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Wszystkie opinie w artykułach są opiniami ich autorów. Informacje przedstawione w Equity Magazine oraz na stronie
www.EquityMagazine.pl nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emiterów lub wystawców (Dz.
U. z 2005 roku, nr 206, poz. 1715). Autorzy
ani redakcja Equity Magazine nie ponoszą odpowiedzialności za skorzystanie
z przedstawionych informacji ani za treść
reklam. Fotografie w magazynie, o ile nie
zaznaczono inaczej, są własnością redakcji, wykonano je na zamówienie Equity
Magazine lub zamieszczono na zasadach
public domain. Dalsze wykorzystywanie
przez osoby trzecie jest zabronione. Fotografia na okładce została użyta zgodnie
z regulaminem serwisu Google Images.
Logo oraz nazwa są własnością Equity
Magazine i podlegają ochronie. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie artykułów, ich fragmentów, tabel, wykresów i pozostałych materiałów wyłącznie za zgodą redaktora naczelnego Equity
Magazine.

Gdy przed kilku laty powstawał pierwszy
numer Equity Magazine naszą główną ideą
było propagowanie wiedzy z zakresu finansów. Nasz powszechny system edukacji szerokim łukiem pomija tak ważne i praktyczne
kwestie jak kredyty czy inwestycje. I choć
wiele w świadomości Polaków zmieniło się
przez te kilka lat, to nadal brak wiedzy boleśnie pokutuje. Dopiero co opadł kurz po aferze Amber Gold, która pokazała, że mało kto
będzie pytał jak to jest możliwe, iż „bezpieczna i pewna inwestycja” w złoto może dawać
zarobić kilka razy więcej niż standardowe lokaty. Obecnie głośno jest o problemach osób kredytujących się we franku
szwajcarskim. I choć szczerze im współczuję wzrostu kosztu obsługi długu,
to nie trafiają do mnie argumenty, że ktoś mógł nie wiedzieć, że kurs franka
(czy jakiejkolwiek innej waluty) może się zmienić i to w przeciągu kilkunastu lat, bo na tyle zazwyczaj są udzielane kredyty hipoteczne. Nie mam nic
przeciwko braniu na siebie ryzyka – czy to walutowego przy kredytach czy
inwestycyjnego – ale kłania się tutaj jedna z najważniejszych zasad świata
finansów: jeśli czegoś nie rozumiesz na tyle dobrze, że byłbyś w stanie wytłumaczyć to dziesięciolatkowi, to nie trać na to swoich pieniędzy.
Trzymam kciuki za spadek wartości franka – pomoże to naszym kredytobiorcom, a co za tym idzie krajowym bankom oraz samej Szwajcarii, której gospodarka jest silnie uzależniona od eksportu. Jednak bez gruntownej
i powszechnej wiedzy z zakresu finansów osobistych daleko nie zajedziemy
bez kolejnej „afery”.
Dlatego jak zawsze zachęcam do zgłębiania wiedzy publikowanej na łamach Equity Magazine oraz na coraz liczniejszych blogach finansowych,
które spełniają szczególnie ważną rolę – pokazują Polakom co zrobić, aby
ich ciężko zarobione pieniądze nie próżnowały.
PS: Przy okazji okrągłego, 30 numeru, chciałbym podziękować wszystkim
Czytelnikom, którzy są z nami od początku oraz powitać wszystkich nowych. A nam samym życzę kolejnych trzydziestu numerów.
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Wysoka pozycja Polski w rankingu Bloomberga
W corocznym rankingu najbardziej obiecujących krajów z grupy rynków rozwijających
się Polska znalazła się na dziesiątym miejscu. Tym samym wyprzedziliśmy m.in. Czechy, Węgry, Turcję i Rosję, a w Europie wyżej
jest tylko Litwa. W czołówce listy agencja
Bloomberga umieściła Koreę Południową,
Chiny oraz Katar. Twórcy rankingu zwracają
uwagę na fakt, że waluty, akcje oraz obligacje krajów rozwijających znalazły się na poziomach sprzed 16 lat, kiedy to Rosja ogłosiła niespłacalność swojego długu. Historia
lubi zataczać koło również na giełdzie, stąd
spostrzeżenie Bloomberga, że obecny układ
rynkowych sił może ponownie zachęcić inwestorów do znacznych inwestycji w obrębie emerging markets.

