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K ażdy inwestor zadał sobie 
w życiu choć raz pytanie - co 
sprawia, że na tym samym ry- 

nku jedni odnoszą sukces a inni tracą 
pieniądze? Jak to jest, że mając do-
stęp do podobnych danych, tej samej 
listy spółek oraz dokładnie tyle samo 
trwającej sesji giełdowej jedni kończą 
dzień na plusie, a inni liczą straty? Co 
odróżnia zwycięskich inwestorów, co 
takiego odkryli, jakie narzędzia wy-
pracowali, które dają im przewagę 
nad resztą uczestników handlu? 

Na drodze rozwoju inwestora za-
wsze jest moment poszukiwania 
świętego Graala – tej jednej meto-
dy, która ma nam pozwolić zarabiać 
na giełdzie. Tego setupu cenowego, 
oscylatora, wskaźnika czy danych fi-
nansowych, na które nikt nie zwró-
cił uwagi, a które nas prowadzą do 
zyskownych transakcji. Szukamy go 
sami, metodą prób i błędów, szukamy 
przetrząsając książki i fora interneto-
we, szukamy też uczestnicząc w róż-
nych szkoleniach i konferencjach.

Czy istnieje? Oczywiście że tak, 
ale ma zupełnie inną formę niż ta, 
której wypatruje początkujący inwe-
stor. Nie jest to pojedyncza umiejęt-
ność, którą ktoś może nagle odkryć 
lub zgłębić w kilka dni. O sukcesie na 
giełdzie decyduje suma wszystkich 
strachów, wszystkich doświadczeń, 

które zebraliśmy podczas lat walki 
z rynkiem. Doświadczenia nie jest 
w stanie zastąpić żadny wskaźnik, 
tak jak niedoświadczony pilot nie jest 
w stanie sprawnie prowadzić odrzu-
towca, nawet po kilku dniach inten-
sywnego szkolenia. Owszem, nakład 
pracy włożony w nasze przygotowa-
nie jest ważny, ale nie jest tym czyn-
nikiem kluczowym, który odróżnia 
20% wygrywających od 80% tracą-
cych pieniądze.  Kluczowy jest czas, 
nasza determinacja oraz zebrane do-
świadczenia, dzięki którym wiemy 
jak zachować się w danej sytuacji 
rynkowej, jak interpretować wpływ 
danych makro na giełdę oraz jak re-
agować na wyniki spółki i zachowa-
nie cen jej akcji. 

Czy są drogi na skróty? Jak najbar-
dziej – w dzisiejszych czasach mając 
dostęp do rynków czynnych całą do- 
bę, masy informacji giełdowych oraz 
oceanu materiałów edukacyjnych mo- 
żemy zbierać doświadczenie szyb-
ciej niż kiedykolwiek wcześniej było 
to możliwe. Giełda jest dostępna dla 
każdego, bez względu na miejsce za-
mieszkania oraz zasobność portfela. 
I choć przestała już być elitarnym za-
jęciem dla wybranych, to tylko wy-
branym starczy cierpliwości, aby ze-
brać na tyle dużą pulę doświadczenia, 
by zacząć wygrywać na rynku. 

http://www.equitymagazine.pl
http://https://www.facebook.com/EquityMagazine/%3Ffref%3Dts
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Ostatnia korekta, która 
przetoczyła się przez ry-
nek akcji i obligacji może 

mieć swoje główne przyczyny 
w ostrożnej polityce banków cen-
tralnych. Wstrzymały się one ze 
zwiększeniem akcji stymulacyjnej, 
do której przez lata przyzwyczajały 
inwestorów. We wrześniu rozcza-
rowanie przyniósł EBC, wcześniej 
Bank Japonii nie dał inwestorom 
powodów do euforii, a Eric Rosengren, szef Rezerwy Federalnej w Bostonie, stwierdził, 
że gospodarka USA może się przegrzać, jeśli Fed będzie zwlekał z podwyżkami stóp. Do 
listy obaw inwestorów należy dopisać również niepewność związaną z kampanią wyborczą 
w USA. Po spokojnym okresie wakacyjnym przed inwestorami stoi wiele wyzwań w nad-
chodzącej jesieni.

P rezydencka ustawa frankowa trafiła do Sejmu na po-
czątku sierpnia, ale do tej pory posłowie nie zaczęli 
nad nią w pełni pracować. Projekt ten zakłada zwrot 

części różnic kursowych. W międzyczasie do Sejmu wpły-
nęła opinia Narodowego Banku Polskiego. Eksperci zwraca-
ją uwagę, że w projekcie nie doszacowano w pełni kosztów 
zwrotu spreadów. Ich zdaniem będzie to kosztować banki nie 
4, ale 8 mld zł. Eksperci wymieniają też wiele błędów tech-
nicznych, które trzeba poprawić. Wątpliwości NBP budzi też 
sposób wyznaczania wartości zwrotu spreadów oraz skala 
w jakiej ustawa wpłynie na budżet państwa. Bankom trzeba 
będzie oddać nadpłacony podatek od przychodów uzyska-
nych z prowizji od wymiany walut. Jednak pomimo powyż-
szych wątpliwości, bank centralny ocenia projekt pozytyw-
nie. Ważny tutaj jest również głos ekspertów podatkowych, 
którzy zwracają uwagę na fakt, że ustawowy zwrot części 
spreadów powinien być zwolniony z PIT. Podobne problemy 
z fiskusem mogą mieć kredytobiorcy, którzy nie czekają na 
ustawę i sami przed sądami walczą o zwrot nadpłaconych 
rat. Od zasądzonych odsetek trzeba będzie zapłacić podatek.

BANKI CENTRALNE WSTRZYMUJĄ WZROSTY 
NA GIEŁDACH

BEZROBOCIE W DÓŁ, 
DŁUG W GÓRĘ

BRAK ROZWIĄZANIA W TEMACIE 
KREDYTÓW WE FRANKACH

Według szacunków 
Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Po-

lityki Społecznej bezrobocie 
w sierpniu wyniosło w Polsce 
8,5%. Oznacza to spadek o 0,1% 
w porównaniu z lipcem. Na ko-
niec sierpnia w rejestrze bezro-
botnych było 1 mln 348,2 tys. 
osób. To dobre dane, świadczą-
ce o poprawiającej się sytuacji 
na krajowym rynku pracy. Mniej 
optymistycznie wyglądają do-
niesienia z rynku długu. Pań-
stwowe zadłużenie na koniec II 
kw. br. Wyniosło 936 mld 876,7 
mln zł. Jak podaje Ministerstwo 
Finansów od początku roku 
wzrosło ono o 59 mld 594,3 mln 
zł, czyli o blisko 7%.

WWW.EQUITYMAGAZINE.PL
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P rawie wszystkie banki ograniczyły zatrudnienie w ciągu minionego roku. Najwię-
cej etatów ubyło w Banku BPH, BGŻ BNP i Getin Banku. Tak wynika z danych, 
które na koniec półrocza podało 19 banków. Tylko cztery spośród nich - ING 

Bank Śląski,  mBank, Deut-
sche Bank i BGŻ BNP Paribas 
- zwiększyły stan zatrudnienia 
rok do roku. Warto przypo-
mnieć, że po fuzji BGŻ i BNP 
bank ograniczył zatrudnienie 
o ponad 700 etatów. Dużą rolę 
na tym polu odgrywa rozwój 
bankowości internetowej oraz 
jej popularyzacja wśród klien-
tów, którzy rzadziej korzysta-
ją z fizycznych placówek niż 
przed laty.

BANKI NADAL ZMNIEJSZAJĄ ZATRUDNIENIE 

DM PKO BP poinformował, że z po-
czątkiem października zaprzestaje 
prowadzenia rachunków umożliwia-

jących dokonywanie transakcji na rynku wa-
lutowym przy wykorzystaniu platformy PKO 
FX, która była oparta na popularnym Meta-
Trader 4. PKO BP tłumaczy swoją decyzję 
chęcią skupienia się na biznesie regulowa-
nym i ambicjami bycia brokerem pierwszego 

wyboru dla inwestorów. Na platformie PKO 
FX oferowano dostęp do 29 par walutowych. 
Warto tutaj przypomnieć, że KNF regularnie 
wręcz zniechęca do Forexu,  w zasadzie po-
wielając działania wielu europejskich nadzo-
rów. Tym samym PKO BP jest pierwszym tak 
dużym bankiem w Polsce, który wycofuje 
się z oferowania klientom detalicznym rynku 
Forex.

W pierwszym półroczu domy ma-
klerskie otworzyły 1441 indy-
widualnych kont emerytalnych 

oraz 370 indywidulanych kont zabezpiecze-
nie emerytalnego. Jest to najlepszy wynik od 
2012 roku. Dane KNF wskazują również na 
znaczący wzrost aktywów trzeciego filara. Na 
koniec czerwca 2016 roku na indywidualnych 
kontach emerytalnych oraz indywidualnych 
kontach zabezpieczenia emerytalnego Polacy 

trzymali 6,8 mld zł. W ciągu pół roku oszczęd-
ności tam zgromadzone powiększyły się o pół 
miliarda złotych. Wzrost popularności tych 
rozwiązań można w dużej mierze przypisać 
planom uatrakcyjnienia programów emery-
talnych przez rząd.  Niemniej nadal dużo kont 
jest martwych. Tylko co czwarte konto IKE 
jest aktywne (czyli dokonano na nie wpłaty). 
Natomiast  wśród IKZE na ponad 80 proc. 
kont nie wpłacono nawet złotówki.

DOM MAKLERSKI PKO BPREZYGNUJE Z FOREXU

IKE I IKZE WRACA DO ŁASK INWESTORÓW
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Przepis na 
wyprzedaż

Bartosz Szyma

produktów, chętnych na nie zazwyczaj brak. 
Z powodów leżących w naszej psychice wolimy 
kupować drogo i co gorsza sprzedawać tanio. 
Tymczasem rynek (przede wszystkim ame- 
rykański, który leży w centrum moich zainte-
resowań) jest raczej wykupiony. Dla inwesto-
ra długoterminowego oznacza to, że musimy 
płacić coraz więcej za jednego dolara zysku na-

K to nie lubi wyprzedaży? Kupno pro-
duktu, na który od dawna ostrzyliś- 
my zęby, o 15 - 20% taniej zazwyczaj 

wywołuje w nas spory entuzjazm. Co ciekawe 
o ile na co dzień doceniamy możliwość zaosz-
czędzenia pieniędzy, o tyle w realiach giełdo-
wych, w momencie kiedy Pan Rynek urządza 
sezonową wyprzedaż pełnowartościowych 
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szych spółek. W tej sytuacji rozsądek podpo-
wiada wstrzymane się z zakupami albo… urzą- 
dzenie własnej promocji. I to właśnie tego 
drugiego scenariusza będzie dotyczył ten 
artykuł. 

Z pomocą przy urządzaniu naszej własnej 
promocji przyjdą nam oczywiście opcje. Wy-
korzystując je postaramy się stworzyć nastę-
pujący scenariusz:

• kupimy akcje, o ile ich cena znacząco 
spadnie,

• zarobimy na ruchu w dół, o ile cena akcji 
spadnie nieznacznie, 

• zarobimy na premiach, o ile cena akcji się 
nie zmieni lub wzrośnie

Opisany powyżej scenariusz zrealizujemy za 
pomocą strategii zwanej Ratio Spreadem, 
w tym konkretnym przypadku realizowanym 
na opcjach put. Strategia składa się z:

• kupionej opcji PUT o cenie wykonania 
bliżej bieżącej ceny akcji

• sprzedanych dwóch opcjach PUT o ce-
nach wykonania poniżej kupionej opcji

Żeby przełożyć na język zrozumiały dla nor-
malnych ludzi. Załóżmy, że chcemy kupić ak-
cje HSY – jeżeli lubicie czekoladę, to jest spora 

szansa, że z każdą kupioną tabliczką zasilacie 
kasę spółki Hershey – jeśli ich cena spadnie 
poniżej 90$. Standardowo w przypadku opcji 
musimy operować na wielokrotności stu ak-
cji. W tym celu kupujemy jedną opcję put z ce- 
ną wykonania 100$ i terminem wygasania 
17 lutego 2017 roku. Oraz sprzedajemy dwie 
opcje put wygasające w tym samym terminie 
z cenami wykonania wynoszącymi 95$. Przy 
cenach aktualnych na 08.IX.2016, całość pre-
zentowałaby się następująco:
1. kupujemy opcję put @100$ za cenę 600$
2. sprzedajemy dwie opcje put @95$ każda po 

350$, łącznie 700$
Za „uruchomienie” opisanej strategii dosta-

niemy do ręki 100$. Jeżeli cena akcji pozo-
stanie w przedziale 95$-100$ będziemy mie-
li aktywną jedną kupioną opcję put (obszar 
oznaczony 1 na wykresie), co oznacza że za-
robimy 100 dolarów za każdego dolara poni-
żej 100. Jeżeli cena akcji spadnie poniżej 95$ 
aktywują się dwie sprzedane opcje, co, że bę-
dziemy tracić 100 dolarów za każdego dolara 
poniżej 95$.

Profil wypłaty ww. strategii obrazuje poniż-
szy wykres.
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Zawodowy inwestor związany z rynkiem kapitałowym od 
2002 roku, prowadzi blogi dotyczące inwestycji www.la-
zyshare.blogspot.com

Bartosz Szyma

W przypadku gdy:
1. Cena akcji znajdzie się powyżej 100$ - 

wszystkie opcje put wygasną bez wartości. 
Za uruchomienie strategii otrzymaliśmy 
100$ i jest to nasz całkowity zysk. Por. „1” 
na wykresie.

2. Cena akcji poniżej 100$ - uruchamia się ku-
piona opcja put – zarabiamy 100 dolarów 
za każdego dolara poniżej 95$. Np. jeżeli 
HSY w dniu wygaśnięcia będzie kosztowało 
97$, zarobimy 300$ na kupionej opcji put 
oraz 100 dolarów za uruchomienie strategii 
– łącznie 400$. Maksymalnie na kupionej 
opcji zarobimy 500$ o ile cena zamknie się 
dokładnie na 95$. Maksymalny zysk w tym 
punkcie wyniesie 500 dolarów za kupioną 
opcję put oraz 100 dolarów za uruchomie-
nie strategii. Por. „2” na wykresie.

3. Cena akcji poniżej 95$ - uruchamiają się 
dwie sprzedane opcje put. W tym momen-
cie mamy jedną aktywną kupioną opcję 
i dwie aktywne sprzedane opcje. Netto 
nasza pozycja zachowuje się, jakbyśmy 
mieli sprzedaną jedną opcję put (+1 – 2 = 
-1).Oznacza to, że tracimy 100$ za każde-
go dolara poniżej 95$. Czyli jeżeli cena HSY 
zatrzyma się np. na poziomie 91$ zarobimy 
900 dolarów na kupionej opcji put ([100-91]
x100) , stracimy 400$ na każdej sprzedanej 
opcji ([91-95]x2x100 = 800$) oraz zatrzy-
mamy 100 dolarów za uruchomienie stra-

tegii. Całkowity wynik dla tej ceny wyniesie 
200$. Por. „3” na wykresie.
Na opisanej strategii wyjdziemy na zero 

w momencie, gdy cena akcji spadnie do 89$ 
- zarobiliśmy 100$ za uruchomienie strategii, 
zarobiliśmy 1100 na kupionej opcji i stracili-
śmy 600 dolarów na każdej sprzedanej opcji. 
Oznacza to, że w najgorszym razie musimy 
kupić akcje spółki po cenie 89$. Uzyskujemy 
w ten sposób „rabat” w wysokości 10% w sto-
sunku do ceny akcji, jaką obserwowałem pi-
sząc ten artykuł. 

Podsumowując – jak zawsze zachęcam do 
eksperymentowania z opcjami. Dzięki niesa-
mowitym możliwościom, jakie oferują te in-
strumenty, nawet na tak wykupionym rynku, 
jakim obecnie są giełdy w USA, można stwo-
rzyć ciekawe okazje inwestycyjne. Co więcej 
opcje są doskonałym instrumentem zarówno 
dla spekulanta, jak i inwestora kierującego się 
fundamentami. Opisany powyżej scenariusz 
zwany jest 2:1 ratio – w zasadzie tylko fantazja 
i doświadczenie ograniczają nas w konstruk-
cji takich zagrań i nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby proporcje kupionych do sprzedanych op- 
cji różniły się od tych opisanych powyżej.
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Albert „Longterm” Rokicki

Niezły Meksyk, 
czyli analiza spółki MEX POLSKA SA

P olska to kraj wyróżniający się wieloma 
ciekawymi tradycjami. Jedną z nich jest 
niewątpliwie skłonność do biesiadowa- 

nia i spożywania mniej lub bardziej mocnych trun- 

ków, nierzadko w parze z intensywną konsump-
cją papierosów. Mex Polska to spółka z Łodzi, 
prowadząca lokale Pijalnie wódki i piwa oraz re-
stauracje The Mexican i PanKejk.

