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Kapitał klienta a wartość rynkowa na przykładzie
bankowości detalicznej
CUSTOMER EQUITY AND MARKET VALUE IN RETAIL
BANKING
Niniejszy artykuł koncentruje się na badaniu zależności między wartością życiowa
klienta a wartością rynkową banków na rynku polskim. Wielu autorów (P. Seybold, S. Gupta, D.
Lehmann, R. Boulton, B. Liebert, S. Samek, R. Heiebeler, T. Kelly, Ch. Ketteman, P. Doyle)
wykazywało pozytywną zależność miedzy wartością przyszłych przepływów pieniężnych od bazy
klientów firmy a prognozowaną wyceną rynkową firmy przez inwestorów. Innym zastosowaniem
wartości życiowej klienta jest zarządzanie kapitałem klienta poprzez rozwijanie klientów, ochrona
relacji z nimi, zacieśnianie relacji czy zwiększanie ich wartości. Głównym założeniem artykułu jest
przybliżenie metody CLV oraz zbadanie rozlicznych korelacji tego wskaźnika z wynikami
finansowymi banków giełdowych. Artykuł koncentruje się także na metodologiach i trudnościach
wyliczania CLV. W tym przypadku zbadane zostaną dwie metody liczenia CLV – jedna oparta na
zysku z działalności podstawowej, a druga hipotetycznie bardziej dokładna na zysku brutto w
segmencie operacyjnym detal. W związku z przyjętym podejściem ukazana zostanie
charakterystyka tak rozumianego kapitału klienta na polskim rynku banków giełdowych wyliczana
osobno dla CLV na zysku z działalności podstawowej oraz na zysku brutto. Wiele badań
wykazywało pozytywną korelację między wartością szacunkowych przyszłych przepływów
pieniężnych bazy klienckiej banku a wartością rynkową firmy. Finalnie zweryfikowana zostanie
hipoteza o wysokiej korelacji między wartością życiową bazy klientów banku a jego wartością
rynkową banków.
Słowa kluczowe: wartość życiowa klienta, wartość rynkowa firmy, bankowość detaliczna

Wstęp
Współczesne teorie zarządzania coraz częściej kładą nacisk na kluczową rolę klienta,
kapitału klienta jako podstawowego źródła wartości przedsiębiorstwa.1 Teorie wartości
przedsiębiorstwa oraz kapitału klienta uznają klientów za podstawowe źródło obecnych i
przyszłych przepływów pieniężnych firmy2. Zgodnie z Rysunkiem 1 nacisk kładziony na
kapitał klienta wynika w dużej mierze z rosnącej jego roli w łańcuchu wartości w
gospodarce internetowej, w warunkach globalizujących się rynków, wzrostu wydajności
oraz migracji zasobów. B. Dobiegała Korona wymienia autorów dążących do utrwalenia
tezy o konieczności szacowania wartości firm na podstawie prognozowanych przyszłych
1
B. Dobiegała – Korona, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: red. B. Dobiegała – Korona, A. Herman,
Współczesne źródła wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, 2006, s. 85.
2
J. Villanueva, D.M. Hanssens, Customer Equity: Measurement, Management and Research Opportunities,
Foundations and Trends in Marketing, Vol. 1, No. 1 (2007), s. 1-95.
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przepływów pieniężnych od klientów
w, takich jak P.
P Seybold, S.. Gupta, D. Lehmann, R.
Boulton, B.
B Liebert, S. Samek,
S
R. Heiiebeler, T. Keelly, Ch. Ketteeman oraz P. D
Doyle.
Rysunek 1.
1 Wartość klienta a wartośćć przedsiębiorrstwa

Źródło: B. Dobiegała-K
Korona, Kierunnki i wyzwaniia...

B. Doobiegała-Koroona wskazujje, iż warunk
kiem konieczznym, w obliczu badań
wskazującyych na wysokką zależność między
m
kapitaałem klienta a wyceną rynkkową firmy
(Rysunek 1), zarządzaania wartością rynkową firmy
f
jest wdrażanie
w
zarzządzania o
charakterzee marketingoowym lub wręcz
w
nadaniee marketingow
wi nowej strrategicznej,
integrująceej roli w przedsiębiorstwie3. G. S. Day i Ch. Moormaan piszą takżee o tym jak
budować kapitał kliennta w oparciiu o CLV4. Wskazują na działania jjakie bank
zarządzająący bazą klienntów i ich seggmentacją po
owinien podejmować zarów
wno w celu
podnoszennia ich wartości, jak i cellem wzrostu „podatności i zmiennościi klienta w
zakresie wzrostu
w
jego wartości
w
dla firrmy” (Rysunek
k 2).