RPP nadal niewzruszona deflacją
Główny Urząd Statystyczny podał, że deflacja konsumencka w styczniu wyniosła
1,3% w ujęciu rocznym (wobec 1,0% r/r deflacji w poprzednim miesiącu).
Największe spadki w ujęciu
rocznym odnotowały ceny
transportu oraz dział “odzież
i obuwie”. Wzrosły natomiast
ceny napojów alkoholowych
i wyrobów tytoniowych. Znaczące pogłębienie deflacji
z jakim spotkaliśmy się na początku bieżącego roku powinno ostatecznie zmusić Radę
Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych. Jak
dotąd Rada była bardzo ostrożna w dalszym cięciu kosztu pieniądza, pomimo powszechnych oczekiwań rynkowych. Obecnie większość analityków spodziewa się obniżek łącznie o 50 punktów bazowych.
Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowane jest na 3-4
marca. Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Hausner oraz prezes
Marek Belka są wskazywani przez ekonomistów jako ci
członkowie RPP, których głos może przesądzić o kształcie polityki monetarnej w kraju.
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PKB Polski: 3%, ale w 2015 może być lepiej
W czwartym kwartale 2014 r. roczna dynamika PKB Polski zanotowała drugi spadek z rzędu: obniżając się do
3,0%. Choć wynik nie wydaje się być złym - 3% przy tak
niskiej inflacji to nie jest mało - ale niepokoi historyczna
analogia: patrząc na 18 lat wstecz każdorazowo spadek
PKB przez dwa kwartały z rzędu zapowiadał silniejsze
spowolnienie gospodarcze u nas w kraju. Prognozy instytucji finansowych zebrane przez agencję Bloomberga zakładają inny scenariusz, mianowicie że w 2015 roku
polski PKB wzrośnie o 3,3 proc., a inflacja będzie na poziomie 0 proc.
Wśród najwyższych prognoz dla Polski znalazły się
przewidywania PKO Banku Polskiego, w ocenie którego
w całym 2015 r. dynamika PKB wyniesie 3,6 proc., a w II
półroczu wzrost gospodarczy Polski może przekroczyć 4
proc., dochodząc do poziomu nawet 4,5 proc.
Coraz lepiej postrzega Polskę również agencja Standard & Poor’s Ratings Services, która zmieniła perspektywę długoterminowego ratingu Polski na pozytywną.
Potwierdzono długo- i krótkoterminowy rating ryzyka
kredytowego zadłużenia w walucie obcej na poziomie
A-/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie
A/A-1.
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Ropa – tanio już było?
Po serii silnych spadków cena ropy na międzynarodowych giełdach ponownie się umacnia. Kontrakty na crude oil notowane są już powyżej 50 dolarów za baryłkę.
Podobną tendencję widać również na stacjach benzynowych, gdzie na próżno możemy szukać coraz niższych
cen. Wręcz przeciwnie – ceny paliw na rynku detalicznym
wyraźnie wzrosły. Według statystyk zebranych przez
portal e-petrol.pl benzyna bezołowiowa 95 podrożała
o 6 groszy i średnio w Polsce kosztuje obecnie 4,35 PLN/l.
Jeszcze mocniej – aż o 8 groszy – poszła w górę średnia
ogólnopolska dla oleju napędowego. Litr diesla to wydatek rzędu 4,37 PLN. Co gorsza kierunek zmian w najbliższym czasie najprawdopodobniej zostanie utrzymany. W efekcie możemy być świadkami dużej rozpiętości
cenowej pomiędzy poszczególnymi stacjami, co będzie
miało związek z kosztem ich zakupu na rynku hurtowym.