Źródło: htt
ps://s.inyourpocket.com

/gallery/50308.jpg
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ANALIZA FUNDAMENTALNA
Wskaźniki Wartości Rynkowej Wskaźniki Zadłużenia

Wskaźnik
Poziom

dla spółki
Średnia

Wskaźnik
Poziom

dla spółki
Średnia

Sektorowa WIG Sektorowa WIG
C/Z 12,89 13,18 15,61 Całk. Zadł. 56,48% 58,78% 49,15%

C/WK 3,79 3,29 1,09 CG 130% 242% 96%

C/ZO 11,01 12,91 11,37 Wskaźniki Rentowności
EV/EBIT 13,60 16,56 20,18 ROE 48,41% 13,88% 8,15%

EV/EBITDA 9,06 8,95 11,02 ROA 19,78% 6,90% 3,59%

Free Float
Ogólny Po włączeniu OFE i TFI Marża op. 7,99% 9,52% 5,91%

44,18% 42,94% Dywidendy Od 2015 roku

Wartość Księgowa 12,90 mln zł Kapitalizacja 48,91 mln zł

Co ciekawe, wszystkie placówki są  franczy-
zowe – 8 z 8 restauracji meksykańskich oraz 
20 z 20 pijalni. Tylko jeden (jak na razie) pilota-
żowy PanKejk należy bezpośrednio do firmy. 
Nie oznacza to jednak zarabiania przez anali-
zowany podmiot wyłącznie na samej prowizji 
od sprzedaży – franczyzobiorca decydujący 
się na podjęcie współpracy i otwierający np. 
Pijalnię wódki i piwa sam ponosi wszystkie 
koszty, aczkolwiek zawiązywana jest spółka 
Joint Venture z Mex Polska z podziałem udzia-
łów na poziomie 50/50 (z reguły Mex stara się 
mieć 51%). Dopóki inwestycja się nie zwróci 
Mex nie pobiera opłat, jednakże po tym okre-
sie podział zysków jest proporcjonalny do po-
siadanego pakietu w danej spółce. W praktyce 
oznacza to, że za samo udostępnienie zna-
ku towarowego (zastrzeżonego przez firmę) 
i wystroju charakterystycznego dla danego 
konceptu oraz poprowadzenia franczyzobior-
cy przez proces uruchamiania lokalu fir- 
ma, praktycznie bez żadnych nakładów, za kil- 
ka lat otrzymuje całkiem niezłe profity. Na-
kład na uruchomienie Pijalni to od 80 do 300 
tys. zł, a średni okres zwrotu inwestycji to 3 la- 
ta. Zdarzają się miejsca, gdzie już po roku od-
zyskuje się zainwestowane środki, natomiast 
okres graniczny to 5 lat w przypadku najgor-
szych placówek.

Koszt otwarcia restauracji meksykańskiej to 
ok. 800 tys. zł oraz dłuższy okres zwrotu prze-

kłada się na mniejszą popularność tego kon-
ceptu, a liczba 8 placówek na razie pozostanie 
na tym niezmienionym poziomie. W strategii 
spółki na lata 2015-2019 były plany rozwoju 
również tego segmentu, jednak zdecydowano 
się wyłącznie na zwiększenie liczby placówek, 
gdzie w klimacie PRL-u za niewielkie pieniądze 
można napić się alkoholu bądź skonsumować 
jedną z kilku zimnych przekąsek (np. tatar, nóż- 
ki, śledzik w oleju). Mex poza placówkami fran- 
czyzowymi ma zamiar otwierać także same-
mu Pijalnie oraz przejmować udziały w już fun- 
kcjonujących lokalach tego typu, co zresztą 
miało już miejsce w połowie ubiegłego roku 
(przejęto resztę – 48 ze 100 udziałów w Pi-
jalniach: 2 w Krakowie, 1 w Poznaniu i 1 we 
Wrocławiu za kwoty odpowiednio 1,5 mln zł; 
0,62 mln zł; 1,6 mln zł i 0,2 mln zł). Warto za-
znaczyć, że to nie są jedyne posiadane lokale 
przez spółkę, gdyż debiut na GPW nastąpił 
w 2012 r., a restauracje meksykańskie po-
wstały przed tym okresem i do momentu wej-
ścia na rynek publiczny zostały wykupione. 

Planowany rozwój do roku 2019, to otwie-
ranie 4 placówek rocznie, co oznacza, że na 
koniec 2019 r. w grupie kapitałowej byłyby 
34 Pijalnie oraz 8 restauracji meksykańskich. 
Średnie przychody roczne z Pijalni to 1,4-2,1 
mln zł, średnia wartość rachunku płaconego 
przez klienta to 12 zł; cena każdego napoju 4 
zł i przekąski 8 zł.

WWW.EQUITYMAGAZINE.PL
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W ogłoszonej strategii (http://www.mexpol- 
ska.pl/wp-content/uploads/2015/07/strate-
gia.pdf) podane są prognozy wyników: W 2019  
roku przychody mają wynieść 81 mln zł, EBIT 
7,9 mln zł, a zysk netto 6 mln zł, podczas gdy 
w 2015 było to odpowiednio 52 mln zł, 4 mln 
zł i 4 mln zł. W porównaniu do szacunków za 
2015 r. przychody okazały się wyższe o 1 mln 
zł, natomiast EBIT niższy o 160 tys. zł i wynik 
netto 50 tys. zł. Prosty i sprawdzony model 
biznesowy oraz dość wysoka zgodność pro-
gnoz z faktycznymi wynikami za okresy już za-
kończone pozwalają optymistycznie patrzeć 
na przyszłe okresy (dla bezpieczeństwa moż-
na założyć EBIT 7,5 mln zł oraz zysk netto 5,5-
5,7 mln zł). Pod kątem marżowości relacja ma 
być wyższa w stosunku do aktualnych wyni-
ków – prognozowana marża EBITDA to 12%, 
EBIT niecałe 10%, a zysku netto mniej niż 
8% (wyniki za 2015 r. to odpowiednio 10,7%, 
7,85% i 7,76%).  Taki efekt ma zostać uzyska-
ny dzięki spadkowi kosztów zarządu i sprze-
daży. ROE ma utrzymać się na poziomie 30%.

W I półroczu br. przychody wzrosły o 13,4%, 
zysk brutto ze sprzedaży o 12,3%, zysk ze 
sprzedaży o 16,5%, EBIT o 17,6%, EBITDA 
o 11,4%, zysk brutto spadł o 14,2% natomiast 
zysk netto zmniejszył się o 12,7% w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego.  
Należy jednak zwrócić uwagę na zdarzenia 
jednorazowe, występujące w pierwszych sześ- 
ciu miesiącach 2015 roku – wyłączając one-of-
fy EBIT  urósłby o 32,6%, zysk netto o 56,7%  
(zysk brutto podobnie). 

Patrząc na strukturę bilansu widać lekką 
przewagę aktywów trwałych nad obrotowymi 
oraz zobowiązań (łącznie) nad kapitałami wła-
snymi. Dużym plusem jest wysoki stan posia- 
danej gotówki (5,3 mln zł), brak zapasów oraz 
stabilny poziom należności i zobowiązań han-
dlowych. Jest to jeden z największych atutów 
tego przedsiębiorstwa – brak wysokich na-
kładów na lokale oraz na kapitał obrotowy 

powodują, że bez problemu spółka jest w sta-
nie generować gotówkę zbliżoną do zyskow-
ności. Przewaga zobowiązań nad kapitałami 
własnymi nie jest tutaj problematyczna, gdyż 
poziom zadłużenia w stosunku do osiąganych 
zysków jest niski. Dług netto/EBITDA wyno-
si 1, podczas gdy maksymalny poziom tego 
wskaźnika to 4 (dla spółek cechujących się se- 
zonowością 2,5). 

Wspomniane wyżej atuty dotyczące płyn-
ności widać w rachunku przepływów pienięż- 
nych. Przepływy operacyjne rosną, jak rów-
nież w stosunku do przychodów utrzymują 
wysoki poziom 10%. Wydatki inwestycyjne 
występują praktycznie w każdym okresie, 
jednakże nie obniżają one płynności w du-
żym stopniu natomiast wydatki finansowe 
to głównie spłaty rat kredytowych. Ważnym 
atutem jest wprowadzenie polityki dywiden-
dowej – w lipcu br. spółka pierwszy raz po-
dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami i ma ten 
zwyczaj utrzymywać się w kolejnych latach. 
Kupon wyniósł 33 groszy na akcję, a stopa  
4,95% (w strategii poza regularnością założo-
no również stopę nie niższą niż 5%). 

W 2015 r. Mex był jedną z najszybciej ro-
snących spółek (kurs wzrósł o 200%), co od-
biło się poniekąd na wycenie wskaźnikowej, 
aczkolwiek bieżący poziom wskaźników war-
tości rynkowej jest akceptowalny. 

Informacją, która nakazuje uważnie przy-
glądać się spółce jest zbycie częściowego pa-
kietu akcji przez głównego akcjonariusza. 13 
lipca 2016 roku Andrzej Domżał zmniejszył 
swój udział z 37,48% do 29,22% (trwało to od 
połowy czerwca 2016 roku). Z kolei prezes 
Kowalewski posiadający pakiet 12% zredu-
kował go 14 czerwca 2016 do 7%, natomiast 
na koniec I półrocza br. miał już tylko 3,76% 
akcji (żona dodatkowe 8,55%). W akcjonaria-
cie znajdziemy również Trigon TFI z pakietem 
9,50% (16 czerwca 2016 zwiększyło swój 
udział z 4,70%).



14 W W W . E Q U I T Y M A G A Z I N E . P L

Obecnie kurs kończy formować trójkąt zwyż- 
kujący, z którego powinno nastąpić wybicie 
w górę oraz kontynuacja silnego trendu wzro-
stowego trwającego od początku 2015 roku. 
Stop Loss zalecany na poziomie 5,50 zł. 

PODSUMOWANIE:
Mex to ciekawa spółka zarówno od strony po- 
mysłu na własny biznes, jak również jako in-
westycja giełdowa. Cechuje się mocnymi fun-
damentami, które można łatwo sprawdzić od- 
bywając wizytę w jednym z lokali oraz dal-
szymi możliwościami wzrostu, gdyż rynek nie 
jest jeszcze nasycony tego typu konceptami. 
Niewątpliwym atutem jest również wysoka 
płynność, niski CAPEX oraz śladowe nakłady 
na kapitał obrotowy i wysoka rentowność.

Powyższa analiza spółki jest jedną z piętna-
stu jakie znalazły się w najnowszym raporcie 
TOP 15 POLAND, bazującym na wynikach 
za I półrocze 2016.

Gracz giełdowy z wieloletnim doświadczeniem. Na swoim 
blogu www.longterm.pl na bieżąco omawia aktualną sytu-
ację na rynkach finansowych. Co kwartał publikuje raporty 
z rankingami najlepszych polskich spółek.

Albert Rokicki
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Wywiad z Robertem Brzozowskim, Prezesem grupy kapitałowej Unimot S.A.

Robimy realny biznes,
który dzisiaj przynosi realne pieniądze, 
ale patrzymy otwartymi oczami na przyszłość i na 
zmieniający się świat

Z Prezesem multienergetycznej firmy 
Unimot spotkaliśmy się w kontekście 
m.in. planów przejścia z rynku New 
Connect na rynek główny GPW. Robert 
Brzozowski opowiedział nam o firmie, 
przyszłości rynku energetycznego 
oraz szansach i zagrożeniach dla 
polskiej energetyki. Przyznał, że 
Unimot nie bagatelizuje rewolucji aut 
elektrycznych i widzi rosnące znaczenie 
zielonej energii oraz niebieskiego 
paliwa LNG.
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Equity Magazine Z kapitalizacją rynkową 
ponad 250 mln zł rynek NewConnect robi 
się dla Unimot S.A. trochę za mały. W jaki 
sposób udało wam się osiągnąć ten wynik? 
Skąd taki wzrost wartości dla akcjonariuszy?

Robert Brzozowski Wynik jest efektem 
naszych wysiłków i podjętych działań oraz de- 
cyzji strategicznych. Pamiętam jak 3-4 lata 
temu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, 
Adamem Sikorskim, siedząc na jednym z na-
szych strategicznych spotkań stwierdziliśmy, 
że trzeba zrobić coś, czego inni nie robią. Wte-
dy wszyscy wycofywali się z diesla, a my w nie-
go weszliśmy. Szybki rozwój zaczęliśmy 2-2,5 
roku temu z olejem napędowym. Wtedy zaczy-
naliśmy od jednej bazy, potem dwóch, trzech, 
czterech, a dzisiaj jesteśmy w 12 bazach.

EM Od 2013 roku Unimot płaci regularnie 
dywidendy, ale jednocześnie kurs akcji moc-
no rośnie, jesteście w takim razie bardziej 
spółką wartościową czy wzrostową?

RB Myślę, że potencjał wzrostowy dalej ma- 
my przed sobą. Oczywiście to udziałowcy i ry-
nek oceniają czy ten potencjał jest, ale jako 
prezes zarządu mogę powiedzieć, że uważa-
my, iż dynamika wzrostowa jest jeszcze przed 
nami, także chcemy utrzymać statut spółki 
wzrostowej, która płaci dywidendę.

EM Na 2016 rok przewidujecie 2 mld zł przy-
chodu – tak jest w podniesionej prognozie. 
To znaczący wzrost w porównaniu z ubie-
głym rokiem (1,36 mld). Skąd konkretnie ma 
pochodzić ten wzrost?

RB Jest to konsekwencja dynamicznej polity-
ki i rozwoju handlu zarówno oleju napędowe-
go, LPG, ale też biopaliw i energii elektrycz- 
nej. Wspominaliśmy wielokrotnie, że przez os- 
tanie pół roku bardzo mocno rozbudowywa-
liśmy różne działy, zwracam też uwagę na za-

kup spółek Tradea i Energogas. To wszystko 
zaczyna przynosić efekty, które najlepiej bę-
dziemy widzieć pod koniec roku 2016 i w 2017 
roku. Te transakcje będą bezpośrednio wpły-
wać na wzrosty i przychody. 

EM Rozumiem, że temu właśnie ma służyć 
tworzenie oferty multienergetycznej, a nie 
skupianie się jedynie na tym, co teraz najle-
piej rośnie?

RB Nie zapominamy absolutnie o innych czę-
ściach multienergetycznej grupy, chcemy być 
koncernem multienergetycznym. Natomiast 
specyfika innych branż, jak na przykład han-
dlu energią elektryczną czy gazem powoduje, 
że tam przyrosty wolumenu, mówiąc krótko, 
trwają. W oleju napędowym jest dosyć pro-
sto: obsługujemy klienta i następnego dnia, 
teoretycznie, wystawiamy fakturę i to jest wi- 
doczne w przychodach bieżącego miesiąca. 
W przypadku energii elektrycznej i gazu tak 
nie jest, zmiana sprzedawcy trwa czasem na-
wet pół roku. 

EM Czym odróżniacie się od kluczowych 
graczy na rynku, takich jak PKN Orlen czy 
Lotos?

RB Jesteśmy elastyczni, mobilni, mamy do-
skonałe kwalifikacje, szybkość decyzji, umie-
jętność odpowiedzenia na ofertę klienta, po-
dążanie za zmieniającym się światem. Jako 
pierwsi wprowadziliśmy na rynek zmianę cen 
dla klientów dwukrotnie w ciągu dnia. Zawsze 
chcemy być bliżej klienta, bliżej rynku. Chce-
my i możemy szybciej reagować na zmieniają-
ce się otoczenie rynkowe. No i przede wszyst- 
kim mamy zespół bardzo doświadczonych lu- 
dzi, którzy potrafią załatwić kwestię importu 
od A do Z.