3

B. Dobiegałła-Korona, Kierunnki i wyzwania roozwoju zarządzan
nia wartością klieentów, w: red. B. Dobiegała –
Korona, Budoowa wartości klieenta – teoria i praaktyka, Difin, Waarszawa, 2015, s. 22.
4
G. S. Day, Ch.
C Moorman, Strrategy from the Outside
O
In. Profitiing from the Custtomer Value, McGraw Hill,
2010, s. 145
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Rysunek 2.
2 Wytyczne zarządzania
z
akktywami klien
nta

Źródło: G.S. Day, Ch. Moorman,
M
Straategy from Ou
utside In..
N
Niniejszy
artykkuł koncentrujje się na wyceenie banków detalicznych
d
w Polsce w
latach 2011-2013 metoddą CLV oraz podejmuje prróbę ustaleniaa wpływu obliiczonego w
ten sposóbb kapitału kliienta na wyceenę rynkową banków. Przzy czym artykkuł ten jest
częścią baddania koncenttrującego się na
n wartości dla
d klientów w bankowości detalicznej
w Polsce, pomija bowieem więc anallizę wpływu pozostałych
p
s
segmentów
opperacyjnych
bankowoścci poza segmeentem detaliczznym.
Wybór bankowościi detalicznej motywować
m
można
m
przede wszystkim doostępnością
danych, alle także więkkszą łatwościąą szacowania i pozyskiwannia danych ddotyczących
retencji, wydatków
w
markketingowych etc. P. Fader proponuje charakterystykęę firm, które
się na klientaach i cenić kaapitał klienta ponad
powinny koncentrować
k
p
kapitał marki jako
firmy usługgowe, kontrakktowe, czyli zawierające
z
z klientem
k
umoowę na dłuższy okres czy
firmy, którrych ofertę moożna kastomizzować.5 Wskaazuje to na baankowość jakoo na sektor,
w którym łatwe i zasaadne byłoby kierowanie się
s koncepcjąą zarządzaniaa kapitałem
klienta i zaarządzania klieentami jako portfelem inweestycji.
A
Autorka
pracy koncentruje się
s na poziom
mie bardziej zaagregowanym i przybliża
charakteryystykę CLV w polskich bannkach, główniee giełdowych,, a następnie kkoncentruje
się na klucczowym badanniu wpływu kaapitału klientaa na wartość ryynkową bankóów, jedynie
jak wyżej podkreślono w segmencie detalicznym.. Ze względu na dobór meetody badań
autorka wskazuje
w
na jej ograniczzenia oraz zastosowane
z
szacunki dla wartości
wykorzystaanych w modelu.
5

P. Fader, Cuustomer Centricitty, Focus on the Right
R
Customers for
f Strategic Advvantage, Whartonn Executive
Essentials, Phhiladelphia, 2012, s. 66.
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Metodologia badań i przyjęte założenia
Kapitał klienta definiuje się najczęściej jako sumę wszystkich wartości życiowych
klientów danej firmy6. Wskazuje się na konieczność angażowania zasobów firmy celem
maksymalizacji kapitału klienta oraz przede wszystkim kwantyfikacji jego wartości
życiowej. CLV (życiowa wartość klienta) mierzy zdyskontowaną wartość przepływów
pieniężnych istniejących i przyszłych klientów, których wartość bieżąca ma według
autorów przekładać się na prognozowaną wartość firmy.7 Obok kategorii wartości
życiowej klienta CLV w artykule posłużymy się także kategorią kapitału klienta. Przez
kapitał klienta rozumiemy sumę wszystkich wartości życiowych klientów banku.
J. Villanueva i D. M. Hanssens wymieniają rozliczne źródła liczenia kapitału
klienta: wewnętrzne bazy danych (modele deterministyczne, migracji klientów etc.),
metody kwestionariuszowe, sprawozdania firm, dane panelowe oraz ocena
menedżerska8. Modele zarządcze są według nich najczęściej stosowane w praktyce,
częściowo ze względu na to, iż pozostałe metody są nowe a także wymagają bardzo
złożonych modeli ekonometrycznych i dużych baz danych.
W badaniu wykorzystana zostanie metoda CLV (wartość życiowa klientów)
wyliczona zgodnie z wytycznymi S. Gupty i D. Lehmanna z 2004 roku, jeden z tak
zwanych „modeli zarządczych”. J. Villanueva i D. M. Hanssens kładą nacisk na jej
ograniczenia. Z braku danych nie uwzględnia się w nim wielu czynników, przykładowo
przyszłych kohort klientów, nie wyznacza się jednocześnie optymalnej retencji i
pozyskania, które przecinają się w punkcie (0;0). Metoda ta sprawdza się więc tylko na
poziomie zagregowanym firmy. W rzeczywistości występuje konieczność ustalania CLV
dla poszczególnych segmentów a nie dla całej bazy aby znać najbardziej zyskowne
segmenty. Nie bierze ona także pod uwagę faktu, iż utrata klienta oznacza utratę jego
CLV, a także spadek poleceń, utratę funduszy na pozyskanie klienta oraz możliwy
spadek jego wpływu na inne segmenty (np. adopcja przez klientów imitujących, efekty
sieci). Nie uwzględnia ona też wpływu konkurencji np. obniżki cen oraz
zróżnicowanych źródeł ryzyka.
Mając świadomość licznych ograniczeń oraz przyjętych założeń w niniejszej
pracy wykorzystany zostanie model uproszczony „menedżerski” Gupty, Lehmana z
2004 roku, według którego:

Gdzie:
−

R – retencja

6
P. Fader, Customer Centricity, Focus on the Right Customers for Strategic Advantage, Wharton Executive
Essentials, Philadelphia, 2012, s. 62
7
S. Gupta, D.R. Lehman, J.A. Stuart, Valuing Customers, Journal of Marketing Research, XLI, 2004, s. 7-18
8
J. Villanueva, D.M. Hanssens, Customer Equity: Measurement, Management and Research Opportunities,
Foundations and Trends in Marketing, Vol. 1, No. 1 (2007), s. 1-95
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−
−
−