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Gala FxCuffs już w marcu
W dniach 13-14 marca w Krakowskim Centrum Kongresowym ICE spotkają się rynkowi
eksperci, wystawcy, największe marki i nazwiska w branży
oraz cenione na całym świecie gwiazdy świata inwestycyjnego. FxCuffs to nagrody
rynku walutowego, doceniające instytucje dbające o jak
najwyższą jakość usług. Gala
wręczenia statuetek FxCuffs
zostanie poprzedzona targami
oraz konferencją, podczas których będzie się można spotkać ze znanymi analitykami,
szkoleniowcami, autorami książek, blogerami, redaktorami stron i pism o rynku Forex. 31 stycznia zakończyło się
głosowanie internetowe, które pozwoliło wyróżnić nominowanych w takich kategoriach jak: Polski Broker Roku,
Zagraniczny Broker Roku, Osobowość Roku, Produkt
Roku czy Blog Roku
Honorowy Patronat nad Galą objął między innymi Prezydent Miasta Krakowa, a w organizację wydarzenia włączyło się Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
Miasto Kraków oraz portale Consilium Invest, ForexClub
i Comparic. Główną nagrodą jest statuetka przedstawiająca mankiet wykuty w skale, ozdobiony bursztynową
spinką. Projekt wykonał znany krakowski artysta – Marek
Stankiewicz. Uczestnicy będą mogli skorzystać z ponad
20 godzin prelekcji z praktykami rynku oraz spotkać się
twarzą w twarz z autorytetami świata inwestycyjnego.
Szczegóły na stronie http://targi.fxcuffs.pl

1% coraz bogatszy
Jeden procent najbogatszych ludzi świata posiada już
blisko połowę własności na świecie. Dane te podała brytyjska organizacja Oxfam na corocznym forum ekonomicznym w Davos. Czytamy w nim między innymi, że 80
najbogatszych ludzi naszego świata ma w rękach majątek równy sumie posiadanego przez najbiedniejsze 3,5
mld ludzi. Licząc w dolarach, na świecie jest dziś 1645
miliarderów, a majątek 80 najbogatszych z nich podwoił
się od roku 2009. Co trzeci miliarder odziedziczył majątek po krewnych, a co 5. miliarder inwestuje w sektor finansów
lub ubezpieczeń. Znacznie więcej zarobili miliarderzy inwestujący w sektor farmaceutyczny i służby zdrowia - ich
majątek w tym samym czasie zwiększył się o 47 proc.
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Inwestor – to brzmi dumnie
O wartości i pięknie naszej pasji

Mamy trzydzieste wydanie Equity Magazine, mały jubileusz, takie okazje skłaniają często do
szerszej refleksji. Chcę pochylić się nad tematem, o którym nikt zdaje się nie myśleć, przynajmniej świadomie. Mam jednak nadzieję, że u większości inwestorów zajmuje on istotne miejsce w podświadomości. Czy to jak postrzegamy siebie i wartość tego co robimy, kształtuje
nasze rezultaty? Jeśli tak – to temat ten jest ważniejszy niż mogłoby się pozornie wydawać.
Maciej Węgorkiewicz
Inwestor – chłopiec do bicia
Powszechna opinia na temat rynków i „grających”
na nich inwestorów przypomina to, co próbował –
niestety z sukcesem – przekazać nam Oliver Stone
w filmie Wall Street z 1987 roku. Znany film, bardzo
dobrze zrealizowany, pokazujący nieprawdę o tym
jak wygląda giełdowa rzeczywistość, na stałe wrył
się w społeczną świadomość.
Sedno przekazu zawiera się w słowach Gordona
Gekko, padających po 1,5 godziny seansu: „This is
zero-sum game, somebody wins somebody loses.
Money itself isn’t lost or made, it’s simply transferred
from one perception to another. (...) I create nothing.