EM Jaki jest obecnie udział Unimot S.A. 
w rynku oleju napędowego?

WWW.EQUITYMAGAZINE.PL
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RB Jesteśmy w tej chwili jednym z najwięk-
szych w Polsce niezależnych importerów pa-
liw płynnych.

EM Czy widzicie już efekty wprowadzonego 
przez rząd tzw. pakietu paliwowego?

RB Tak.

EM Kiedy on wszedł w życie?

RB 1 sierpnia 2016 roku.

EM I już widać efekty?

RB Już widać efekty, mówiliśmy o tym w wy-
wiadach i innych prezentacjach, zaraz po zapo-
znaniu się z tymi przepisami, które jak wiemy 
były dość szybko i intensywnie wprowadzane. 
Mam nadzieję, że efekty zostaną utrzymane, 
bo płyną niestety niepokojące sygnały, że jesz-
cze są jakieś nieszczelności w systemie zapo-
biegającym działaniu szarej strefy. Pytanie o to, 
czy uda się je szybko identyfikować i łatać.

Szara strefa zawsze istniała w oleju napę-
dowym i będzie istnieć. Chodzi o to, żeby 
skrajnie ograniczyć jej zasięg, a tym samym 
ułatwić firmom legalnie działającym prowa-
dzenie biznesu.

EM Jak duża była szara strefa przed wpro-
wadzeniem pakietu paliwowego?

RB Skala zjawiska mogła dochodzić  do 20% 
w przypadku  oleju napędowego. Czyli mówi-
ło się, że zapotrzebowanie w Polsce wynosiło 
16 milionów m3, a konsumpcja oficjalna to 13 
milionów m3. Oznacza to, że te trzy miliony 
były realizowane przez szarą strefę. 

EM Teraz się zmniejsza? 

RB W tej chwili tak, w sierpniu szczególnie 
zaobserwowaliśmy dynamiczny przyrost ob-

rotów no i powrót,  jak ja to żartobliwie okre-
ślam – „synów marnotrawnych”, czyli firm, 
które jak mogliśmy przypuszczać posiłkują się 
paliwem pochodzącym z szarej strefy.

EM Czy jest jakieś miejsce na innowacje w dy- 
strybucji paliw i energii?

RB Oczywiście, że jest i to staramy się robić. 
Jest to jedna z głównych wartości dodanych, 
którą chcemy wnosić na rynek, czyli innowa- 
cyjność. Mamy ambicję zmieniać branżę. Uwa-
żam osobiście, że branża paliwowa jest dość  
skostniałą, patrząc na rozwój technologii.

EM Zazwyczaj chyba tak jest, kiedy są duzi 
gracze, którzy podzielili między sobą rynek?

RB No to trzeba by zbadać historycznie. Sa-
mochody, mimo że wyglądają coraz bardziej 
fantastycznie i rozwijają duże prędkości tak 
naprawdę jeżdżą wciąż na oleju napędowym, 
na którym jeździliśmy przed drugą wojną 
światową. W  międzyczasie oczywiście wy-
myślono różne techniki udoskonalenia prze-
robu i optymalizacji produkcji ON i benzyn, 
ale sama technologia produkcji paliw w proce-
sie destylacji jest dość stara. Z drugiej strony 
widzimy gwałtowny rozwój technologii infor-
matycznej, o której zaledwie 10-20 lat temu 
jeszcze nie słyszeliśmy. W Unimot upatrujemy 
w tym szansę na przyszłość.

EM To proszę powiedzieć, czym jest serwis 
hurtpaliwa24.pl. Czy to kierunek rozwoju, 
w którym zamierzacie podążać?

RB HurtPaliwa24 jest platformą, która umoż-
liwia naszym kontrahentom zakup paliwa on-
-line. Ceny paliwa, jak pan wie, nie zmieniają 
się jednak raz dziennie. Są notowane tak jak 
kurs dolara, cały czas, praktycznie co ułamek 
sekundy. Nasza platforma umożliwia kupo-
wanie paliwa klientom po zmieniających się 
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cenach, niezależnie od cen referencyjnych na 
stacjach paliw.

EM Jak to w praktyce wygląda?

RB Trochę mogę to porównać do tego, że idzie- 
my w kierunku platformy internetowej, takiej  
jak kantor internetowy. Banki też kiedyś mia-
ły monopol, w pewnym sensie, na wymianę 
waluty i była ciągła dyskusja o spreadach itd. 
Dzisiaj większość ludzi, którzy mają kredyty 
mieszkaniowe w walucie obcej korzysta z wy-
miany internetowej online. I tak samo jest z pa- 
liwem, u nas klient może kupować paliwo onli-
ne po zmieniających się cały czas cenach.

EM Czy jest docelowo szansa, by było takie 
rozwiązanie nie tylko dla hurtowych, ale też 
dla detalicznych odbiorców?

RB Jest szansa i pracujemy nad tym inten-
sywnie, by udostępnić naszą ofertę dla klien-
tów indywidualnych. 

EM Czy w związku z postępem technologicz-
nym będziemy konsumować więcej energii 
elektrycznej, a coraz mniej paliw płynnych?

RB Czy będziemy więcej konsumować ener-
gii? Tak, ale źródła tej energii będą się zmie-
niać. Mówi pan o paliwach kopalnych? Źródła 
tej energii, ze względu na ochronę środowi-
ska, na bilans paliwowy, bilans energetyczny 
będą się zmieniały. Będziemy szli w kierun-
ku paliw odnawialnych, w kierunku energii 
wiatrowej, energii słonecznej. Już idziemy 
w kierunku energy storage, czyli magazynów 
energii, które pozwolą nam bilansować sieci 
energetyczne. Gaz ziemny, moim zdaniem, 
ma szansę być najczystszym źródłem ener-
gii. Mówi się głośno, i ja się z tym zgadzam, że 
tak jak była era drewna, era węgla, era ropy 
naftowej, tak wchodzimy w erę błękitnego 
gazu i LNG, czyli gazu skroplonego. Oczywi-

ście nie nastąpi to nagle, ale proces zdaje się 
być nieuchronny.

EM W tym roku podobno liczba chargerów, 
czyli urządzeń do ładowania samochodów, 
przekroczyła w Japonii liczbę stacji paliwo-
wych. Czy rewolucja aut elektrycznych za-
grozi kiedyś koncernom paliwowym?

RB Zagrozi to mocne słowa, ale…

EM PKN Orlen bagatelizuje sprawę?

RB Ja bym nie bagatelizował. Dzisiaj mamy 
taki problem, że energia odnawialna jest jak 
wiatr wieje, albo jej nie ma, gdy nie wieje. Słoń-
ce jest, a raz go nie ma, więc mamy problem 
z bilansowaniem energetycznym. Raz jest za 
dużo, a raz za mało.

Stoję na stanowisku, że każdy z dużych kon-
cernów paliwowych powinien mieć strategię 
rozwoju zielonej energii. Jestem przekonany, że 
za paręnaście lat paliwo płynne może stracić 
na znaczeniu. Teraz obserwujemy rozwój np. 
Tesli, widzimy rozwój baterii, spadek kosztów 
energii elektrycznej, rozwój magazynów ener-
gii i technologii wytwarzania baterii. Pojawiają 
się rozwiązania, które są super magazynami 
energetycznymi. To wszystko będzie powodo-
wać, że liczba aut elektrycznych będzie rosnąć. 

EM Widzę, że obserwujecie ten rynek, czy 
będziecie myśleli nad swoją strategią green 
energy, czy to jest na razie zbyt odległa spra-
wa?

RB Nic nie jest odległe w zmieniającym się, 
dynamicznym świecie, a jak pan zauważył ob-
serwujemy te trendy. Dzisiaj bycie na rynku to 
bycie świadomym jego uczestnikiem i utrzy-
mywanie świadomości zmieniającego się 
świata, żeby nie być zaskoczonym. Przyglą-
damy się temu. Znamy swoje miejsce w szere-
gu. Unimot nie jest póki co potentatem, nato-
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miast na swój sposób, we własnym rozmiarze 
działamy. Efektem tego jest na przykład to, że 
mamy własną instalację do produkcji LNG. 

EM Czyli stąpacie twardo po ziemi, nie buja-
cie w obłokach, ale obserwujecie i jesteście 
gotowi do podejmowania…

RB Robimy realny biznes, który dzisiaj przy-
nosi realne pieniądze, ale patrzymy otwarty-
mi oczami na przyszłość i na zmieniający się 
świat. Trzeba to robić, by szybko dostrzec po-
jawiające się szanse.

EM Jakie są najważniejsze szanse i zagroże-
nia, jakie stoją przed branżą, no i przed firmą 
Unimot?

RB W dalszym ciągu nie bagatelizowałbym 
szarej strefy i jeszcze nie odtrąbiłbym suk-
cesu w walce z tym problemem. Mamy wy-
raźną, wydaje się, poprawę, natomiast przy-
puszczam, że temat nie jest zakończony raz 
na zawsze.

EM A inne kwestie… energia? 

RB Na przykład w gazie. Mówi się o wpro-
wadzeniu obowiązku magazynowania zapa- 
sów. Czyli troszeczkę wracamy do wzmocnie-
nia PGNiG. Bez liberalizacji rynku gazu, opie-
rając się na PGNiG, skazujemy się na wieczny 
konflikt na linii Gazprom kontra PGNiG. 

EM A energia elektryczna?

RB W energii elektrycznej jestem optymistą, 
ponieważ tam uwolnienie i deregulacja nastąpi-
ła dużo wcześniej i rynek zdążył już zadziałać. 
Dziś może pan kupić energię elektryczną gdzie-
kolwiek, mając prywatne mieszkanie. Ten rynek 
się jednak rozwinął i to jest dla nas duża szansa.

EM Planujecie się przenieść na rynek główny 
GPW. Kiedy możemy spodziewać się jakichś 
konkretów w tym zakresie?

RB Część rzeczy jest niezależnych od nas. Li-
czę, że w tym roku, tak jak cały czas deklaro-
waliśmy, wejdziemy na parkiet główny Giełdy.

Z Robertem Brzozowskim  
rozmawiał Paweł Biedrzycki
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UNIMOT:  
6 faktów, które powinien 

znać każdy inwestor 

MODEL BIZNESOWY
UNIMOT jest spółką zajmującą się dystrybu-
cją paliw ciekłych i gazowych. Jej podstawową 
działalnością jest obrót olejem napędowym 
(ON), gazem płynnym (LPG) oraz biopaliwa-
mi (Bio). Spółka stara się zdywersyfikować 
swoje usługi i inwestuje także w rynek han-
dlu energią elektryczną. Jest to rynek trudny 
i zmienny, więc potrzebni są spółce wysokiej 

klasy specjaliści, których firma pozyskuje m.in. 
przejmując spółkę Energogas i Tradea. Spółka 
ma ambicję stać się krajowym liderem w swo-
jej branży, czemu mają pomóc dywersyfikacja 
rynków oraz dobór specjalistów. Rozszerze-
nie oferty już nastąpiło i  pozwoliło ustabili-
zować podstawowe przychody oraz umocnić 
pozycję firmy na rynku. 
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Obszar działalności grupy, źródło: strategia spółki

POLITYKA DYWIDENDOWA
Spółka posiada doprecyzowaną politykę dy-
widendową, co jest rzadkością na rynku New-
Connect. UNIMOT wypłaca dywidendę od 
początku swojej obecności na giełdzie, czyli 
od 2012 roku. Na dywidendę przeznacza 30% 
zysków - i jak zapewnia prezes - taka polityka 
będzie kontynuowana w przyszłości. Pozo-
stawianie w spółce większości zysku netto 
pozwoli na kontynuowanie akwizycji na rynku 
paliwowym i inwestowanie w rozwój głównie 
własnych środków. To prawdopodobnie naj-
lepszy model równowagi pomiędzy wypłatą 
zysków, a zatrzymaniem środków na dalszy 

wzrost wartości. W tym roku zarząd także 
zarekomendował wypłatę dywidendy w wy-
sokości 68 groszy na akcję. Dodatkowym mo-
torem rozwoju spółki ma być zapowiedziana 
emisja akcji i przejście na rynek główny GPW. 

1300% OD DEBIUTU, 170% W TYM ROKU
Gdy spółka debiutowała w 2012 roku na ryn-
ku NewConnect to jej akcje można było bez 
problemu kupić za ok. 3 złote. Dziś są warte 
ponad 40 złotych. Trend wzrostowy utrzymu-
je się niemal przez cały okres funkcjonowania 
UNIMOT na giełdzie i z punktu widzenia tech-
nicznego nadal ma podstawy do kontynuacji.
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KIERUNEK: PARKIET GŁÓWNY
Od kilku miesięcy UNIMOT przygotowuje się 
do przejścia z rynku NewConnect  na główny 
parkiet. Podczas IPO spółka planuje przepro-

wadzić emisję akcji. Pozyskane środki mają 
być przeznaczone na realizację kluczowych 
celów strategicznych.

„Wierzymy też, że obecność na rynku regulowanym otworzy przed 
nami nowe perspektywy biznesowe, poszerzy popularyzację UNI-
MOT w wielu środowiskach. Nasza Spółka, ze względu na multie-
nergetyczną ofertę, wyróżnia się dużym potencjałem, który może 
zostać w pełni wykorzystany m.in. dzięki szerokim możliwościom, 
jakie oferuje publiczny rynek kapitałowy.” 

– mówi Robert Brzozowski, prezes UNIMOT SA

Przejście na główny parkiet może pomóc 
w spopularyzowaniu walorów spółki wśród in-

westorów oraz pozytywnie wpłynąć na dzien- 
ne obroty na akcjach spółki.
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BIZNES ODNOTOWUJE KOLEJNY 
WZROST
Przychody spółki w pierwszym półroczu 2016 
roku w porównaniu z I poł. 2015 r. wzrosły 
o 38 proc., a zysk netto aż. o 179 proc. Ponad-
to, po udanym półroczu, UNIMOT podniósł 
prognozy finansowe na 2016 rok. Obecnie fir- 
ma spodziewa się, że przychody wyniosą 2 
mld zł, EBITDA sięgnie 33,8 mln zł, a zysk net-
to 20 mln złotych. Poprzednio było to odpo-
wiednio 1,6 mld zł, 27 mln i 15 mln złotych.

Narastająco za 6 miesięcy 2016 r. grupa 
osiągnęła przychody ze sprzedaży na pozio-
mie 854,8 mln zł w porównaniu do 617,7 mln 
zł przychodów w analogicznym okresie 2015 
roku. Natomiast skonsolidowany zysk netto 
w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 10,4 
mln zł, wobec 3,74 mln zł w I poł. 2015 roku.

POZYTYWNE ZMIANY  
W PRAWIE
UNIMOT może stać się bezpośrednim bene-
ficjentem zmian w prawie polskim. Chodzi tu 
o poprawę ściągalności podatku VAT od przy-
wozu paliw z UE.

Mowa o tzw. pakiecie paliwowym, który  
wszedł w życie 1 sierpnia tego roku. Dotąd  
nieprawidłowości w tym obszarze były og- 
romne, w samym 2015 r. kontrole skarbowe 
oszacowały je na 5,8 mld złotych. Oszustwa 
w podatku VAT w obrocie paliwami to główny 
problem rzetelnych producentów i dystrybu-
torów paliw, którzy odnotowują straty spo-
wodowane nieuczciwą konkurencją ze strony 
firm działających w szarej strefie. Nowe roz-
wiązania zdecydowanie ograniczą możliwość 
dokonywania oszustw podatkowych w obro-
cie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się 
do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz 
bezpieczeństwa ich nabywców, na czym UNI-
MOT może tylko skorzystać.Struktura sprzedaży  w 2015 w procentach, źródło: Strategia spółki

Źródło: D
esigned by Freepik

Źródło: D
esigned by Freepik
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Ile naprawdę można
zarobić na giełdzie
Analiza strategii po 4 latach

Filip Rudnicki

I le procent rocznie można zarobić na gieł-
dzie w długim terminie? To pytanie, któ-
re nurtuje wszystkich inwestorów. Re-

klamy mówią o dziesiątkach i setkach procent, 
ale nikt poza zupełnie świeżymi inwestorami 
nie jest w stanie się na to nabrać. Lepszym spo-
sobem jest ustalenie kryteriów doboru spó- 
łek do portfela i przeprowadzenie testów 
historycznych. To daje już pewien pogląd, 
jednak plagą w tego typu testach jest nie-
świadoma często pokusa nadmiernej optyma-
lizacji, co prowadzi do dopasowania strategii 
do konkretnego zestawu danych. Na papierze 
wszystko się zgadza, jednak gdy tak przygo-
towany system inwestycyjny uruchomimy na 
danych niewidzianych dla niego wcześniej, 
okazuje się, że zyski gdzieś wyparowały.