D - stopa dyskontowa ( = WACC)
G - stopa wzrostu (zał. = 5%)
A – koszt pozyskania klienta (uwzględniony przy liczeniu CLV na zysku z
działalności podstawowej)

W badanym modelu w celu obliczenia zysku wykorzystano dane ze sprawozdań
finansowych banków dla segmentu detalicznego oraz dla banków nie giełdowych, takich
jak Bank Pocztowy, Credit Agricole oraz Eurobank, gdzie działalność niedetaliczna jest
marginalna, więc uwzględniano zyski dla banku jako całości. Założeniem przyjętym dla
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych od klientów, jak i pozostałych
zmiennych było to, iż wykazują one cechy stałości w czasie.
Już kategoria zysku przysporzyła trudności, jako że tradycyjnie CLV liczone jest na
podstawie zysku ze sprzedaży i pomniejsza się go o wydatki na marketing. Logicznym
powinno być więc przyjęcie zysku na działalności podstawowej i pomniejszenie CLV o
wydatki na marketing (dane Instytutu Monitorowania Mediów dotyczące średnio
rocznych wydatków na reklamę TV). Powstaje jednak pytanie o to, dlaczego model
miałby pomijać odpisy netto na utratę wartości udzielonych kredytów oraz koszty
działania, których znaczna część to koszty osobowe związane z obsługą klienta, co
prowadziłoby do wniosku, iż wykorzystanie zysku brutto byłoby zasadne. Obie wartości
mają swoje pozytywne jaki i negatywne cechy (por. Tabela 1), w efekcie jednak CLV
liczono na dwa sposoby: osobno na zysku z działalności podstawowej (wynik z prowizji
i odsetek), pomniejszane o wydatki na marketing na klienta oraz na zysku brutto.
Tabela 1. Metody liczenia CLV
CLV na zysku z działalności
podstawowej
• Koncentruje się na kosztach i
Za
przychodach bezpośrednio od
klienta
• Ścisła alokacja kosztów przez
banki daje lepszą porównywalność
Przeciw

• Duże zróżnicowanie wydatków
marketingowych
w
czasie
(dostępność danych za 2 lata)
• Brakuje odpisów z tytułu utraty
wartości i kosztów działania

CLV na zysku brutto
• Obejmuje
wszystkie
koszty
związane z obsługą segmentu
• Kapitał
klienta
powinien
wykazywać wyższą zbieżność z
MV na poziomie CLV na zysku
brutto
• Wykazuje więcej korelacji
• Różna alokacja kosztów do
segmentów p. banki
• Dość częste zjawisko osiągania
straty na segmencie detalicznym
• Mniejsze wartości o wyższym
stopniu zróżnicowania

Źródło: opracowanie własne
Problemów przysporzyły także wyliczenia dotyczące liczby klientów, co wynikało
w dużej mierze z faktu, iż banki różne sposoby szacują ich liczbę różniąc się w podejściu
do definicji klienta aktywnego. Wykorzystałam, w związku z tym, dane na temat liczby
klientów banków, które ją raportowały oraz szacunek na podstawie liczby ROR’ów dla
pozostałych. Banki raportują co roku liczbę ROR’ów serwisowi PRNews.pl i z danej tej
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często korrzystają znanne mi firmyy konsultingo
owe. Objęte badaniem baanki, które
raportowałły liczbę klieentów miały od
o 1,2 do 1,9
9 klienta na ROR, przy śśredniej 1,5
klienta naa ROR, co skkłoniło mnie do przyznan
nia 1,5 kliennta na ROR pozostałym
bankom.
Kolejnne szacunki dootyczyły mnożnika CLV ob
brazującego jaak wiele razy bank jest w
stanie pom
mnożyć zyskki od klienta. Jeśli chodzzi o prognozzowany wzroost zysków
postanowiłłam przyjąć sztywne załłożenie, iż będzie
b
on wyynosić 5% rrocznie dla
wszystkichh banków objęętych badaniem, stopę dysk
kontową repreezentować będdzie średnio
ważony kooszt kapitału WACC, którry otrzymałam
m dla banków
w giełdowychh z serwisu
Stock Waatch (bankom
m nie giełdow
wym przyznałłam uśrednioną wartość W
WACC dla
banków giełdowych).
N
Najtrudniejsze
założenia dotyczyły kluczzowego dla CLV
C
czynnikaa jakim jest
retencja. Pierwszym
P
pooczynionym założeniem, by
yło to że utraacony klient ppowraca na
takich sam
mych zasadachh jak każdy noowo pozyskan
ny klient. Jeślli chodzi o w
wartości to z
braku danyych posłużyłaam się raporteem Bain & Co
o, który ujawnnił jedynie iż w polskim
sektorze bankowości deetalicznej chuurn wynosi śreednio 4,7%, przy
p
czym maaksimum to
5,0%, a minimum to 3,1%. Postanow
wiłam proporccje uzależnić od
o składowej NPS (TNS
Polska), jaaką jest udziałł Krytyków, czyli klientów którzy poleciiliby bank na mniej niż 7
w skali odd 1 do 10 (bbardzo dobryy wynik w ty
ym względziee Raiffeisena,, który jest
bankiem nie giełdowym
m i nie był objęęty częścią an
naliz w badaneej grupie churrn kształtuje
się na poziiomie od 3,7%
% do 5,0%).
W równaniu CLV
C
zmiennym
mi będą więc: zysk na kliennta, retencja (nna wykresie
churn) oraaz WACC wyyliczony przeez analityka Stock Watchh. Rysunek 3 prezentuje
zmienne dlla zysku na działalności poodstawowej, który
k
jak już wskazano
w
wT
Tabeli 1 jest
ściślej dookreślony poprrzez brak dow
wolności w alo
okacji kosztów
w czy przychodów.
Rysunek 3.
3 CLV Składoowe: WACC, churn, zysk z dz podstawoowej na klientaa

