com/content/1e5c29d0-e532-11e5-bc31-138df2ae9ee6. 
136 Czołowymi managerami banku są ludzie z wieloletnim doświadczeniem w obecnie najbardziej zyskownym i 

największym pod względem kapitalizacji rynkowej banku JPMorgan. 

Bray C., Barclays Hires JPMorgan Executive to Head Investment Bank, 5 September 2016, 

https://www.nytimes.com/2016/09/06/business/dealbook/barclays-jpmorgan-staley-throsby.html. 
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ekspozycji związanych z ryzykiem rynkowym i ryzykiem operacyjnym dla banków europejskich są 

mniejsze od wag ekspozycji związanych z ryzykiem kredytowym137, dlatego też aktywa ważone 

ryzykiem nie powinny zwiększyć się do nadzwyczajnie wysokiego poziomu. Koszt kapitału jest 

wartością trudną do ustalenia i posiada największy wpływ na wartość banku, jednak pomimo trzech 

różnych testowanych wariantów, żadna wartość nie była niższa niż 140% bieżącej ceny akcji banku 

na giełdzie nowojorskiej. 

Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami stosunkowo niskiej ceny akcji w porównaniu 

do ceny implikowanej zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi jest niewycenianie przez 

inwestorów banku na podstawie jego potencjału do generowania przyszłych korzyści oraz 

wątpliwość inwestorów co do przyszłej zyskowności banku (ROE). Z powodu dużej niepewności w 

środowisku oraz niskich wyników banków europejskich, inwestorzy mogą nie być skłonni do 

długoterminowych inwestycji w banki i używają innych narzędzi do podejmowania decyzji 

inwestycyjnych, takich jak wycena metodami porównawczymi lub używanie czynników 

jakościowych. Możliwym jest także, że inwestorzy nie uważają, że przyszły zwrot z kapitału 

własnego grupy osiągnie poziom kosztu kapitału własnego. Poziom ROE (w scenariuszu bazowym) 

dla którego cena implikowana równałaby się z ceną rynkową to około 4,75% (ROTCE 7,6%). 

Niewykluczone, że jest to związane z opinią inwestorów na temat managerów banku. Bonus CEO 

grupy Barclays w roku 2019 jest uzależniony od zwrotu ze średniego zwykłego kapitału własnego 

„tangible”, który musi przewyższać 7,5%, aby został wypłacony138. 

Ostatnią przyczyną różnicy pomiędzy cenie rynkową a ceną implikowaną akcji banku jest 

wadliwy model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Zakładając, że reinwestycje banku 

uwzględniają jedynie zmianę w kapitale własnym, nie są brane pod uwagę inne czynniki, od 

których może zależeć stopa wzrostu przyszłych przepływów pieniężnych. Błędne zdefiniowanie 

reinwestycji może powodować niepoprawną obliczaną wartość wewnętrzną banku Barclays. 
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138 Barclays PLC, Annual Report 2017, 21 February 2018, s. 108. 
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Zakończenie. 

 Z dokonanej wyceny spółki Barclays PLC metodą zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych wynika, że implikowana wewnętrzna wartość spółki przypadająca na jedną akcje jest 

wyższa od ceny rynkowej jednej akcji grupy na giełdzie nowojorskiej NYSE na dzień 12 kwietnia 

2018, zatem teza przewodnia pracy została potwierdzona. W wycenie grupy Barclays 

zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi, niezależnie od modelu i analizowanych przypadków, 

wewnętrzna wartość Barclays jest znacząco wyższa od wartości rynkowej banku. W zależności od 

analizowanego scenariusza, wartość implikowana jest większa o 42%-133% wartości rynkowej 

spółki, czyli teza przewodnia pracy został potwierdzona. Należy jednak pamiętać, że w wycenie 

metodą FCFE wszystkie założenia odnośnie przyszłego zwrotu z kapitału własnego są 

optymistyczne. Mimo że w dwóch analizowanych przypadkach zwrot z kapitału własnego nie 

osiąga kosztu kapitału, założenia odnośnie ROE są nadal wysokie, biorąc pod uwagę wyniki 

banków porównywalnych w 2017 roku. Zakładając, że banki porównywalne posiadają podobną 

strukturę biznesową oraz podobny obszar operacyjny do Barclays, jedynie ROE dwóch spośród 

dziesięciu wielkich międzynarodowych banków uniwersalnych przewyższa swój koszt kapitału. 