Tu pojawia się rozwiązanie. Idealnie byłoby 
pozwolić opracowanemu systemowi popra-
cować co najmniej kilka lat na realnych, nie-

znanych wcześniej danych. Jeśli zysk roczny 
na realnym portfelu będzie zbliżony do tego 
wyliczonego na danych historycznych, to 
oznacza, że system nie został prze-optyma-
lizowany i daje sporą szansę na utrzymanie 
zyskowności w przyszłości.  Minusem takie-
go rozwiązania jest czas potrzebny na takie 
realne testy, którego nie da się przyspieszyć 
tak jak testów historycznych. System musi po 
prostu swoje „odleżeć”.

Dokładnie 4 lata temu (14 września 2012 
roku) skończyłem opracowywać moją stra-
tegię inwestycyjną. Od tego czasu inwestuję 
zgodnie z nią w czasie rzeczywistym na real-
nym rynku. Dziś porównamy wyniki jakie ta 
strategia osiągała na danych historycznych 
z tymi z realnego rynku.

Na wykresie widzimy krzywą kapitału obli-
czoną w testach historycznych dla danych od 
2006 roku.
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Niebieska linia to wynik osiągany przez mój 
portfel. Czerwona linia to wynik osiągany przez 
indeks WIG. Zielona linia to różnica w osiąga-
nych wynikach.  Pomarańczową strzałką ozna-
czyłem miejsce, w którym ruszałem z realnym 
portfelem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem 
jak będą wyglądać kolejne 4 lata na giełdzie.

Sama strategia inwestycyjna opiera się na 
trzech filarach:

• Spółka musi prezentować sobą jakość -> 
poprawić przychody i zyski, kontrolować 
dług itp.

• Spółka musi być niedoceniona przez ry-
nek -> niska wycena cena / zysk, cena / 
przychody itp.

• Spółka musi zacząć być dostrzegana 
przez inwestorów -> trend wzrostowy 
na cenie akcji spółki.

Dodatkowo strategia zakłada miejsce dla 10 
spółek w portfelu. Po 10% wartości portfela 
każda.

Oto statystyki tak opracowanego portfela 
pochodzące z testów na danych historycz-
nych:

dane historyczne 

zysk roczny (CAGR) 25,45%

zysk roczny na rękę (uwzględnia prowizje, podatki i spready) 16,48%

śr. zysk z jednej transakcji 10,9%

liczba transakcji rocznie 15

Źródło: D
esigned by Freepik
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Średni zysk roczny wyniósł nieco ponad 
25%. Jeśli doliczymy do tego prowizje makler-
skie, podatki i najbardziej kosztowne z całej 
trójki kosztów: spready przy kupnie i sprze-
daży, to średni roczny zysk na rękę wyniesie 
ok. 16,5%. 

Poniższy wykres pokazuje zestawienie 
wszystkich transakcji dokonanych w ramach 
portfela. Średnio w ciągu jednego roku sys-
tem dokonywał ok. 15 transakcji.

Ładnie widać, że zyskownych transakcji było 
nieco więcej niż stratnych, a jednocześnie, że 
główna przewaga portfela nad rynkiem nie po-
chodziła z bardzo dużej trafialności, ale z poz- 
walania zyskownym transakcjom rosnąć i uci-
nania transakcji stratnych.

Na ile dokładnie te wyniki udało się odwzo-
rować w ramach realnego portfela? Poniższy 
wykres pokazuje krzywą kapitału realnego 
portfela, prowadzonego przez 4 lata, według 
zasad opracowanych we wrześniu 2012 roku:

Wyniki z tabelki pokazują, że realny portfel 
osiągnął nieznacznie słabsze wyniki niż jego 
historyczny odpowiednik. Roczny zysk na rę- 
kę w realnym portfelu wyniósł 15,88%. Bli-
skość tego wyniku z obliczonym na danych hi-
storycznych sugeruje, że jest to wartość, któ-
ra jest stabilna również w dłuższym okresie.

Odpowiadając na pytanie z początku arty- 
kułu: Średnio rocznie na polskiej giełdzie moż- 
na na rękę zarobić ok. 15% włożonego kapita-
łu. Być może są strategie pozwalające zarobić 
więcej, jednak mi się to nie udało. Pamiętaj- 
my jednocześnie, że wspomniane 15% rocznie 
dotyczy długiego okresu. Chodzi o to, że zyski 
na giełdzie są bardzo nieregularne i np. w sa-
mym tylko 2013 roku zysk na rękę wyniósł 
ok. 40% - 50%, ale już np. rok 2014 przyniósł 
stratę.

Czy to oznacza, że nie da się na giełdzie za-
rabiać więcej niż 15% rocznie na rękę? Nie-
koniecznie. Przede wszystkim nie jest powie-
dziane, że moja strategia jest najlepszą jaka 
istnieje. Jest to bardzo dobra strategia, któ-
rej opracowanie zajęło mi kilka miesięcy, ale 
równie dobrze mogą istnieć jeszcze lepsze. Po 
prostu o tym, że można zarabiać 15% rocz-
nie z giełdy wiem z pierwszej ręki, patrząc na 
swoje własne wyniki. 

Pamiętajcie jednocześnie, że nie sztuką jest 
zarobić X% w rok. Do tego wystarczy odrobi-
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dane historyczne 

zysk roczny (CAGR) 25,45%

zysk roczny na rękę (uwzględnia prowizje, podatki i spready) 16,48%

śr. zysk z jednej transakcji 10,9%

liczba transakcji rocznie 15

na szczęścia, aby wejść na giełdę w odpowied-
nim momencie na początku hossy. Sztuką jest 
zarabiać X% rocznie przez bardzo długi okres, 
a tego już nie da się osiągnąć dzięki szczęściu.

Doświadczony inwestor. Specjalista od analiz długoterminowych. 
Prowadzi bloga pod adresem http://www.10-procent-rocznie.
blogspot.com/, gdzie analizuje bieżącą sytuację na rynkach, po-
szukując analogii do danych historycznych. Twórca serwisu www.
fundamentalna.net służącego do analizy fundamentalnej spółek 
giełdowych.

Filip Rudnicki

Źródło: D
esigned by Freepik
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I nwestorzy indywidualni  handlujący na 
rynku walutowym Forex często, szcze-
gólnie w początkach swoich poczynań, 

szukają tzw. strategii idealnej gwarantującej 
zyski z inwestycji. Kiedy jednak przekonują 
się, że nie jest to takie proste lub wręcz zwy-
czajnie tracą wiarę w istnienie takowej, wte-
dy dopiero rzeczywiście wkraczają na drogę 
świadomego inwestora. Moment zwątpienia 
w świętego Graala Forex możemy nazwać pier- 
wszym objawieniem inwestora na tym rynku, 
a objawień takich wytrwały inwestor dozna 
z pewnością wielu.

Tym artykułem pragnę oszczędzić Ci tego 
i być może paru kolejnych objawień oraz pchnąć 
Cię nieco dalej na drodze do samodzielne- 
go, świadomego inwestowania. Skoro strate-
gia idealna nie istnieje, to chociaż postaram 
się wyjaśnić, czym powinna charakteryzować 
się dobra strategia inwestycyjna a także czym 

Co powinna 
uwzględniać dobra 
strategia na rynku 

walutowym

Marcin Nowogórski
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traktu CFD u brokera tworzącego rynek w ra-
mach obrotu pozagiełdowego (tzw. Market-
-Maker) lub pośredniczącego do innego mar-
ket makera. Choć przez około 95-99% czasu 
wycena może być zbliżona, to jednak sposób 
uzyskania tejże będzie już znacząco inny, co 
w pozostałym czasie może prowadzić do za-
skakujących różnic. 

Jaskrawy przykład opisany jest między in-
nymi w książce Wielki Szort (Big Short) Mi-
chaela Lewisa, gdzie fundusze zakładające 
załamanie rynku nieruchomości nabyły in-
strumenty notowane przez banki w obrocie 
pozagiełdowym. Kiedy już doszło do załama-
nia rynku, banki w pierwszej fazie nie chciały 
zmienić wyceny tych instrumentów w sposób 
odzwierciedlający załamanie, co naraziło fun-
dusz Michaela Burry’ego na poważne ryzyko. 

Warto dodać, że profesjonalni menadże- 
rowie w funduszach poświęcają bardzo dużo 
uwagi tzw. strukturyzowaniu transakcji tak, 
by zminimalizować ryzyko, poprawić poten-
cjalny stosunek zysku do ryzyka i jak najlepiej 
odzwierciedlić pogląd inwestycyjny. Tego pro-
cesu praktycznie nie widzę u inwestorów indy-
widualnych, którzy zwykle chętnie korzystają 
z kotraktów CFD - łatwo dostępnych i możli- 
wych do zawarcia w bardzo krótkim czasie.

DŹWIGNIA, CZYLI LEWAR
Innym przykładem parametru koniecznego 
do zrozumienia i uwzględnienia będzie dźwi-
gnia, która owiana jest złą sławą, ponieważ 
wciąż wielu ludzi nie akceptuje jej dwustron-
nego działania. Dźwignia jest narzędziem, jak 
każde inne, i nie ma obowiązku jej wykorzy-
stania. Jeśli jednak się na to zdecydujemy, to  
z pewnością jej skutki należy uwzględnić 
w swoich inwestycjach - zarówno te pozytyw-
ne, jak i negatywne.

O podstawowych zasadach, na których opie- 
ra się dźwignia nie będę tutaj pisał, ponieważ 
na ten temat można znaleźć stosunkowo dużo 
informacji w Internecie. Warto jednak wie-

nie powinna się cechować oraz jakie elementy 
winna ona uwzględniać. Życzę miłej lektury.

RYNEK, INSTRUMENT, TRANSAKCJA
W ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno  
w Polsce na temat rynku Forex oraz innych de-
rywatów w obrocie pozagiełdowym, a szcze-
gólnie umów o różnicę kursową - Contract 
For Difference (CFD). W miarę jak ten sposób 
inwestycji wkracza do Polski, coraz większa 
liczba osób staje przed możliwościami i za-
grożeniami wynikającymi z tych kontraktów, 
a dokładniej z niezrozumienia ich natury i me-
chaniki funkcjonowania.

Tymczasem instrument, jakim jest kontrakt 
spot bądź CFD na określoną parę walutową, 
to dla inwestora nic innego jak sposób wyra-
żenia poglądu inwestycyjnego. Tzn. jeśli na  
podstawie określonych przesłanek (tzw. sy-
gnałów) inwestor wierzy, że euro umocni się 
w stosunku do dolara w określonym hory-
zoncie czasowym, to naturalnie inwestor ten 
chciałby spieniężyć ten scenariusz. Aby to 
zrobić zmuszony będzie zająć pozycję długą 
na euro i jednocześnie pozycję krótką do do-
lara. Jednym ze sposobów może być trans-
akcja kupna EUR/USD spot, może to być też 
kupno kontraktu CFD na tę parę walutową, 
ale wykorzystać tutaj można nabycie opcji 
call EUR/USD albo kontraktu terminowego 
(futures) notowanego na jednym z parkietów 
giełdowych (np. CME).

Zrozumienie każdego z tych instrumentów 
będzie absolutnie konieczne, aby zdecydować,  
którego w danych okolicznościach użyć, by 
wyrazić swój pogląd inwestycyjny. Mam tu-
taj na myśli nie tylko sposób, w jaki dany in- 
strument pozwala spieniężyć swój pomysł, ale  
także wszelkie okoliczności wpływające na 
wycenę i wykonanie oraz ponoszone ryzyko 
- np. godziny handlu, uczestnicy rynku, fluk-
tuacje płynności i zmienności. Inaczej wszak 
będzie przebiegała wycena instrumentu no-
towanego na giełdzie (futures), a inaczej kon- 
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dzieć, gdzie tkwi haczyk, którego większość 
inwestorów nie widzi. Obracając się w środo-
wisku inwestorów indywidualnych, znajdzie-
my wielu takich, którzy opierają się głównie 
(lub wyłącznie) na analizie technicznej lub in-
nych teoriach sprzed wielu lat. Od wielu z nich 
usłyszymy również różne giełdowe porzeka-
dła. Problem polega na tym, że ludzie ci kie-
rują się teoriami oraz powiedzeniami ukutymi 
dekady temu na kanwie zupełnie innego ryn-
ku. Jednym z takich mitów jest pogląd, jakoby 
dobry system inwestycyjny był w stanie dzia-
łać na różnych rynkach. Patrząc na mnogość 
rynków nie potrafię przyznać racji temu po-
glądowi i wychodzę z założenia, że specyfika 
każdego rynku musi być przez nas uwzględ-
niona przy okazji formułowania i wyrażania 
poglądów inwestycyjnych. Inaczej będziemy 
analizowali rynek kontraktów lewarowanych 
Forex, inaczej nabywając akcje, a jeszcze ina-
czej rynek opcji na ropę.

Jednak to właśnie wiele teorii z rynku gieł-
dowego zostało przekutych na rynek Forex 
bez odpowiedniego dopasowania, pomimo te- 
go, że rynki te różnią się diametralnie zarów-
no jeśli chodzi o zachowanie podaży i popytu, 
a także sposoby wyceny instrumentów i natu-
rę zmian cen w czasie. Ogólne podobieństwa 
rozbijają się o szczególne różnice i tak też dzie- 
je się ze strategiami na Forex opartymi o zało-
żenia dla rynku akcji. 

Świetnym przykładem jest porzekadło: „Ku- 
puj tanio, sprzedawaj drogo.” - choć oczywis- 
te i logiczne, jest ono praktycznie nie do wy-
konania w sytuacji kontraktów wysoce lewa-
rowanych. Podejście takie wymaga szukania/
prognozowania dołków i górek cenowych, 
podczas gdy kontrakty lewarowane pozwa-
lają jedynie na niewielki margines błędu - 
zwielokrotniają możliwe straty, a kiedy inwe-
stor czeka na uformowanie dołka/szczytu, 
kontrakt każdego dnia pochłania określo- 
ne kwoty tytułem kosztu finansowania (tzw. 
SWAP).

TREND IS YOUR FRIEND
Trend jest przyjacielem każdego inwestora, 
toteż praktycznie każda strategia powinna za- 
wierać narzędzia pozwalające na określenie 
panującego trendu albo jego braku. Nie prze-
sądzam czy lepsze są strategie na rynek bocz-
ny czy trendujący, jednak to ten drugi zdaje 
się dostarczać lepszy stosunek potencjalnego 
zysku do ryzyka.

 Warto też pamiętać o hierarchii trendów 
w określonych horyzontach czasowych - tren-
dy wyższego i niższego rzędu. To, co w tym  
roku jest silnym trendem, na wykresie 30-let-
nim może być ledwie małym epizodem kory-
gującym cenę. W związku z tym konieczne 
jest zawsze określenie - oprócz panującego 
trendu - także horyzontu inwestycyjnego tak, 
 abyśmy nie wpadli w pułapkę zawierania kil-
kudniowej transakcji pod trend z ostatnich kil-
ku lat. Innym przypadkiem złego pojmowania 
trendów jest fakt, że inwestorzy czekają aż 
trendy z wysokich i niskich interwałów cza- 
sowych ustawią się w jednym kierunku. Tą dro- 
gą zawarcie jednej transakcji w roku może oka- 
zać się nie lada wyczynem. 

Sposobów na określenie trendu może być 
wiele i mogą działać różnie w różnych okre-
sach, na różnych rynkach i w okresach róż-
nych nastrojów na rynku.