Źródło: oppracowanie włłasne
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Charakterystyka CLV na polskim rynku bankowości detalicznej
Zanim przejdziemy do kluczowych wyników korelujących wartość rynkową banków z
kapitałem klienta liczonym metodą CLV, konieczne będzie zagłębienie się w sam
wskaźnik i jego zmiany, co także dostarczy ciekawych i wymagających pogłębionych
badań wyników i spostrzeżeń. W niniejszej pracy jak już wspomniano, CLV policzono
metodą menedżerską i kształtuje się w segmencie detalicznym dla polskich banków jak
w Tabeli 2:
a)
pierwszy wariant kalkuluje zysk jako wynik na działalności podstawowej i
pomniejsza wynik o wydatki na marketing,
b)
drugi natomiast obejmuje także koszty działania oraz odpisy i opiera się na
zysku brutto z detalu.
Pierwszą kwestią, którą warto poruszyć to zróżnicowanie relacji CLV na zysku
brutto do CLV liczonego metodą tradycyjną (szczegółowe wyniki prezentuje Tabela 2).
Relacja CLV oparta na zysku brutto do CLV na zysku na działalności podstawowej dla
banków dużych o znacznych sieciach sprzedaży ING, WBK, Citi Handlowy oscyluje
wokół 30%, dla PKO BP, Pekao i Millennium nawet 40%, co świadczy o tym, że
wdrażają one programy zarządzania kosztami w sieciach sprzedaży. Bezoddziałowy
mBank natomiast osiąga wynik zbliżony do 50%. Alior ponoszący wciąż wysokie koszty
wzrostu wypada słabiej niż reszta, osiągając wynik w granicach 15%. Część banków
poniosła stratę na detalu, co uniemożliwiło dokonywanie dalszych porównań. Należy
mieć na uwadze, iż banki rozwijające się, takie jak Pocztowy czy Alior ponoszą nadal
wysokie koszty wzrostu, co sprawia że lepiej porównywać je z resztą w wariancie 1,
czyli CLV na wyniku z działalności podstawowej.
Tabela 2. Wyniki wyliczeń CLV dla banków detalicznych dla zysku z działalności
podstawowej i zysku brutto
CLV na wyniku z działalności podstawowej
CLV