 Do obliczenia wewnętrznej wartości banku został użyty model zdyskontowanych dywidend 

(DDM) oraz model zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału 

własnego (FCFE), który bazuje na potencjalnych dywidendach. Pomimo powszechnej praktyki 

wyceny banków za pomocą dyskonta przyszłych dywidend, model DDM może nie być najlepszym 

wyborem do wyceny spółki w czasie restrukturyzacji, gdzie historyczne dywidendy były 

niestabilne, a przyszłe dywidendy są niepewne. Model wyceny oparty na dyskoncie dywidend jest 

zbyt wrażliwy na poziom wskaźnika wypłaty dywidend (payout ratio), który jest w bardzo dużej 

mierze zależny od zarządu banku. Przy szacowaniu przyszłych strumieni pieniężnych bazując na 

polityce dywidendowej spółki, trudniejsza jest również kontrola poziomu współczynnika kapitału 

regulacyjnego, który jest kluczowy w zarządzaniu instytucją kredytową. Z drugiej strony model 

wolnych przepływów pieniężnych jest bardziej elastyczny – nie opiera się na polityce 

dywidendowej banku, a oprócz tego pozwala na bardziej bezpośrednią kontrolę wskaźnika kapitału 

regulacyjnego. Poprzez reinwestycje zdefiniowane jako zmiana w kapitale własnym, wolne 

przepływy pieniężne w modelu FCFE bardzo dobrze odzwierciedlają potencjalne dywidendy do 

wypłaty dla inwestorów akcji banku. Występuje jednak możliwość błędu modelu, bowiem został on 

przetestowany tylko na jednej spółce. Zmiana w kapitale zwykłym może nie być odpowiednią 

aproksymantą reinwestycji banku. W modelu nieuwzględniane zostały m.in. inwestycje w środki 

niematerialne i prawne oraz przejęcia innych przedsiębiorstw (goodwill), które mogą przyczynić się 

do wzrostu wielkości lub wydajności banku, a co za tym idzie przyszłego wzrostu dywidendy. 
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 W użytym modelu wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego 

można zauważyć, że głównymi czynnikami wpływającymi na wartość banku jest zwrot z kapitału 

własnego oraz koszt kapitału własnego. Zatem, można wywnioskować, że różnica pomiędzy ROE i 

kosztem kapitału kieruje wartością banku. 

 Wykonana wycena grupy Barclays metodą porównawczą wskazuje na prawidłową wycenę 

holdingu w odniesieniu do banków podobnych. Regresja zwrotu z kapitału własnego do wskaźnika 

P/BV także pokazuje, że ROE wpływa w pewnym stopniu na wartość banku. Pomimo statystycznie 

słabego dopasowania modelu regresji, trzeba mieć na uwadze, że ROE jest tylko jedną z paru 

zmiennych wpływających na wartość banku według modelu zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych. Grupa Barclays posiada duży potencjał do wzrostu ceny rynkowej akcji na giełdzie. 

Pokazuje to wskaźnik wartości rynkowej do rzeczywistej (materialnej) wartości księgowej 

(P/TBV), który jest znacznie mniejszy od „1”, co oznacza niższą rynkową wartość (łącznie 

zorganizowanych) aktywów banku do wartości księgowej tych aktywów. Oznacza to, że 

prawdopodobnie inwestorom nie odpowiada obecny sposób zarządzania bankiem. 

 Nowa strategia banku grupy Barclays bardzo mocno uwypukla funkcję banku 

inwestycyjnego, który jest głównym powodem niskiej zyskowności całego holdingu. Ze stabilnym 

segmentem bankowości detalicznej Barclays UK oraz zyskownym biznesem usług konsumenckich i 

płatności w Stanach Zjednoczonych (biznes CCP segmentu Barclays International), duża część 

wartości spółki Barclays PLC zależy od tego czy zwrot z zalokowanego kapitału własnego działu 

biznesowego bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej zdoła osiągnąć swój koszt kapitału. Nie jest 

to zadanie proste, jednak jest ono jak najbardziej wykonalne. Z doświadczoną kadrą i „talentem” 

oraz nowym modelem biznesowym, który skupia się na rynkach domowych, Barclays jest w stanie 

dominować rynkiem usług bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii. Poprzez 

długą historię działania na terenie Stanów Zjednoczonych, Barclays w przyszłości będzie miał 

również okazje zwiększyć udział biznesu CIB na rynku USA bez problemów barier wejścia na 

rynek. Zyskowność bankowości korporacyjnej oraz inwestycyjnej zależy także w dużym stopniu od 

rozwoju młodych biznesów segmentu z dużym potencjałem do wzrostu, takich jak biznes usług 

dotyczących fuzji i przejęć (M&A). 

 Na końcu należy pamiętać, że wycena inwestycyjna jest procesem w dużej mierze 

subiektywnym, w którym opinia dotycząca przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa, a zatem także 

głównych założeń modelu, musi posiadać jak najmniej stronniczości. Aby zwiększyć dokładność 

wyceny, powinna zostać podjęta dyskusja na temat „wizji” autora odnośnie przyszłej wartości 

czynników, które wypływają na wartość wewnętrzną spółki, a główne założenia powinny zostać 

zakwestionowane. 
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 Możliwe dalsze kroki badawcze odnoszące się do problematyki niniejszej pracy to zbadanie 

efektywności użytych modeli DCF na przykładzie innych międzynarodowych banków 

uniwersalnych oraz wycena grupy Barclays z użyciem modelu FCFE, w którym reinwestycje są 

szerzej definiowane (uwzględniają np. inwestycje w wartości niematerialne i prawne). 
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