PODAŻ I POPYT
Kolejnym kluczowym aspektem strategii in-
westycyjnej będzie ocena podaży i popytu na  
rynku. Jako inwestorzy zaangażowani finan-
sowo w określony instrument, pragniemy 
znajdować się po zwycięskiej stronie - czy to  
byków czy niedźwiedzi. Zatem w ramach na-
szego systemu wejścia w rynek musimy zaw- 
sze uwzględnić działanie tych dwóch sił - po-
ziomy cenowe istotne dla kupujących oraz 
sprzedających - a także możliwe zmiany 
w przyszłości. Warto pamiętać, że każdy byk 
stanie się w przyszłości niedźwiedziem - sprze-
dając zakupione aktywa - a każdy niedźwiedź 
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stanie się bykiem odkupując pozycję krótką.
Sposobów wyznaczania poziomów istotnych  

dla podaży i popytu jest wiele. Czasem nazy-
wane są poziomami wsparcia i oporu, innym 
razem liniami trendu, średnimi, zniesieniami Fi-
bonacciego, określonymi nazwami świec w ra- 
mach Price Action, etc. Wszystkie te techni-
ki mają natomiast jeden cel - wyszukać miej-
sca kluczowe dla kupujących i sprzedających.

OSOBOWOŚĆ I OCZEKIWANIA
Pisząc o dobrej strategii nie sposób pominąć 
tematu osobowości inwestora i jego oczeki-
wań. Dla jednego będzie to inwestycja długo-
terminowa jako dodatek do pracy czy działal-
ności gospodarczej, a sukcesem będzie stopa 
zwrotu rzędu 15-20% netto za 12 miesięcy. 
Inny z kolei będzie mógł poświęcić cały dzień 
na obserwowanie wydarzeń i wykresów, ale 
będzie oczekiwał szybkich transakcji i szyb-
kich zysków (niestety często kosztem ryzyka). 
Nie bez znaczenia jest tutaj także depozyt, któ-
ry możemy zainwestować - jeśli jest to 10 000 
złotych, to nie mamy co liczyć na godne życie 
z inwestycji, także tych lewarowanych, choć-
byśmy spędzali nawet 23h na dobę przed kom-
puterem. Strategia inwestora indywidualnego 
musi być maksymalnie realistyczna i mierzyć 
siły na zamiary, inaczej rynek ją bezwzględ- 
nie zweryfikuje w dłuższej perspektywie.

Strategia musi też być dopasowana do oso-
bowości. Przykładowo, flegmatyk raczej nie 
udźwignie szybkiego handlu w bardzo małym 
przedziale czasowym, podczas gdy choleryk 
może mieć trudności z utrzymaniem pozycji  
przez dłuższy czas. Człowiek uparty będzie 
miał tendencję do trzymania się swoich po-
glądów za wszelką cenę, natomiast osoba 
elastyczna może mieć skłonności do częste-
go zmieniania zdania. Nietrudno zgadnąć, że 
strategia bazująca na aspektach sprzecznych 
z osobowością inwestora będzie dla niego swo- 
istą drogą krzyżową i nie ma szans, by zapro-
wadziła go do celu.

KIEDY I JAK CZĘSTO
Obecne możliwości technologiczne - łączność  
internetowa, elektroniczne platformy transak-
cyjne, infrastruktura giełd i brokerów - umoż- 
liwiają handel z dużą częstotliwością i łatwo-
ścią na bardzo niskich interwałach czasowych. 
Transakcje możemy zawierać w ułamkach se-
kund z komputera w domu, bądź z telefonu 
w kawiarni. Znam inwestorów, którym zda-
rzyło się handlować w czasie pracy, wyjazdu 
wakacyjnego czy podczas spotkania ze znajo-
mymi w pubie. Trudno stwierdzić, czy decy-
zje inwestycyjne podjęte w takich chwilach 
i w takich warunkach mają faktycznie odpo-
wiednią jakość, jednak wątpliwości zdają się 
być uzasadnione.

Innym przykładem może być handel na in-
terwałach jednominutowych. Wiele par wa-
lutowych dostarcza dość kwotowań ceny, by 
sygnały i handel mogły odbywać się nawet 
w skali sekund i minut. Możliwości technolo-
giczne i natura rynku Forex sprawiają, że nie-
którzy inwestorzy wpatrują się w najmniejsze 
zmiany cen (tzw. ticki) i starają się złapać oraz 
wykorzystać te bardzo małe ruchy. Ludzie ci  
poruszają się w obrębie tzw. szumu rynkowe-
go generowanego przez uczestników w trak-
cie bezładnej (w bardzo krótkim okresie) wy- 
miany zleceń. Tego typu handel jest dość ry-
zykowny i ociera się o hazard o ile nie wiemy 
co robimy lub naszym kontrahentem jest tzw. 
market maker kontrolujący wycenę instrumen- 
tu CFD. Takie podejście do tradingu warto zo-
stawić profesjonalistom.

Zwykle zalecamy inwestorom, aby inwesto-
wali na interwałach od 4-godzinnego wzwyż. 
Daje to horyzont średnio kilku-kilkunastu dni,  
a analiza wyższych interwałów pozwala ła-
twiej wychwycić sens ruchów ceny i nastrój 
uczestników rynku.

Przykładowo parametry dnia bądź sesji są 
odzwierciedleniem sumy zachowań wszyst-
kich inwestorów aktywnych w danym dniu. 
Jest to znacznie pełniejsza informacja niż ta 
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Inwestor, pasjonat rynków finansowych. Od 2006 roku inwestuje 
na Giełdzie Papierów Wartościowych, a od 2011 roku na rynku 
Forex. Redaktor i szef strategii w portalu Comparic.pl. Zawodowo 
związany także z firmą PFSOFT dostarczającą system transakcyj-
ny Protrader dla banków, domów maklerskich, firm brokerskich 
oraz inwestycyjnych.

Marcin Nowogórski

w ramach świecy 1-minutowej czy 5-minu- 
towej.

Ponadto statystki pokazują, że inwestorzy 
korzystający z wyższych interwałów częściej 
i łatwiej utrzymują się na powierzchni lub ge- 
nerują profit dzięki swoim decyzjom. Jeśli do- 
damy do tego fakt, że koszt pojedynczej trans-
akcji jest taki sam, bez względu na to ile na 
niej zarobimy, to okaże się, że osoba handlują-
ca dużo i często łapiąc niewielkie zmiany cen 
ma znacznie wyższe koszty niż osoba handlu-
jąca rzadziej, ale celująca w większy zarobek. 
Tymczasem wielu inwestorów pomija proble-
matykę kosztów transakcji, choć na rynku le-
warowanym liczone są one od wartości całej 
transakcji i mogą stanowić istotną część zysku 
lub straty.

Mając powyższe na względzie, określenie 
„kiedy i jak często zawierać transakcje”, rów-
nież będzie istotnym punktem dobrej strategii.

RYZYKO
Na ten temat można popełnić osobny arty-
kuł, a pewnie udałoby się zapełnić nim dobrą 
książkę. Zasadniczo poziom ryzyka zależy od 
wielu aspektów, w tym także od osobowości, 
jednak również powinien być przewidziany 
w strategii. Określając poziom ryzyka koniecz- 
nie należy wziąć pod uwagę statystykę i moż-
liwe rozkłady zdarzeń losowych - np. fakt, że 
inwestor operujący na niskim (M1-M15) bądź 
średnim (M30-H1) interwale na rynku walu-
towym może odnotować nawet 10 i więcej 
błędnych decyzji inwestycyjnych pod rząd. 
Wielu menadżerów w funduszach akcyjnych 
ma skuteczność rzędu  40% czy 50%, co jed-
nak wcale nie oznacza, że co druga decyzja 
musi być trafna. Kluczowa okaże się być tak-
że nasza odporność psychiczna i zdolność do 
udźwignięcia stresu, kiedy będziemy zmusze-
ni stawić czoła rosnącym stratom.

Wielu inwestorów twierdzi, że wysokość zys- 
ków zależy od poziomu ryzyka. Choć jest to 
prawdą, to jednak nie jest to cała prawda. Ko-

niecznie należy pamiętać, że ryzyko jest zja-
wiskiem wielowymiarowym i może zależeć od  
kilku różnych czynników, takich jak: czas i oko- 
liczności zawarcia transakcji, wiarygodność 
drugiej strony transakcji (na rynku OTC), kon- 
dycja maklera/brokera przechowującego na- 
sze środki, zmienność na rynku i aktualnie 
panujące nastroje, czynniki kształtujące po-
daż i popyt oraz ich przewidywalność i ak-
tywność, itp.

Przykładowo: Podczas gdy część inwesto-
rów oczekuje kluczowych odczytów makro-
ekonomicznych, by zawierać transakcje przy 
podwyższonej zmienności, inni starają się tych 
odczytów unikać, jako że wzrost zmienności 
i nieprzewidywalność rezultatów stwarza wy- 
raźne ryzyko dla racjonalnych inwestycji.

SYSTEMY WARTE UWAGI
Choć nie istnieje jeden system czy strategia, któ-
ra gwarantowałaby sukces, zwykle zachęca-
my inwestorów do spróbowania techniki Price  
Action i/lub Ichimoku na rynku walutowym. 
Obie te techniki mogą być stosowane samo-
dzielnie i zawierają kluczowe elementy - czyli 
mechanizmy określania trendu oraz kluczo-
wych poziomów dla popytu i podaży. Nato- 
miast doświadczony już inwestor będzie w sta- 
nie połączyć mocne strony obu tych technik,  
w celu poprawy skuteczności w ocenie ryn-
ku i generowaniu poglądów inwestycyjnych. 
Techniki te służą określeniu poziomów dla za- 
warcia transakcji na wykresie, jednak by stwo-
rzyć z nich strategię, konieczne będzie zbudo-
wanie wokół nich strategii opartej o punkty 
z powyższego artykułu, a pewnie także o kilka 
innych założeń.

WWW.EQUITYMAGAZINE.PL
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Giełda umiera. 
Co zrobić, aby inwestorzy 
indywidualni wrócili na 
GPW?

Michał Stopka

W mojej ostatniej analizie dotyczącej 
struktury oszczędności Polaków tu 
taj ujawniło się kilka bardzo smut-

nych kwestii. Jedną z nich jest znikoma obecność 
inwestorów indywidualnych na polskiej giełdzie. 
Świadczy o tym kilka faktów statystycznych.

Źródło: D
esigned by Freepik
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Po pierwsze mamy historycznie niski udział akcji w strukturze oszczędności Polaków:

Po drugie, podobnie, mamy historycznie niski udział aktywnych rachunków maklerskich:
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Po trzecie potwierdza to udział inwestorów indywidualnych w obrotach na GPW:

Podobnie jest z danymi o wartość akcji w posiadaniu inwestorów indywidualnych:
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A już fatalnie wygląda liczba IKE/IKZE otwartych za pośrednictwem domów maklerskich. Jest ich zale-
dwie około 30 tys. Słownie trzydzieści tysięcy (!):
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A to są tylko dane o otwartych kontach. 
Regularnie zasilanych IKE/IKZE rok w rok jest 
tylko około 20-30% z nich. Widać więc, że 
inwestorzy indywidualni uciekają z polskiej 
giełdy. Co zrobić, aby inwestorzy indywidu-
alni wrócili na GPW? Poniżej kilka przemyśleń 
co warto zmienić, aby odwrócić tę negatywną 
tendencję. Bardzo ważną rzeczą do zmiany 
jest w Polsce kwestia wiedzy na temat inwe-
stowania. Historycznie, w latach 2006-2007, 
czyli w samym szczycie poprzedniej mega hos- 
sy, mieliśmy do czynienia z dużym napływem 
środków na giełdę. Szczególnie w formie na- 
pływów do TFI. Napływy te były jednak opar-
te albo na chęci szybkich i dużych zysków, al- 
bo na polityce sprzedażowej wielu instytucji 
finansowych. Polityce, która zamiast promo-
wania lokat miała za zadanie sprzedaż wysoko 
marżowych produktów finansowych związa-
nych z giełdą. 

Efekt był taki, że w momencie kryzysu fi-
nansowego po 2008 roku, wiele osób bardzo 
dużo straciło. A to przyczyniło się do złego wi-
zerunku GPW. Wielu z tych strat można było 
jednak uniknąć, gdyby poziom wiedzy na te-
mat inwestowania był na wyższym poziomie. 
Między innymi dotyczący tego jak ważna jest 
strategia finansów osobistych, jak powinna 
wyglądać dobra strategia inwestycyjna czy 
też co to jest w ogóle analiza fundamentalna. 
Po to właśnie piszę o tych wszystkich rzeczach  
na mojej stronie. Aby podnieść poziom tej 
wiedzy i ucywilizować rynek kapitałowy 
w Polsce. Między innymi w artykule tutaj.

Kolejną ważną rzeczą do zmienienia jest po- 
dejście spółek giełdowych do inwestorów 
indywidualnych. Komunikacja na linii inwe-
stor -  spółka giełdowa jest bardzo ważna. Na 
Zachodzie w tej kwestii bardzo mocno rozbu-
dowane są relacje inwestorskie. W przypadku 
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Polski szczególnie ważne są w tym kontekście 
działania Skarbu Państwa versus inwestorzy 
mniejszościowi. W ostatnich latach Skarb Pań-
stwa zrobił tutaj bardzo wiele złego i to trzeba 
zmienić. Skarb Państwa powinien wprowadzić 
kodeks dobrych praktyk w tym zakresie. Ko-
lejną bardzo ważną rzeczą są działania pań-
stwa w zakresie rynku kapitałowego. Między 
innymi działania Komisji Nadzoru Finansowe- 
go a nieraz po prostu brak odpowiednich dzia- 
łań KNF. Komisja Nadzoru Finansowego po-
winna ostro karać i piętnować wszystkie ne-
gatywne zachowania w kontekście rynku ka-
pitałowego. Brak ostrzejszych działań KNF 
przyczynia się do negatywnego wizerunku gieł- 
dy. KNF powinna czuwać, aby rynek kapita-
łowy, giełda miała dobry wizerunek w społe-
czeństwie i to jest jedyna recepta na poprawę 
wizerunku giełdy. Również uczestnicy rynku 
kapitałowego, między innymi Domy Makler- 

Autor posiada 12 lat doświadczenia jako inwestor indywidualny 
oraz instytucjonalny. W latach 2009-2012 pracował jako zarzą-
dzający częścią portfela akcyjnego w największym funduszu eme-
rytalnym ING, który wtedy miał najlepszy wynik wśród 14 OFE. 
Obecnie prowadzi bloga http://www.michalstopka.pl/ oraz szko-
lenia dotyczące inwestowania na podstawie analizy fundamen-
talnej, analizy biznesów oraz kluczowych rzeczy dla gospodarki.

Michał Stopka

skie, powinny przygotowywać ciekawą i war-
tościową ofertę dla inwestorów indywidual- 
nych. Inwestorów, którzy chcą mądrze inwes- 
tować na giełdzie w akcje. Tak, aby dzięki temu 
budować dobre, długofalowe relacje biuro mak- 
lerskie – inwestor indywidualny.

I na zakończenie, to co zawsze powtarzam, 
aby w Polsce wiele się zmieniło, działania musi 
podejmować też każdy z nas. Ja i Ty. Każdy ma 
jakiś wpływ na to co dzieje się dookoła nas. 
Również w kwestiach związanych z giełdą. Pro- 
mujmy pozytywne postawy, a piętnujmy ne-
gatywne zachowania.

Źródło: D
esigned by Freepik

http://www.michalstopka.pl
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W środowisku funkcjonuje dziś ok- 
reślenie „Pagowiec”, albo „jestem  
od Pagi”, co oznacza, że jest to oso- 

ba kompetentna i można na niej polegać. To 
dzięki wartościom, którymi kierował się Le-
sław A. Paga – współtwórca i pierwszy Prze-
wodniczący Komisji Papierów Wartościowych  
i Giełd. Niezwykła osobowość, ceniona i sza-
nowana. Człowiek misji. Patron Fundacji im. 
Lesława A. Pagi, która od 2003 roku realizu-
je projekty edukacyjno-szkoleniowe dla mło-

dych, ambitnych liderów, pasjonatów między 
innymi rynku kapitałowego oraz branży ener-
getycznej. Jesienią tego roku Fundacja im. Le-
sława A. Pagi organizuje projekty szczególnie 
ważne z perspektywy przyszłości polskiej go-
spodarki. 

Z końcem listopada 2016 roku w Sali Noto-
wań Giełdy Papierów Wartościowych odbę-
dzie się II edycja Forum Nowa Energia. Celem 
konferencji  jest  stworzenie platformy wymia-
ny wiedzy pomiędzy najlepszymi studentami 

Pagowcy na start!
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zrzeszonymi w studenckich kołach naukowych  
w całej Polsce, a największymi, strategiczny-
mi firmami energetycznymi. Uczestnicy Fo-
rum Nowa Energia będą mogli czerpać wiedzę 
od ekspertów i praktyków z wieloletnim do-
świadczeniem, a także poznać wyzwania sto-
jące przed polską energetyką w perspektywie 
do 2050 roku. Aplikować można na stronie 
www.paga.org.pl/nowaenergia.