Alior

CLV

CLV

2 011

2 012

2013

8 811

8 410

5 764

średni
a
201113
7 662

∆CLV
2013/1
1
-17%

CLV na wyniku brutto
CLV

CLV

CLV

2 011

2 012

2 013

1 442

1 550

741

Średni
a
201113
1 244

∆CLV
201113
-49%

mBank

8 001

8 060

8 209

8 090

1%

4 670

4 042

4 059

4 257

Raiffeisen

11 814

21 274

32 360

21 816

87%

8 624

759

-5 172

1 404

ING BŚ

6 397

5 797

5 885

6 026

-4%

2 215

1 569

1 616

1 800

-27%

BZ WBK

13 269

14 622

18 101

15 331

18%

4 613

6 129

5 372

5 372

16%

Millenniu
m

17 064

15 967

12 158

15 063

-14%

7 345

7 090

8 017

7 484

9%

BNP

14 959

12 225

11 167

12 784

-13%

-10
255

-11
574

-6 825

-9 551

-33%

Getin

14 538

6 908

4 709

8 718

-34%

10 330

4 356

3 450

6 045

-67%

Pocztowy

2 083

2 430

2 145

2 220

1%

-151

56

195

34

CA

11 740

10 996

11 368

-3%

1 373

1 857

1 983

1 738

44%

BPH

17 485

25 053

21 616

14%

2 179

5 071

3 370

3 540

55%

22 308

-13%
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PKO BP

14 166

14 0778

12 753

1 665
13

-5%

5 414

5 528

5 160

5 368

-5%
%

BOŚ

8 742

9 086

7 109

8 312

-9%

-1 453

-1 588

-1 899

-1 647

31%
%

Pekao

13 784

13 4449

13 259

1 497
13

-2%

4 597

5 247

5 165

5 003

12%
%

Citi

21 890

22 0999

23 609

2 533
22

4%

4 110

6 556

7 011

5 892

71%
%

BGŻ

7 168

7 375

6 809

7 117

-3%

-1 637

-1 031

-811

-1 160

-50%

Euroban
k

5 789

4 554

-977

3 122

-58%

1 158

1 158

Źródło: opracowanie włłasne
CLV na zyskuu z działalnośści podstawow
wej utrzymujje się w czassie na dość
stabilnym poziomie średdnio ok 11,5 tys.,
t
przy czym
m trzeci kwarrtyl Q3 (14,7 tys) jest ok
dwa razy wyższy
w
od kw
wartyla pierwszego Q1 (7,7
7tys), który ma
m najwyższą,, bo prawie
30% tendeencję spadkow
wą, z 8,2 do 5,88 tys., co świaadczy o konceentracji wojnyy cenowej w
tym kwartyylu. CLV na wyniku z dziaałalności podsstawowej koreluje się pow
wyżej 50% z
rentownośccią brutto, operacyjną
o
i sprzedaży, ze
z wskaźnikieem Altmana (do 81%),
pokryciem
m odsetkowym
m, ujemnie natoomiast z zadłu
użeniem (do -85%), ma jednnak ujemny
wpływ na pozyskanie.
p
Rysunek 4.
4 CLV obliczzone na zysku z działalności podstawoweej

Źródło: opracowanie włłasne
Śrrednie CLV na zysku bruutto spadło z 2,7 do 2,0 tys. – odzwiierciedla to
rzeczywisttą, po odliczenniu wszystkichh kosztów dziiałania wartośść życiową kliienta banku
detaliczneggo. Banki w kwartylu
k
pierw
wszym Q1 miiały CLV niższe od 1 tysiąąca PLN, w
kwartylu drugim
d
Q2 1,88 tysiąca, a najbardziej luk
kratywne bankki trzeciego kkwartyla Q3
osiągały wyniki
w
zbliżonne do 5 tysięcy. CLV opartte na zysku brrutto wykazałło korelację
wyższą niżż 50% z przyychodem operracyjnym, z reentownością netto,
n
brutto, operacyjną
(ale nie spprzedaży), z ROE, ROA, marżą odsetk
kową, ze wskkaźnikiem Alttmana oraz
płynnościąą, pokryciem
m odsetkowyym, ale takżże z obciążżeniem podaatkowym i
odsetkowyym; ujemną naatomiast z przzyrostem zysk
ku na akcję, z C/I, udziałeem długu w
kapitale, cyklem
c
rotaccji należnościi. Podobnie jak wiele wskaźników
w
kkorelacja z
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przyrostem
m wartości 2011/13 wyykazała tendeencje wyrów
wnawcze (odw
wrotne do
statycznych).
Rysunek 5.
5 CLV obliczzone na zysku brutto

Źródło: opracowanie włłasne
W
Warto
przyjrzeć się w tym miejscu
m
składo
owym CLV, które
k
określim
my jako zysk
oraz mnożnik. Banki moogą inwestow
wać w podnoszzenie marży albo
a
wzrost rettencji, gdyż
klient którrego relacja z bankiem sięę wydłuży mo
oże okazać sięę bardziej zysskowny niż
klient wyysokomarżowyy. W przypaadku banków
w polskich, przy wysokiiej retencji
oscylującejj wokół 95,33% rocznie, ten wybór dokonuje się często międzzy marżą a
mnożnikiem zysku na klienta,
k
który poza retencją uwzględniaa też stopę dyyskontową i
prognozow
wany wzrost. Rysunek
R
6 i 7 przedstawiająą, jak najwiękksze polskie baanki budują
wartość kliienta – z jednnej strony poprzez marżę naa klienta oraz z drugiej stroony poprzez
mnożnik. Ścisła czołów
wka satysfakcj
cji klienta (Allior, ING oraaz mBank), nna co warto
zwrócić uw
wagę, znajdujee się w ćwiarttce potwierdzaającej wysokąą wartość mnoożnika, lecz
ich marża na klienta osiiąga niskie waartości. Kolejn
ne banki Milleennium i WBK sprawnie
balansują między
m
satysfa
fakcją a marżąą klienta.
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Rysunek 6.
6 Składowe CLV
C
obliczoneego na zysku z działalnościi podstawowejj

Rysunek 7.
7 Składowe CLV
C
obliczoneego na zysku brutto
b
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M
Mnożnik
nie wykazuje
w
wiellu korelacji ze
z wskaźnikam
mi finansowyymi banków
(Tabela 3).. Jeśli wziąć pod
p uwagę sam
me korelacje, bez badania dokładnego
d
ukkładu sił na
rynku bannków giełdow
wych, wówczaas okaże się, iż najwięcejj mnożnik m
ma korelacji
negatywnyych ze wskaźźnikami zwiąązanymi z ry
yzykiem upaddłości (Altmaan, poziom
zadłużenia, udział odpisóów aktualizaccyjnych, dźwig
gnia oraz płynnność bieżąca)). Wskaźnik
Altmana i poziom zadłuużenia są gorszze, niż u rywaali, jednak baddanie dynamikki wykazuje,
iż banki chharakteryzującee się wysokim
m mnożnikiem szybciej je pooprawiały.
Tabela 3. Znaczące
Z
korelacje mnożniika CLV
Korelacje mnożnika
Zysk na dzziałalności poddstawowej

Zmiana 20011/13
60,8%

Zysk na dzziałalności poddstawowej na klienta

59,8%

CLV* licczba klientów
w (zysk na działalności
podstawow
wej)
Przyrost wartości
w
rynkow
wej

50,0%
36,7%

Źródło: opracowanie włłasne
Kolejnnym wnioskieem jest potwieerdzona już teza, iż satysfakkcja klienta poowinna być
badana pood kątem dynnamiki a nie wartości staatycznych. Jeej wpływ jestt widoczny
zwłaszcza na poziomiie przychoduu, tu: wynik
ku na działaalności podsttawowej. I
rzeczywiśccie zarówno wynik
w
jak i wyynik/klienta a także kapitał klienta mierzzony na tym
poziomie rosną
r
szybciej
ej w firmach o mnożniku na
n wysokim poziomie.
p
Poddobnie MV
przyrastałaa szybciej w bankach
b
o wyssokim poziom
mie mnożnika.
Warto w tym momeencie nadmieniić, iż NPS wyk
kazuje delikatnnie negatywnąą korelację z
zyskiem naa działalności podstawowej
p
n klienta. Lideerzy NPS (Alior (17%↓), mB
na
Bank i ING)
oscylują w okolicach pierwszego
p
kw
wartyla, natom
miast tzw. śreedniacy (WBK
K (+17%) i
Millennium
m (-13%)) konkkurują NPS przzy zachowaniu
u wyższych maarż.
Rysunek 8.
8 Zysk na dziiałalności podstawowej na klienta
k
2011-22012

Q3 = 1142
Q2 = 883
Q1 =546
=

Źródło: oppracowanie włłasne
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Zyysk na działaalności podstaawowej, mim
mo 2% wzrosttu średniej w Q1 i Q2,
wykazuje tendencje sppadkowe (odppowiednio o -19% i -9%)), co sugerujje iż banki
planujące agresywny
a
wzzrost zaczynajją wojny ceno
owe. Trudno teeż odnieść sięę do założeń
badawczycch, w tym zw
właszcza liczbby klientów w bankach objjętych badaniiem, jednak
wydaje sięę, iż skala utarrgu na działalnności podstaw
wowej jest moccno zróżnicow
wana, mimo
iż banki zaasadniczo stossują podobną politykę ceno
ową. Można rozpocząć
r
rozzważania na
temat roli polityki darm
mowego ROR
Ru w bakach, które są lideerami wzrostuu. Walka o
wzrost sprrawia, iż rynnek wydaje się
s podzielony
y na banki Q3,
Q których wynik jest
dwukrotniee wyższy od banków
b
Q1.
Rysunek 9.
9 Zysk na dziiałalności podstawowej na klienta
k
2011-22013, kwartylee

Źródło: opracowanie włłasne
Teeoretycy często wskazująą na konieczzność inwestoowania w poozyskanie i
retencję klientów
k
o wyysokim CLV
V. Wymaga to doskonałej znajomości klientów i
wiedzy naa temat segm
mentów, z którymi współprraca układa się
s najlepiej a następnie
podejmowanie prób pozzyskania większej liczby kliientów z daneego segmentu. Nie można
tego osiąggnąć bez uczeenia się klientta, jego zacho
owań, prefereencji, co możee wymagać
wykorzystaania potencjaału systemów
w przechowuj
ujących dane o klientach i szeroko
rozumianejj analityki skooncentrowanej
ej na klientach
h.

Kapitał klienta
k
detalicznego w bankach polskich
CLV pozaa lepszym zaarządzaniem bazą
b
klienckąą dostarcza też
t informacji na temat
przewidyw
wanych przepływów pieniężżnych od klien
ntów, co jak juuż wspomnianno powinno
stanowić prognozę
p
warrtości rynkow
wej firmy. W niniejszym artykule kappitał klienta
definiujem
my, jak wcześnniej wskazanoo, jako iloczyn
n wartości życciowej klienta banku oraz
liczby klienntów (CLV * liczba klientóów), co w uproszczeniu daje zysk pomnoożony przez
mnożnik (z
( licznika znnika bowiem liczba klientó
ów), który jakk wskazano w rozdziale
dotyczącym
m CLV mieśści się w przzedziale 11-18
8 dla badanyych banków. Wartość ta
powinna stanowić
s
proggnozowaną wartość
w
rynko
ową banku. W niniejszym
m rozdziale
zbadamy wpływ detallicznego segm
mentu operaccyjnego i koorelacji kapittału klienta
detaliczneggo z wartościąą rynkową bannku.
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Suuma kapitału klienta
k
liczonego w oparciu
u o zysk z dziaałalności podsstawowej w
segmencie detalicznym banków objęttych badaniem
m kształtowałaa się na pozioomie ok 350
mld PLN, 4 największe banki miiały 67% udziału w sum
mie 17 banków
w objętych
badaniem. Średnia na sttabilnym poziiomie ok 21 mld,
m podobniee jak Q3. Q1 i Q3 miały
tendencję spadkową
s
(-16% i -7%) a Q3
Q wzrósł o 14% w dużej mierze dziękki wynikowi
BZ WBK
K. Pierwszym
m jednak wniioskiem, którry zwraca uwagę
u
jest ddramatyczna
przewaga dwóch najwięększych bankków i trudnoścci konkurowaania na rynku przez nich
zdominow
wanym. Banki mniejsze ossiągają niskie zyski z dziaałalności poddstawowej i
powolnie rosną przy niewielkiej marży. PKO
O BP i Pekkao SA moogą, wobec
charakteryystycznej dla rynku
r
bankow
wego wysokieej retencji, któórą badacze T
TNS Polska
określili mianem
m
bezwłładu i zastojuu, osiągać wyssokie marże mimo
m
posiadaania bardzo
dużej bazyy klientów (Ryysunek 10).
Rysunek 10.
1 Średni kappitał klienta banków
b
detaliccznych za lataa 2011-2013 ((na zysku z
działalnoścci podstawowej)