Od października rozpoczyna się także na-
bór aplikacji do projektu Stypendium im. Le-
sława A. Pagi. Celem projektu jest wspieranie 
nowatorskich i opartych na wiedzy projektów  
edukacyjnych i naukowo-badawczych, zwłasz-
cza w zakresie rynku kapitałowego, prowa-
dzonych przez organizacje studenckie i aka- 
demickie koła naukowe uczelni wyższych w ca- 
łym kraju, a także nieformalne grupy studen-
tów. Więcej informacji dostępnych jest na stro- 
nie www.paga.org.pl/stypendium. 

Poza tym Fundacja obecnie przygotowu-
je się do realizacji II edycji projektu będące-
go swego rodzaju rozszerzeniem programu 
z 11-letnią tradycją Akademia Liderów Rynku 
Kapitałowego – CEE Capital Market Leaders 
Forum, dedykowanego tematowi innowacji 
finansowych (FinTech), w ramach którego za-
jęcia rozpoczną się w grudniu br. Celem zaini-
cjowanego w ubiegłym roku programu jest  
stworzenie trwałej społeczności i instytucji 
edukacyjnej, kształcącej przyszłe elity świa-
ta finansów w Regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej. Uczestnicy Forum to prawdziwi 
pasjonaci rynku kapitałowego, wybitnie uta- 
lentowani studenci i absolwenci, charyzma- 
tyczni liderzy, którzy potrafią sprawnie współ- 
pracować z grupą i aktywnie działają na rzecz 
innych. Na projekt składa się kilkudniowy cykl  
zajęć prowadzonych przez praktyków i eks-
pertów rynku kapitałowego. W minionej edy-
cji wzięło udział 20 utalentowanych studen- 
tów z krajów takich jak: Ukraina, Czechy, Lit- 
wa, Niemcy i Rumunia oraz 30 studentów z Pol- 
ski. Więcej informacji o projekcie oraz formu- 

larz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: 
www.paga.org.pl/cee.

Programy Fundacji im. Lesława A. Pagi two- 
rzą unikatową społeczność młodych profesjo-
nalistów – świetnie wykształconych i ambit-
nych, ale jednocześnie kierujących się najwyż-
szymi standardami etycznymi. Po 13 latach 
grupa liczy już 1 200 osób, każdego roku na 
drodze szczegółowej rekrutacji dołącza do niej  
200 osób.

Prezesem Fundacji jest Ewa Paga. Inspiru-
je Fundację do rozwoju tak, aby nieustannie 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom polskich 
studentów. Celem Fundacji jest edukowanie 
młodych ludzi oraz przygotowania ich do wej-
ścia na ścieżkę kariery zawodowej. 

Organizowane przez Fundację projekty uczą  
poprzez praktykę oraz  pozwalają na budowa-
nie relacji z inspirującymi ludźmi. 

„Fundacja pokazuje młodym ludziom jak 
wiedzę pozyskaną na uczelniach zastosować 
w życiu i w biznesie. Stworzyliśmy projekty, 
których partnerami są najlepsze firmy, 
a wykładowcami ludzie, którzy tam pracują. 
To próba skonfrontowania wiedzy akade-
mickiej z rzeczywistością –Staramy się wyjść 
naprzeciw potrzebom pracodawców. Uczy- 
my młodych ludzi kreatywności”– mówi Ewa 
Paga.

Determinacja osób zaangażowanych w dzia-
łania Fundacji powoduje, że stale się rozwija 
i działa coraz prężniej. Jest rozpoznawalna nie 
tylko wśród studentów, do których kierowa-
ne są projekty, ale także wśród firm wspiera-
jących projekty edukacyjne. 

Działania Fundacji koncentrują się na tym, 
aby ludzie, który tworzą rzeszę Alumnów byli 
wysoko wyspecjalizowani w obszarze rynków 
kapitałowych, energetyki,  ochrony zdrowia 
oraz szeroko rozumianych innowacji. 

„Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie lu- 
dzi młodych, kreatywnych, z pasją do tych ob-
szarów będzie dobrym początkiem do pozy-
tywnych zmian” – mówi Ewa Paga.

http://www.paga.org.pl/cee
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C odziennie inwestorzy w polskich me-
diach spotykają się z różnymi, często 
skrajnymi opiniami na temat inwesto-

wania. Z jednej strony spotykamy się z hasła-
mi, że giełda to nic innego jak hazard i kasy-
no, a z drugiej, słyszymy historie o ludziach, 
którzy na rynkach finansowych, w jeden czy 
dwa dni zarabiają 100%, 200%, 1000%.

Jaka zatem jest prawda o inwestowaniu? 
Gdy pomyślimy o znanych inwestorach, to 
jako pierwszy w naszej głowie pojawi się za-
pewne Warren Buffett, uważany za jednego 
z najlepszych inwestorów w historii, od lat 
znajdujący się w czołówce najbogatszych lu-
dzi na świecie. Czy taki Warren Buffett za-
rabia na rynku 100% w 2 dni? Z całą pew-
nością nie. Czy taki Warren Buffett jednak 
zarabia na inwestowaniu i jest w stanie opierać 
o to swój cały biznes? Z całą pewnością tak.

Czym zatem cechują się ci prawdziwi i pro-
fesjonalni inwestorzy giełdowi? Jak wygląda 
to prawdziwe inwestowanie? Jak stać się sku-
tecznym inwestorem, budując systematycznie 
swój kapitał, dążąc do wolności finansowej?

JAKIE SĄ 2 ELEMENTY SUKCESU 
KAŻDEGO INWESTORA?
Sukces każdego inwestora zależy od jego 
warsztatu, a na ten składają się przede wszyst-
kim 2 najważniejsze elementy: strategia inwe-
stycyjna oraz iteracyjna praca nad tą strate-
gią, czyli monitoring i wyciąganie wniosków.

W każdym aspekcie działalności gospodar-
czej i życiowej człowieka potrzebny jest plan. 
Bez takowego nasze działania są nieuporząd-
kowane i częściej kończą się porażkami niż 
sukcesami. Na rynku giełdowym nie może być 
inaczej. Współpracując na co dzień z inwe-
storami w Polsce mogę jednak powiedzieć, że 
bardzo często spotykam się z informacjami, iż 
inwestorzy kupują spółki bez żadnego planu. 
Zakupu dokonują, ponieważ przeczytali o nich 
gdzieś w Internecie, polecił je jakiś analityk, nie 
zastanawiają się czy ta spółka odpowiada ich 
profilowi (każdy inwestor jest inny i ma inne 
potrzeby), czy też pasują do ich strategii.

#1 STRATEGIA INWESTYCYJNA
Co zatem składa się na strategię, którą z żela-
zną konsekwencją powinien realizować każdy 
inwestor giełdowy? Budowę strategii powin-
niśmy rozpocząć od jej profilu, tj. ustalenia celu 
inwestycyjnego, horyzontu, ograniczeń odno-
śnie ryzyka, rynku, na którym będziemy inwe-
stować. Jeden inwestor może szukać strategii 
bardziej ryzykownych, np. skoncentrowanych 
tylko na małych spółkach, podczas gdy inny 
będzie interesował się tylko i wyłącznie walo-
rami z mniejszą zmiennością. Jeden inwestor 
będzie chciał inwestować w horyzoncie 1-3 
letnim, drugi będzie szukał strategii budującej 
kapitał na emeryturę za 40 lat. Nie ma czegoś 
takiego jak uniwersalność w inwestowaniu. 
Jedna spółka będzie odpowiednia dla jednego 

2 elementy sukcesu 
inwestora giełdowego

Przemysław Zając, buttonwood.pl
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inwestora, a dla innego może być absolutnie 
niedopuszczalna.

Mając już podstawową wiedzę o profilu, 
możemy przejść do meritum, czyli do strategii 
samej w sobie rozumianej jako zasady otwie-
rania i zamykania pozycji na rynku giełdowym. 
Niektórzy inwestorzy mogą preferować kla-
syczną analizę fundamentalną opartą o ana-
lizę sprawozdań finansowych, badanie kon-
dycji finansowej przedsiębiorstwa, zgłębiania 
branży, w której działa spółka i jej miejsca 
w gospodarce oraz perspektyw. Na bazie ta-
kiej analizy inwestorzy fundamentalni starają 
się określić rzeczywistą wartość spółki, którą, 
porównując z obecną ceną na giełdzie, wy-
korzystują do budowania portfela niedowar-
tościowanych spółek. Inni inwestorzy z kolei 
będą stosowali wyłącznie analizę techniczną, 
badając wykresy spółek i szukając określo-
nych, powtarzalnych wzorów. Spółki atrak-
cyjnie fundamentalnie niekoniecznie będą in-
teresujące dla inwestorów technicznych i vice 
versa. Podobnie jak w przypadku profilu in-
westycyjnego, w strategii nie ma uniwersalno-
ści, te również powinny odpowiadać danemu 
inwestorowi.

CZY NA JSW MOŻNA BYŁO MIEĆ PLAN?
Od kilku miesięcy jedną ze spółek, która naj-
bardziej elektryzuje inwestorów jest z pew-
nością Jastrzębska Spółka Węglowa, która po 
lawinowych spadkach od momentu swojego 
debiutu, od kilku miesięcy rozpoczęła odre-
agowanie. Kurs spółki od dołka z 1 czerwca 
wzrósł o ok. 300%. Inwestorzy w ocenie tego 
ruchu tradycyjnie podzielili się na 2 obozy.

Jedni uważają to za czysto spekulacyjny ruch, 
nie będąc fanami obecnych wzrostów. Prze-
ciwnicy wskazują na ogromną zmienność no-
towań spółki (sesje z ruchami +10% nie są tu 
niczym nadzwyczajnym), wysoką wrażliwość 
na decyzje polityczne, brak fundamentalnych 
podstaw do takich wzrostów. Inwestorzy ci 
często wygłaszają popularne, potoczne gieł-
dowe powiedzenie „nawet krowa zrzucona 
z dziesiątego piętra też w końcu się odbije”.

Drugi obóz inwestorów nazywa JSW naj-
jaśniejszą perełką inwestycyjną w 2016 roku 
i stara się dołączyć do obecnych wzrostów 
korzystając np. ze strategii typu momentum. 
Czy można powiedzieć, że albo jedni lub dru-
dzy mają rację? Oczywiście nie, JSW może 
być dobrym zakupem dla jednych inwesto-
rów, podczas gdy dla drugich jest złym po-
mysłem. Niemniej jednak ci inwestorzy, któ-
rzy decydują się na zakup akcji zawsze muszą 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kupując 
taki walor jak JSW trzymają się swojego pla-
nu w postaci strategii inwestycyjnej.

Na wykresie na następnej stronie można zo-
baczyć notowania JSW za ostatnie 2,5 roku. 
Wcześniej od momentu debiutu na akcjach Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej obserwowaliśmy 
jeden schemat - dynamiczny trend spadkowy. 
Zatem jacy inwestorzy interesowali się akcja-
mi JSW? Z jaką strategią zgodna byłaby taka 
decyzja? Jaki plan można było mieć na JSW?

Nikt nie ma wątpliwości, że inwestowa-
nie w spółki o bardzo wysokiej zmienności, 
a taką niewątpliwie jest JSW, wiążę się z wy-
sokim ryzykiem inwestycyjnym i jest prze-
znaczone dla inwestorów z niską awersją 
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do ryzyka. Jedną z popularnych strategii 
inwestycyjnych są zakupy tzw. distressed 
securities, tj. spółek znajdujących się w bar-
dzo ciężkiej sytuacji finansowej, na krawędzi 
bankructwa. Inwestorzy poszukują inwesty-
cji w tego rodzaju spółki, akceptując wysokie 
ryzyko inwestycyjne z nimi związane, licząc 
na rekompensatę w postaci wysokiej oczeki-
wanej stopy zwrotu z takich inwestycji. Jakie 
przesłanki musi spełniać spółka, aby inwe-
storzy stosujący strategie związane z distres-
sed securities mogli się nią zainteresować? 
Na takie pytanie oczywiście nie ma jednej 
odpowiedzi. Mogą to być takie zmienne jak 
rozpoczęta faza restrukturyzacji, która ma 
“postawić spółkę na nogi”, pojawienie się in-
westora branżowego, który dokapitalizuje 
pogrążoną w problemach spółkę, etc.

Z punktu widzenia technicznego inwesto-
rzy tacy mogą czekać na okres konsolidacji 
notowań (tzw. “udeptywania dna”) i wybicie 
kursu w górę, podczas którego będą próbo-
wać dołączyć do oczekiwanego ruchu wzro-
stowego.

Na wykresie powyżej okres konsolidacji na 
JSW zaznaczono żółtą elipsą. Dla jednych in-
westorów, z punktu widzenia technicznego, 
do otworzenia pozycji na JSW wystarczające 

było wybicie tej konsolidacji, które nastąpiło 
25.04.2016 roku (przebicie czerwonej strefy 
na wykresie wskazane niebieską strzałką). 
Inni inwestorzy z kolei zapewne czekali na 
silniejszy ruch i jego potwierdzenie. Ta grupa 
mogła np. przeczekać korektę z 2. połowy 
maja i próbować otwierać długie pozycje po 
wybiciu zielonej strefy, w miejscu zaznaczo-
nym zieloną strzałką.

Zakup akcji, zwłaszcza tych bardzo zmien-
nych, to jednak tylko jeden z pierwszych kro-
ków w planie inwestycyjnym. Drugie pyta-
nie brzmi: jak prowadzić pozycję? Łatwo jest 
powiedzieć, że na JSW można było zarobić 
przez 3 miesiące 300%, gdy jednak spojrzy-
my na wykres i zaznaczone na nim korek-
ty (wykres na kolejnej stronie), widzimy, że 
wielu inwestorów mogło ich “nie przeżyć” 
i sprzedać swoje akcje, teraz już obserwując 
jedynie jak ceny rysują nowe szczyty. Dlate-
go właśnie nieodzownym elementem w każ-
dej strategii jest tzw. prowadzenie pozycji, 
determinujące nasze zachowania w określo-
nych przykładach zachowania kursu spółek 

w które inwestujemy.

#2 MONITORING 
I CIĄGŁA POPRAWA
Strategia inwestycyjna to 
rzecz dynamiczna, zmienia 
się wraz z mijającym czasem, 
podczas gdy inwestor zdoby-
wa nowe doświadczenia i wie-
dzę. Jednak, aby móc uczyć 
się na własnych błędach i suk-
cesach, każdy inwestor musi 
starannie analizować swoje 
dotychczasowe poczynania. 
Dlatego właśnie inwestorzy 
powinni prowadzić dziennik 

transakcyjny, który zawiera opis każdej decyzji 
inwestycyjnej. Przykładowy fragment wpisu 
w dzienniku dla zawieranej przez nas transakcji 
na GTC znajduje się na kolejnej stronie.
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go. W naszej opinii, niemożliwym jest 
osiąganie pozytywnych wyników na 
giełdzie w długim terminie, jeśli w że-
lazny sposób nie realizujemy założeń 
opracowanej wcześniej strategii in-
westycyjnej. Stąd właśnie w projek-
cie Buttonwood.pl, demonstrujemy 
jak wyglądają opracowane strategie 
inwestycyjne, jak przygotowywać ich 
założenia i jak później je egzekwować 
oraz jak prowadzić dziennik inwestycyj-
ny. O tym wszystkim piszemy stosując 
edukację przez praktykę. Profesjonalni 
inwestorzy (zakończony międzynaro-

dowy program CFA, licencje doradcy inwe-
stycyjnego, maklerów papierów wartościo-
wych) inwestują niemal 300 000 zł w ramach 
6 portfeli giełdowych. Wszystko to “na żywo”, 
w pełni jawnie i w 100% transparentnie, publi-
kując swoje transakcje, analizy zakupowanych 
spółek, swoje opinie na temat rynku oraz ko-
mentarze odnośnie sytuacji ekonomicznej.