Źródło: opracowanie włłasne
Suuma kapitałuu klienta wylliczonego na zysku bruttto 15 banków
w objętych
badaniem utrzymywała się na stałym
m poziomie i wynosiła okkoło 120 mld,, z czego 4
największee banki przejęęły 72% wartoości. Banki objjęte badaniem
m miały kapitaał klienta na
średnim pooziomie ok 9 mld,
m poniżej Q3.
Q Tendencjaa spadkowa wystąpiła
w
w Q11 i Q2 (odp.
8% i 40%
%) oraz wzrosstowa w Q3 (+26%)
(
na sk
kutek popraw
wy wyniku w BZ WBK.
Wartości wyodrębniony
w
ych kwartyli podlegały większym
w
wahhaniom niż ddla kapitału
klienta na zysku z dziiałalności poddstawowej. BOŚ,
B
BGŻ i BNP nie zosstały objęte
badaniem, gdyż wykazzały stratę brutto
b
na dettalu, Raiffeiseen wszedł nna stratę, a
Pocztowy z niej wyszeddł.
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Rysunek 11.
1 Średni kaapitał klienta banków
b
detallicznych za laata 2011-20133 (na zysku
brutto)

Źródło: opracowanie włłasne
Spróbuujmy więc prrzejść do klucczowego badaania - szukania korelacji
między kaapitałem kliennta a wartośccią rynkową banków dla segmentu deetalicznego.
Uzyskane korelacje są wysokie
w
zarów
wno dla kapittału liczonegoo na zysku z ddziałalności
podstawow
wej jak i zyskku brutto. Zaskakująco wyssoka przewyżższająca 90% okazała się
korelacja między
m
wycenną rynkową baanków a ich kapitałem
k
kliennta (liczonym
m na zysku z
działalnoścci podstawow
wej) przy R2 blliskim 90%. Relacja
R
MV/C
CLV rośnie odd 0,5 do 0,8;
regresja odd 0,43 do 0,577 w latach 20111-2013. Świaadczy to o rosnącej wartoścci giełdowej
firmy w stoosunku do kappitału klienta.
Tabela 4. Korelacje kapitału
k
kliennta detaliczneego (CLV naa zysku z dzziałalności
podstawow
wej) z wartośccią rynkową baanków
2011
2012
2013
93%
%
93%
95%
KORELA
ACJA
87%
%
87%
90%
R2
Źródło: opracowanie własne
R
Relacja
wartoścci rynkowej do
d wartości baazy klientów detalicznych liczonej na
zysku z dzziałalności poddstawowej rośśnie w latach 2011-13 z 0,55 do 0,8. Celem ukazania
rzeczywisttego wpływuu detalu na wartość firm
my przyjęłam
m, iż MV m
można dla
przybliżenia zważyć uddziałem wyniiku z działaln
ności podstaw
wowej w wynniku całego
banku na działalności
d
p
podstawowej
– wówczas wartość
w
kształttuje się MV/C
CLV = 0,3.
Rysunek 12 obrazuje rellację dla rokuu 2011, tak aby
y uwidocznić pozycję poszzczególnych
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banków. Widoczny
W
wyddaje się dobryy wynik Pekao
o SA. PKO BP
B natomiast m
mimo dużej
przewagi nad
n innymi baankami wydajee się niedocen
niony przez inw
westorów.
Rysunek 12.
1 MV a Kappitał klienta (zysk dz.podst) w bankach poolskich 2011

Źródło: opracowanie włłasne
K
Kolejnym
wnioskiem jest rosnące
r
nach
hylenie krzyw
wej regresji nna wykresie
obrazującyym, jak zależnność miedzy kapitałem
k
klien
nta a wartościią rynkową zm
mienia się w
czasie w latach 2011-2013. Nachyleenie wzrasta z 0,43 do 0,58 w 2013. Prrowadzić to
może do konkluzji,
k
iż podniesienie
p
k
kapitału
klientta o jednostkęę coraz bardziej pomnaża
przyrost wartości
w
rynkkowej. Z 0,933 do 0,95 poprawia się współczynnikk korelacji.
Powolnie, bo jedynie z 0,87 do 0,90, rośnie takżee współczynniik R2 obrazujący stopień
dopasowannia danych do modelu korellacji liniowej.
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Rysunek 13. MV a Kapitał
K
klientta (zysk dz.p
podst) w bannkach polskicch -rosnące
nachyleniee k. regresji