Co powinien zawierać dziennik transakcyj-
ny? Na pewno takie elementy jak opis dzia-
łalności spółki, jej obecną sytuację na rynku 
i w branży ogólnie, i względem swojej kon-
kurencji, opis transakcji kupna/sprzedaży 
wraz z wyjaśnieniem powodów tych trans-
akcji, wskazanie przesłanek przemawiających 
za decyzją inwestycyjną i związanymi z nimi 
ryzyk, określenie swoich oczekiwań i zasad 
postępowania w określonych sytuacjach (np. 
w formie scenariusza pozytywnego i nega-
tywnego). Dzięki takim elementom, tej syste-
matyce, inwestor działa zgodnie ze swoim pla-
nem, nie działa impulsywnie i pod wpływem 
emocji, wie jak zachować się w okre-
ślonych sytuacjach (nawet tych kry-
zysowych). Te wszystkie elementy 
zwiększają prawdopodobieństwo 
sukcesu na rynku.

EDUKACJA PRZEZ PRAKTYKĘ
Z obserwacji 20 000 inwestorów 
korzystających z serwisów z grupy 
zrzeszającej m. in. Buttonwood.pl, 
inwestorzy bardzo często działają 
jednak bez planu inwestycyjnego, 
kupują spółki o różnym profilu i róż-
nej charakterystyce oraz nie uczą 
się na własnych błędach dzięki pro-
wadzeniu dziennika inwestycyjne-

Portfolio Manager w buttonwood.pl, Licencjonowany Makler 
Papierów Wartościowych (licencja numer 2674), Passed Level 
III of the CFA Program. Od 2009 roku aktywnie inwestujący na 
rynkach finansowych. Współtwórca investio.pl, squaber.com 
i buttonwood.pl.

Przemysław Zając

https://buttonwood.pl
https://buttonwood.pl
http://www.buttonwood.pl
http://www.investio.pl
http://www.squaber.com
http://www.buttonwood.pl
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AZJA-PACYFIK: JESZCZE WIĘCEJ 
LUZOWANIA, ALE... PÓŹNIEJ
We wrześniu, uwaga rynku w regionie skupi 
się na Japonii i Australii. “Czekamy i modli-
my się” - to nowa mantra w Japonii. Ograni-
czone działania ogłoszone w lipcu pokazały, 
że japoński bank centralny ma obecnie mało 
skutecznych narzędzi w polityce pieniężnej. 
Od stycznia 2015, saldo BoJ wzrosło o 58% 
a jen umocnił się o 14% wobec dolara. Jest 
więc oczywiste, że dotychczasowa polityka 
pieniężna w Japonii nie przyniosła spodzie-
wanych efektów: nie pomogła ona w wyjściu 
z deflacji (w lipcu, CPI zanotowała najsilniej-
szy spadek w ujęciu rocznym od trzech lat) 
oraz nie wywołała dewaluacji jena. Obecnie, 
wszyscy czekają na raport BoJ z oceną do-
tychczasowych działań w polityce monetar-
nej – zostanie on zaprezentowany rządowi 
pod koniec miesiąca. Dlatego też większość 
analityków nie spodziewa się nowych kroków 
ze strony BoJ na posiedzeniu zaplanowanym 
na 20 i 21 września. Obecnie piłeczka jest 
po stronie rządu – polityka pieniężna nie-
wiele może już zdziałać. Nie jest to pierwszy 
bank centralny, który doszedł do wniosku, 
że polityka pieniężna osiągnęła swoje limity. 

Polityka pieniężna 
osiągnęła swoje limity 

Christopher Dembik,
dyrektor ds. analiz makroekonomicznych,

Saxo Bank

SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

WWW.EQUITYMAGAZINE.PL
http://pl.saxobank.com/
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W ostatnim Kwartalnym Biuletynie, BoE za-
prezentował podobne wnioski. Dodatkowo, 
prezes RBA Stevens, który wkrótce zakończy 
swoją kadencję, powiedział, że “ma wiele za-
strzeżeń co do tego, jak silnie polega się na ban-
kach centralnych na całym świecie. Banki cen-
tralne nie popełniły błędów, ale ich potencjał 
jest ograniczony. Banki nigdy nie miały wystar-
czająco dużo możliwości, aby w pełni wesprzeć 
popyt po okresie recesji i znacznego zadłuże-
nia”. Stevens świetnie podsumował w tych 
dwóch zdaniach główny problem globalnej 
gospodarki: od 2007, polityka pieniężna za-
stąpiła politykę fiskalną, ale nie jest to wy-
starczające, aby wesprzeć nominalny popyt 
i wzrost gospodarczy. We wsparciu gospo-
darki niezbędna jest także polityka fiskalna. 
Właśnie takie sygnały wysłał w ubiegłym 
miesiącu BoJ do japońskiego rządu. 

Mimo sceptycznej oceny dotyczącej wpły-
wu polityki pieniężnej na realną gospodarkę, 
prezes RBA Stevens zdecydował się w ubie-
głym miesiącu na obniżenie głównej stopy 
procentowej do najniższego poziomu w hi-
storii – 1,5%. To koniec pewnej ery. Australia 
była zawsze kojarzona z relatywnie wysoki-
mi stopami procentowymi, które wspierały 
AUD w strategii “carry trade” na rynku forex. 
Jednak perspektywy gospodarcze na Anty-

podach stają się coraz bardziej ponure. CPI 
spadło do 1% w ujęciu rocznym w drugim 
kwartale, co było najgorszym wynikiem od 
17 lat, a w sierpniu obniżyły się oczekiwania 
inflacyjne konsumentów. Dodatkowo, we-
dług prognoz, wzrost gospodarczy spowolni 
w nadchodzących kwartałach. Wzrost PKB 
Chin ma coraz silniejszy wpływ na wzrost 
nominalnego PKB Australii, ale on także 
wskazuje na spowolnienie. Jeśli dodać do 
tego inflację, które może pozostać na niskich 
poziomach przez dłuższy czas, to widać, że 
nowy prezes RBA, dr Lowe będzie musiał 
dalej ciąć stopy, aby gwarantować wsparcie 
gospodarce. RBA celuje w 1%, ale minie 
jeszcze trochę czasu, zanim znajdziemy się na 
tym poziomie. Bank centralny z pewnością 
będzie chciał ocenić najnowsze dane 
makro oraz zachowanie kursu AUD przed 

podjęciem decyzji 
o potencjalnym cięciu 
stóp procentowych.

EUROPA 
ŚRODKOWO 
WSCHODNIA-
ROSJA: CZEKANIE 
NA KONIEC BURZY
W regionie analitycy 
spodziewają się po-
zostawienia polityki 
pieniężnej bez zmian. 
Wyjątkiem jest tu 
tylko Rosja. Ostat-

nie dane makro mogą zmusić rosyjski bank 
centralny do obniżenia stóp procentowych 
o przynajmniej 25 punktów bazowych, to 
10,25% - posiedzenie banku jest zaplanowa-
ne na 16 września. W lipcu inflacja wynio-
sła nieco mniej niż spodziewano się – 7,2% 
r/r wobec 7,5% r/r w czerwcu, co jest naj-
niższym poziomem od marca 2014. Z drugiej 
strony, wstępne dane wskazują, że rosyjska 
gospodarka zanotowała najmniejszy spadek 
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dynamiki PKB od 2014 - w drugim kwartale 
PKB Rosji skurczył się o 0,6% w ujęciu rocz-
nym. Poprawy tych danych należy szukać 
w lepszych wynikach sektora przemysłowe-
go, który wsparł słabszy rubel. Można także 
zauważyć poprawę nastrojów konsumentów 
i wyższą sprzedaż aut. Biorąc te wszystkie 
czynniki pod uwagę, bank centralny może 
rozważyć obniżkę stóp, aby stymulować go-
spodarkę. Jeśli tego nie zrobi, to istnieje wy-
sokie ryzyko, że odbicie szybko się zakończy, 
a gospodarka znów znajdzie się pod ścianą, 
tak jak miało to miejsce w 2015. Dlatego też, 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że 
bank centralny Rosji rozpocznie nowy cykl 
obniżek stóp we wrześniu.

Większość banków 
w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej 
zajmie jednak wycze-
kującą pozycję. Do-
tyczy to na przykład 
Narodowego Banku 
Polski. Na razie NBP 
ma zamknięte drzwi 
do złagodzenia polity-
ki pieniężnej. Dlatego 
też główna stopa pro-
centowa powinna po-

zostać na rekordowo niskim poziomie 1,5 
% do końca roku. Jednak jesteśmy bardziej 
sceptyczni niż NBP co do potencjału wyj-
ścia z deflacji. Bank prognozuje, że wzrost 
cen przyspieszy do 1,3% w przyszłym roku 
z 0,8% w czerwcu. Jednak główne składo-
we CPI wskazują na zwiększające się ryzy-
ko spowolnienia wzrostu. W porównaniu do 
początku 2015, tylko ceny żywności znajdu-
ją się na plusie. Nie można tego powiedzieć 
o cenach energii (prądu i gazu), które spadają 
od końca ubiegłego roku. Z tego co obser-
wujemy, perspektywy inflacyjne pogarszają 
się, a nie poprawiają, jak spodziewa się NBP.

Bank centralny Węgier także powinien 
pozostawić stopy bez zmian na rekordowo 

niskim poziomie 0,9%. 
Latem bank podał, że 
skończył już obniżki 
stóp oraz że powin-
ny pozostać one na 
obecnym poziomie 
przez “dłuższy czas”. 
Dlatego też nie należy 
spodziewać się żadnej 
niespodzianki. Słab-
sze warunki gospo-
darcze w pierwszym 
kwartale z pewnością 
były tylko chwilowe. 

WWW.EQUITYMAGAZINE.PL
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Według prognoz, wzrost gospodarczy od-
bije w nadchodzących kwartałach dzięki sil-
nej konsumpcji prywatnej, poprawiających 
się nastrojach gospodarczych oraz pakie-
towi fiskalnemu, który zostanie ogłoszony 
w okresie jesiennym. Jedynym negatywem 
jest produkcja w sektorze budowlanym. Spa-
dek wyniósł w maju 
26,6% rok do roku 
i może trwać przy-
najmniej do końca 
2016. Jednak ten 
negatywny trend, 
który jest przede 
wszystkim wywo-
łany coraz słabszym 
wsparciem finanso-
wym ze strony UE, 
nie powinien być 
traktowany jako 
wielki problem dla 
węgierskiej gospo-
darki.

SKANDYNAWIA: SYTUACJA NORWEGII 
KOMPLIKUJE SIĘ
W Skandynawii uwaga rynku skupi się na 
Norwegii. Wcześniejsze prognozy mówiły 
o obniżce stóp przez Norges Bank podczas 
posiedzenia 22 września, ale krok ten wyda-
je się coraz mniej prawdopodobny z powodu 
przyspieszającej inflacji. Norges Bank przez 
pewien czas skupiał się przede wszystkim na 
wzroście gospodarczym, spychając inflację 
na drugi plan, ale nie można obecnie nie za-
uważyć, że wzrost cen wynosi obecnie 3,7% 
(czerwiec) podczas gdy cel banku to 2,5%. 
Norwegia to prawdziwy wyjątek w świecie 
z niską inflacją. Od marca, zanotowano silny 
wzrost cen mieszkań (+11,14% r/r w lipcu), 
podczas gdy bank centralny spodziewał się 
wzrostu tylko o 4% r/r. Problemem jest fakt, 
że wzrostowi cen mieszkań towarzyszy także 
silniejszy wzrost zadłużenia w sektorze miesz-

kaniowym niż prognozował bank. Biorąc to 
wszystko pod uwagę, potencjalna obniżka 
stóp osłabiłaby wiarygodność banku oraz 
ograniczyła jego skuteczność w walce o sta-
bilność cen. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
przeczekanie burzy i trzymanie kciuków, że 
bańka na rynku mieszkaniowym nie pęknie.

BLISKI WSCHÓD: TRUDNY TRZECI 
KWARTAŁ DLA TURCJI
Sprawdził się najgorszy scenariusz dla 
Turcji. Gospodarka została osłabiona 
przez nieudaną próbę zamachu stanu. 
Indeks nastrojów biznesowych spadł 
w sierpniu o 24 punkty bazowe, a sprze-
daż samochodów zmniejszyła się w lipcu 
o 33% w ujęciu miesięcznym. Tak jak pro-
gnozowano, bank centralny Turcji obniżył 
stopy procentowe szósty miesiąc z rzę-
du - do 8,5% w sierpniu. Istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że bank nie bę-
dzie mógł utrzymać odpowiednio wyso-
kich stóp, aby trzymać inflację w ryzach. 
Według naszego scenariusza bazowego, 
bank nie dokona kolejnej obniżki stóp 
na posiedzeniu 22 września. Jednak cięć 
można spodziewać się w kolejnych mie-
siącach, a główna stopa może wynieść 
przynajmniej 8% do końca roku.
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W yjątkowe sytuacje wymagają 
wyjątkowych działań. Ta zasada 
sprawdza się również w ekonomii, 

co zauważyć można obserwując działania Eu- 
ropejskiego Banku Centralnego (EBC) na prze-
strzeni ostatnich lat. W nadziei na ożywienie 
europejskiej gospodarki w czerwcu 2014 roku 
EBC obniżył podstawową stopę procentową 
poniżej zera, co w dużym uproszczeniu mia-
ło zniechęcić banki komercyjne do składania 
depozytów w banku centralnym. Bankierzy 
z Frankfurtu mieli nadzieję, że konieczność 
dopłacania do depozytów skłoni banki do 

rozpoczęcia zakrojonej na szeroką skalę akcji 
kredytowej na preferencyjnych warunkach, 
a docelowo wpompuje trochę świeżej krwi do 
apatycznego organizmu europejskiej gospo-
darki. Żeby było ciekawiej działania ECB nie są  
wcale precedensem współczesnej polityki 
monetarnej. W 1998 roku w samym szczycie 
kryzysu bankowego krótkoterminowe sto-
py procentowe w Japonii spadły poniżej zera 
po raz pierwszy w historii, a komputery nie-
których banków nie potrafiły poradzić sobie 
z tą niecodzienną sytuacją. Ekonomiści mówili 
wtedy o odstępstwie od normy, twierdząc, że 
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dopłacanie do pożyczania komuś pieniędzy jest 
sytuacją anormalną i z całą pewnością taki pro-
ces nie zawita na długo. Nie można było mylić się 
bardziej. 16 lat później najpierw ECB, a potem 
władze monetarne Danii, Szwajcarii i Szwecji 
podjęły podobne działania, a Japonia dołączyła 
do tego niekonwencjonalnego klubu w styczniu 
następnego roku. 

Przyczyn występowania negatywnych stóp 
procentowych może być kilka. Po pierwsze 
sytuacja taka może powstać poprzez nieza-
leżną decyzję odpowiedniego banku central-
nego. Trend taki zaczął się we wspomnianej 
już wcześniej Japonii w latach 90., kiedy to 
stopy zostały obniżone do zera w nieudanej 
próbie ożywienia gospodarki. Podobnie po 
kryzysie z 2008 roku postąpił Bank Rezer-
wy Federalnej z USA a także EBC, którego 
bieżąca stopa depozytów przyjmowanych od 
banków komercyjnych wynosi -0,4%. Drugą 
przyczynę stanowić mogą czynniki struk-
turalne, które zachęcają banki do kupna 
ogromnych ilości obligacji, co podnosi ceny 
a zarazem obniża oprocentowanie. Progra-
my skupowania bezpiecznych aktywów zwa-
ne luzowaniem ilościowym są dobrym tego 
przykładem. Oficjalnie skup obligacji rządo-
wych daje bankom komercyjnym bezpieczną 
poduszkę w przypadku problemów z płyn-
nością. Ostatnim elementem układanki w tej 
grze jest pesymizm odnośnie oczekiwań ryn-
kowych na przyszłość. Być może inwestorzy 
kupują bezpieczne aktywa, ponieważ póki co 
nie widzą alternatywy w obliczu krajobrazu 
naszpikowanego mało opłacalnymi okazjami 
inwestycyjnymi. Niezależnie od przyczyny 
niezaprzeczalnie żyjemy w świecie ujemnych 
stóp, o czym świadczyć może czerwcowy ra-
port agencji ratingowej Fitch Ratings, mó-
wiący, że odpowiednik 11,7 biliona dolarów 
ulokowanych jest w obligacjach z ujemnym 
oprocentowaniem, co stanowi prawie poło-
wę wszystkich obligacji państwowych kra-
jów rozwiniętych. 

Czy z perspektywy dwóch lat od wprowa-
dzenia ujemnych stóp takie działania przyno-
szą oczekiwane rezultaty? Sprawa pozosta- 
je dyskusyjna. Większość ekonomistów ar- 
gumentuje, iż negatywne stopy mają mimo 
wszystko znikomy wpływ na wzrost. Dalsze 
ich obniżanie mogłoby tylko pogorszyć sytu-
ację i stworzyć ryzyko dla globalnego syste-
mu finansowego. Pomimo iż stopy procento-
we kredytów spadły znacząco nie pomogło 
to ożywić europejskiej gospodarki, ponieważ 
takie działanie banku centralnego nie odnosi 
się bezpośrednio do prawdziwych problemów 
systemowych, jak słaby popyt i niewystarcza-
jące inwestycje. Firmy nie chcą bowiem poży-
czać obawiając się, że nie sprzedadzą swojej 
produkcji. Sytuacja jest na tyle niepewna, że 
niższe ceny w postaci deflacji a także niższe 
stopy nie skłaniają firm ani zwykłych zjadaczy 
chleba do inwestycji. Z punktu widzenia oso-
by odkładającej środki na emeryturę będzie 
musiała ona zacisnąć pasa i odłożyć więcej 
w skutek pogarszających się warunków rynko- 
wych i ujemnych stóp procentowych. Dodat-
kowo banki, inwestorzy instytucjonalni a tak- 
że prywatni ze względu na małą opłacalność 
tradycyjnych i bezpiecznych inwestycji mogą 
podejmować niepotrzebne ryzyka albo loko-
wać środki w innych krajach pompując tam 
bańki spekulacyjne na różnego rodzaju akty-
wach. W najgorszym wypadku niektóre ban-
ki mogą pokusić się o przeniesienie kosztów 
ponoszonych na rzecz banku centralnego na 
klientów instytucjonalnych lub indywidual-
nych, co z kolei grozi wycofaniem środków, 
a to nie wróży dobrze dla stabilności systemu 
bankowego. W Gmund w Niemczech oddział 
banku Raiffeisen, który słynie z tego, że obsłu-
guje wielu milionerów, postanowił jako pierw-
szy w kraju wprowadzić opłaty w wysokości 
0,4% za deponowanie środków finansowych. 
Czy stanowi to wyjątek od reguły, czy począ-
tek trendu w bankowości prywatnej pokaże 
czas.
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łącznie plastikowy, implementacja ujemnych 
stóp odniosła większy sukces niż na przyk- 
ład w Japonii. Mocnym argumentem w de-
bacie o skuteczności niskich albo ujemnych 
stóp jest sposób działania systemu emery-
talnego. W Anglii, gdzie duża część emerytur 
będzie docelowo wypłacana z prywatnych 
oszczędności emerytów, zbyt luźna polityka 
monetarna może bardzo utrudnić i spowolnić 
odkładanie środków na jesień życia. Póki co 
jednak większość systemów emerytalnych  
w Europie opiera się na umowie pokolenio-
wej, gdzie bieżące potrzeby emerytów za-
spokajane są ze składek osób pracujących. 
W takim scenariuszu i przy założeniu, że po- 
lityka niskich stóp pomaga ożywić gospodar-
kę, utrzymanie systemu emerytalnego po- 
winno być relatywnie łatwe. 

Pomimo sprzecznych opinii nie można jed-
noznacznie demonizować ultraluźnej polity-
ki monetarnej. Dzisiejsze warunki rynkowe 
skłaniają banki centralne rozwiniętych gospo-
darek do eksperymentowania. Brak doświad-
czenia i punktu odniesienia także nie ułat- 
wiają podjęcia decyzji. Jak to w życiu bywa 
pomimo szczerych chęci nie zawsze wycho-
dzi dobrze, a z drugiej strony to, co pomoże 
jednemu, drugiemu może odbić się czkawką. 
Musimy pamiętać, że gospodarka jest żywym 
organizmem, który nie funkcjonuje w próżni, 
a jednocześnie podlega ciągłej ewolucji. Eks-
perymenty i nietypowe rozwiązania stały się  
codziennością, która prędzej czy później zwe-
ryfikuje zasadność wszystkich decyzji, a prze- 
de wszystkim skuteczność niekonwencjonal-
nych rozwiązań.

Z drugiej strony istnieje grupa ekonomistów,  
którzy postulują jeszcze większe obniżenie 
stóp procentowych a także zwiększenie skali 
luzowania ilościowego argumentując to tym, 
że wszystkie efekty uboczne skrajnej polityki 
monetarnej, z którą mamy do czynienia dzi-
siaj, nie stanowią dużego problemu i nie po-
winny skłaniać do bierności w działaniu. Skąd 
zatem takie rozbieżności w opiniach znawców  
tematu? Debata rozgrzewa do czerwoności,  
jednak próżno szukać złotego środka. Oka-
zuje się bowiem, że ultraluźna polityka mone-
tarna powinna być analizowana wielopłasz-
czyznowo, a jej rezultaty są uzależnione od 
indywidualnej charakterystyki danej gospo-
darki. Ważne są tutaj takie czynniki jak sposób 
finansowania banków komercyjnych, upow- 
szechnienie prywatnej emerytury, siła lokal-
nej waluty czy alternatywy dla obiegu go-
tówkowego. Nawet małe odchylenia w niek- 
tórych z tych czynników mogą zmienić spo-
sób funkcjonowania procesu, a przez to zde-
terminować powodzenie planu ożywienia. Ja- 
ko przykład może posłużyć tutaj efekt ujem- 
nych stóp w postaci dewaluacji waluty, która 
jest bezpośrednią przyczyną wzrostu konku-
rencyjności eksportu. Dla Danii i Szwecji za-
działało to bardzo dobrze, czego niestety nie 
można powiedzieć o Japonii, gdzie Jen nadal 
postrzegany jest przez inwestorów jako bar-
dzo dobra inwestycja przez co nie doświad-
cza osłabienia. Kolejnym determinantem po- 
wodzenia ujemnych stóp jest poziom gotówki 
w obiegu. Dopóki ludzie w danym kraju ma- 
ją nielimitowany do niej dostęp, będą w sta- 
nie, chociaż w jakimś stopniu, uniknąć ne-
gatywnych skutków poprzez wypłatę środ-
ków z banku i ulokowanie jej w przysłowio-
wej skarpecie albo skorzystanie z jednego 
z alternatywnych sposobów inwestycji. Upo-
wszechnienie pieniądza papierowego różni 
się bardzo w poszczególnych gospodarkach. 
W Szwecji na przykład, gdzie społeczeństwo  
jest już bardzo blisko przejścia na pieniądz wy-

Pasjonat rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 
derywatów oraz zarządzania ryzykiem. Twórca portalu www.
investafrica.pl – pierwszego w Polsce serwisu poświęconego 
całkowicie inwestycjom w Afryce. Swoją pasją dzieli się z inny-
mi pod adresem www.winiecki.com.pl. Otwarty na nową wiedzę  
z zakresu szeroko pojętych finansów oraz interesujące propozy-
cje współpracy.

Sławomir Winiecki
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R obert H. Frank to 71-letni amery-
kański ekonomista, który, jak sam 
twierdzi, żyje tylko dzięki ogrom-

nemu szczęściu. Kilka lat temu, podczas gry 
w tenisa, zemdlał na skutek zatrzymania akcji 
serca. Według statystyk śmiertelność takie-
go wypadku sięga aż 98% przypadków. Jed-
nak Robert po dwóch tygodniach, zupełnie 
zdrowy powrócił na ten sam kort tenisowy 
– jak do tego doszło?

Otóż niedaleko niego, w tym samym czasie 
miał miejsce inny wypadek, na który zosta-
ły wysłane dwie karetki. Podczas gdy jedna 
zajęła się osobą z wypadku, druga mogła 
natychmiast pomóc Robertowi. Normalnie 
na jej przyjazd czekałby nie kilka sekund, ale 
kilkanaście minut. To wydarzenie dodatko-
wo zmotywowało Roberta do zgłębiania roli 
szczęścia w życiu, w szczególności w obsza-
rze ludzi, którzy odnieśli finansowy sukces. 
Owocem jego pracy jest książka Good Fortu-
ne and the Myth of Meritocracy, której lektura 

przysparza wielu ciekawych wniosków oraz 
kontrowersji. 

UDA CI SIĘ – NO PRAWIE
Robert H. Frank w swojej książce posługuje 
się wieloma danymi statystycznymi. Przy-
tacza m.in. fakt, że zarówno w hokeju, jak 
i wśród CEO amerykańskich spółek ogromną 
rolę gra… miesiąc urodzenia. Dane pokazują, 
że 40% graczy w NHL to osoby urodzone od 
stycznia do marca, natomiast tylko 10% to 
osoby z trzech ostatnich miesięcy roku. Po-
dobnie jest w szkole, gdzie dzieci urodzone 
po wakacjach są tymi najmłodszymi w klasie, 
co gra ogromną rolę zwłaszcza w pierwszych 
latach edukacji, gdy uczniowie z pierwszych 
miesięcy są od nich starsi czasami nawet 
o blisko rok.

 O roli szczęścia w sukcesie pisze także Mi-
chael J. Mauboussin w książce The Success 
Equation. Zauważył on, że czynnik szczęścia 
nie odgrywa tej samej roli w każdej dziedzi-

Szczęście – niezbędny 
składnik sukcesu 
Czy najlepsi wygrywają tylko dzięki 
szczęściu?

Szczęście to bagatelizowana, a nawet niechciana zmienna losowa, która 
odgrywa ważną, a czasem decydującą rolę we wzorze na sukces. Bez względu 
na to, czy przyznamy temu twierdzeniu rację czy nie, czynnik ten ma rosnący 
wpływ na wiele dziedzin naszego życia i są ku temu dowody naukowe.
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nie życia. Trzymając się przykładów ze świa-
ta sportu, twierdzi on, że szczęście odgrywa 
znacznie większą rolę w piłce nożnej niż np. 
w szachach czy w biegach. Dobrze obrazuje 
to poniższy wykres:

W niektórych dyscyplinach poziom przy-
gotowania sportowców oraz ich zaplecze 
technologiczne jest tak bardzo wyrównane, 
że można stwierdzić, że o wygranej decyduje 
już tylko szczęście lub jego brak. Mauboussin 
wprost twierdzi, że wygrana sprowadza się 
do sumy umiejętności ze szczęściem, które 
równie dobrze może nam pomóc lub prze-
szkodzić (wtedy będziemy mówić o pechu).

Robert H. Frank nie poprzestaje tylko na 
prostych fenomenach. W książce przytacza 
historię aktora Bryana Cranstona, który stał 
się znany szerokiej publiczności dzięki seria-
lowi Breaking Bad, gdzie gra Walthera Whi-
te’a, nauczyciel chemii, który po tym jak do-
wiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć 
produkcję metamfetaminy, by finansowo za-
bezpieczyć swoją rodzinę. Rola ta stała się dla 
ponad 60-letniego aktora przełomową, przy-
nosząc rozpoznawalność, pieniądze i kolej-
ne propozycje. Bryan Cranston nie dostał jej 
jednak bo był najlepszy i  najbardziej pasował 
do wyobrażeń reżysera. Zagrał właśnie on, 
ponieważ dwóch aktorów, którym wcześniej 
zaproponowano tę rolę, odrzuciło ją.

Sam Bryan mówi, że spotkało go wielkie 
szczęście. Wielu ludzi, którym powiodło się 
w życiu ma jednak ogromny problem z przy-

znaniem się, że ich sukces nie jest w 100% 
efektem wyłącznie ich ciężkiej pracy. Gdy 
spojrzymy na listę najbogatszych Polaków 
to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że gdyby 
w obecnych warunkach mieli zaczynać od 

zera biznesy, które dały im 
bogactwo, to ranking wyglą-
dałby zupełnie inaczej. Oczy-
wiście nikt nie odbiera im za-
sług, ale bycie pierwszym na 
rynku czy bogata sieć rozbu-
dowanych kontaktów może 
być warunkiem decydującym, 
bez którego nie da się powtó-
rzyć sukcesu. Bill Gates, gdyby 
zaczynał dziś, czyli w czasach 

gdy rynek komputerowy wydaje się być już 
nasycony, miałby znacznie trudniej niż kilka-
naście lat temu.

Spójrzmy na inny przykład – jeszcze kilka 
lat temu dzięki swojej pracy dobry księgowy 
mógł stać się na tyle szanowany i polecany, 
że w jego ręce trafiały wszystkie intratne 
zlecenia w okolicy. Dziś rynek zdominowany 
jest przez duże firmy, które są w stanie wy-
słać swoich najlepszych konsultantów albo 
zapewnić intuicyjną księgowość online, dla 
której bariery odległości nie istnieją. Ten sam 
księgowy, który może być najlepszy w swoim 
mieście w zależności od tego czy wszedł na 
rynek pracy teraz czy przed 5 laty ma zu-
pełnie inną szansę na sukces, i to pomimo że 
wydawać by się mogło, iż szczęście nie gra 
żadnej roli w rachunkowości.

SZCZĘŚCIE NA GIEŁDZIE
Wróćmy na chwilę do wykresu przygotowa-
nego przez Michaela J. Mauboussin. Widzimy 
na nim, że inwestowanie na giełdzie umieścił 
on bardzo blisko czynności, które określił jako 
„czyste szczęście”. Warto w tym momencie do-
dać, że Mauboussin ma bogate doświadczenie 
zawodowe i obecnie pracuje w Credit Suisse 
jako szef departamentu globalnych strategii. 
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Jego zdaniem tak jak uszeregować można dys-
cypliny sportowe według roli jaką w nich od-
grywa szczęście, tak też można się odnieść do 
wykonywanych zawodów. Trudno sobie bo-
wiem wyobrazić, aby student pierwszego roku 
medycyny mógł z sukcesem przeprowadzić na-
wet prostą operację albo początkujący pianista 
mógł z sukcesem zagrać na koncercie w filhar-
monii. Szczęście wydaje się tutaj w ogóle nie 
grać roli. Inaczej jest z inwestowaniem - można 
sobie wyobrazić osoby niedoświadczone, osią-
gające dobre rezultaty dzięki szczęściu. Mówi 
się nawet o tzw. szczęściu poczatkującego, 
które często kończy się utratą wszystkich za-
robionych na dobrej passie pieniędzy. Warto 
zauważyć, że na rynku finansowym związek 
pomiędzy naszą pracą i edukacją, a wynikami 
inwestycyjnymi może w krótkich terminach nie 
być widoczny. Co gorsza, losowość może pro-

wadzić do błędnych wniosków, zakładających, 
że dany inwestor odniósł sukces tylko dzięki 
sprzyjającemu szczęściu, a jego umiejętności 

nie grały roli. Jest to kolejny powód, dla które-
go psychologia inwestowania gra tak ogromną 
rolę w rozwoju inwestora. 

Praca włożona w nabywanie nowych umie-
jętności i budowanie strategii może przez pe-
wien czas nie znajdować żadnego odzwiercie-
dlenia w uzyskiwanych wynikach. Mauboussin 
stwierdza nawet, że im większą rolę w deter-
minowaniu wyników inwestycyjnych odgrywa 
losowość, tym większą uwagę inwestorzy po-
winni poświęcać samemu procesowi inwesty-
cyjnemu, a nie jego efektom. W rzeczywistości 
to właśnie umiejętności inwestora pozwalają 
w pełni wykorzystać nadarzające się okazje 
i przekuć je na dodatni wynik, co z zewnątrz 
może być postrzegane jako czyste szczęście. 
Najłatwiejszy sposób na pomoc własnemu 
szczęściu jest… kupno więcej losów. Chodzi 
o zwiększenie liczby okazji, które mogą się oka-
zać dla nas korzystne. Bierne oczekiwanie na 
jeden złoty strzał, który uczyni nas bogatymi 
dzięki giełdzie czy biznesowi to najbardziej ry-
zykowna strategia. Równie ryzykowne może 
okazać się ślepe podążanie za rekomendacja-
mi dotyczącymi zakupu lub sprzedaży akcji. 
Jeśli jednocześnie nie poznajemy metodologii, 
która stoi za danym wyborem analityka, to tak 
naprawdę polegamy też na szczęściu, licząc, że 
nie będzie się on mylił.

„Warto zauważyć, że na rynku fi-
nansowym związek pomiędzy naszą 
pracą i edukacją, a wynikami inwe-
stycyjnymi może w krótkich termi-
nach nie być widoczny.”
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