Źródło: opracowanie włłasne
D
Dane
dla CLV
V liczonego na zysku bru
utto w detaluu, mimo uw
względnienia
wszystkichh kosztów i oddpisów z tytułłu utraty wartości w bankacch nie wykazuują różnicy.
Korelacja jest
j
bardzo wysoka
w
- utrzyymuje się na wyskokiem poziomie
p
0,9 i rośnie w
badanym okresie
o
o 2 punkty
p
procenntowe, współcczynnik R2 o 4 punkty proocentowe z
0,81 do 0,885. Wskazuje to na wzrost korelacji
k
linio
owej w modeluu w badanym okresie.
Tabela 5. CLV*cust basse (na zysku brutto)
b
versus MV
2011

2012

2013

Korelacja

0,90

0,91

0,92

R2

0,81

0,83

0,85

Źródło: opracowanie włłasne
W kategoriach CLV na zyskku brutto całk
kowita wartośść rynkowa banków MV
rośnie od 1,5 do 2,2xx wartości baazy klientów detalicznychh wyrażonej w wartości
bieżących i przyszłychh przepływów
w pieniężnych
h od tych kliientów. Mam
my więc do
czynienia z corocznym
m 20% wzrrostem relacji MV do wartości
w
bazyy klientów
detalicznycch. Proporcje nie ulegają nadmiernej
n
zm
mianie. Spośróód liderów NP
PS mBank i
Millennium
m wydają się niedowartości
n
iowane.
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Rysunek 14.
1 Kapitał kliienta (z.bruttoo) a MV bankó
ów detalicznych 2011

Źródło: opracowanie włłasne
K
Kolejnym
pow
wracającym wnioskiem
w
jesst wzrost zarrówno nachyylenia jak i
wysokości krzywej regrresji, co oznaacza stopniowy wzrost warrtości rynkoweej w relacji
do kapitałuu klienta, alee też większąą moc kapitału
u klienta którrego wzrost o jednostkę
zwiększa prognozowaną
p
ą wartość rynkkową o 1 w 20
011 i w 2013 już
j 1,4.
Rysunek 15.
1 MV vs kappitał klientów
w detalicznych
h (zysk brutto)) banków polsskich 20112013

Źródło: opracowanie włłasne
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D
Dla
przybliżennia, jeśli pomniejszymy
p
y wartość giełdową
g
MV
V banków
(przynosząących zyski naa detalu) ważąąc ją udziałem
m zysku z dziaałalności podstawowej na
detalu w całkowitym
c
zysku z działaalności podstaawowej bankuu okaże się żże w latach
2011 i 20112 relacja MV
V do wartości bazy klientów
w była bliskaa 1, a w 2013 wzrosła do
1,4.
Rysunek 16.
1 MV (detaliczne)/CLV*lliczba klientów
w (CLV na zyysku brutto)

Źródło: opracowanie włłasne

Podsumoowanie
Niniejsze badanie
b
miałoo na celu wskkazanie ogóln
nych wniosków
w wynikającyych z badań
porównaw
wczych wartośści życiowej klienta (CL
LV), najpierw
w na poziomiie wartości
życiowychh wypracowyywanych przeez poszczególne banki a następnie rooli budowy
wartości rynkowej
r
w oparciu o kapitał
k
klientta. Wskazujee to na dwaa kluczowe
zastosowannia CLV: na poziomie
p
jednnostkowym, a następnie seegmentów CL
LV powinno
bankom słłużyć w lepszym i bardziiej efektywny
ym zarządzanniu bazą klienntów, które
powinno służyć optymaalizacji ich waartości życiow
wej oraz z druugiej strony nna poziomie
zagregowaanym do wyznnaczania możżliwych wycen
n firmy, co jeest możliwe w wypadku
tego sektorra ze względuu na bardzo wyysoką korelaccję między kappitałem klientta a wyceną
banku. Isttotne korelaccje wykazywane przez oba wskaźnikki sugerują kkonieczność
pogłębienia badań w tym
m zakresie, zw
właszcza wpły
ywie CLV na wyniki
w
finansowe banku,
a także kappitału klienta w bankowości korporacyjnej i jej wpływ
wu na wartość rynkową.
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Abstract
The following article focuses on researching the dependencies between customer lifetime value
CLV and the market valuations MV on the Polish banking sector. Many authors (P. Seybold, S.
Gupta, D. Lehmann, R. Boulton, B. Liebert, S. Samek, R. Heiebeler, T. Kelly, Ch. Ketteman, P.
Doyle) were claiming that there is a positive dependency between the value of future cash flows
from the customer base of the company and its forecasted market valuation by the investors.
Article’s main goal is to explain CLV methodology and to investigate correlations of this index
with the financial results of Polish stock exchange banks. It also focuses on the methodologies and
difficulties of appropriate estimation of the CLV. In this case two methods will be taken into
account – first traditional measured on the Other Income and second hypothetically more accurate
measured on Gross Income in the retail operating segment. Next the author will try characterize
the customer equity calculated both for the Other Income CLV and the Gross Profit CLV on the
Polish retail banking market, for the stock exchange banks. There is a lot of research confirming a
positive correlation between the estimated value of future cash flows from the base of customers
and the market value of the company. Finally a hypothesis of a high correlation between lifetime
value of the customer base of the bank and its market value will be verified.
Key words: customer lifetime value, market value of a firm, retail banking
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