I own.” i w puencie całego filmu, gdy ojciec mówi do
Buda Foxa: „Stop going for the easy buck and produce something with your life. Create instead of buying
and selling of others.”
Jeśli więc inwestujemy, kupujemy i sprzedajemy, czy oznacza to, że jesteśmy darmozjadami nie
tworzącymi niczego, z wyjątkiem kryzysów? Pytając
przypadkowych osób, dociekliwie i dogłębnie szukając ich opinii, wydaje mi się, że taki obraz przedstawiłaby większość. Ja spotkałem się z takimi opiniami niejednokrotnie. Wyrażanymi przez zdolne,
8

wykształcone osoby. Mało tego, wypowiedzi w tym
duchu padają nawet z ust „powszechnie szanowanych ekspertów” z pogranicza branży.
A czy my sami również tak o sobie myślimy?
Inwestor – trudne, ale piękne zajęcie
Ja zdecydowanie tak nie myślę. Drobnym giełdowym
inwestorem jestem z wyboru, nie z przypadku, przymusu, wykształcenia czy jakiejś źle pojętej ambicji.
Zaangażowałem się w tę pasję, bo to „kupowanie
i sprzedawanie” jest w istocie niezwykle ważnym,
potrzebnym i pięknym zajęciem tworzącym wartość.
Znacznie większą niż duża część innych zawodów.
Rynek nie jest grą o sumie zerowej
Rynek jest grą o sumie dodatniej. Można to bardzo
łatwo wykazać. Weźmy inwestorów, którzy kupili sobie akcje np. PGE i wyobraźmy sobie, że zatrzymujemy handel nimi na rok. W tym czasie firma wytworzy
wartość dla klientów, którzy zapłacą rachunki za prąd,
a część zysku pójdzie w dywidendzie do akcjonariuszy.
A zatem mieliśmy wcześniej akcjonariuszy posiadających udziały w firmie, po roku mamy akcjonariuszy
posiadających udziały w firmie oraz gotówkę z dywi-
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dendy. Skoro giełda jest „zero-sum game” to kto stracił
te pieniądze, które pojawiły się jako dywidenda? To, że
kurs PGE spadłby po jej odcięciu niczego nie tłumaczy,
bo wraz z zyskami firmy wcześniej rósł „pod” to odcięcie. A więc ten wzrost musiałby „ktoś stracić”.
To jasne, że sama giełda jest grą o sumie dodatniej,
ktoś mógłby jednak rozszerzyć teorię i stwierdzić, że
stratni są klienci PGE, którzy sfinansowali dywidendę,
a nie straciliby, gdyby kupili prąd po kosztach (zysk
PGE zerowy). Przerodziłoby się to w teorię, że gospodarka rynkowa jako całość jest grą o sumie zerowej.
O tym, że ta druga teoria jest bzdurą nie muszę
(mam nadzieję) nikogo przekonywać.
Inwestorzy tworzą. W nie mniejszym stopniu niż
robotnicy czy piekarze
Czy jednak inwestor, który swoją energię zużywa na
sprzedawanie PGE po to, aby ją zamienić na KGHM, a potem może na LOTOS i tak bez końca, cokolwiek tworzy?
Gdy myślałem o tym jak można opowiedzieć kilkuletniemu dziecku kim jest inwestor i czym się zajmuje,
pomyślałem, że najlepszym opisem jest stwierdzenie,
że inwestorzy to tacy ludzie, którzy decydują o tym
na co wszyscy w danym czasie mają poświęcić swoją
energię, abyśmy w efekcie mieli więcej a nie mniej i żyli
lepiej a nie gorzej. I ciężko pracują nad tym, aby te decyzje były słuszne.
To społeczność inwestorów jako całość decyduje – lub też powinna decydować – o tym czy mamy
budować więcej budynków, czy może pisać więcej
gier komputerowych, czy może wydobywać więcej
srebra. Biorąc za przykład robotników – należy mieć
szacunek do ich pracy, ale także świadomość, że poza
tym, iż coś tworzą, równie ważne jest co tworzą.
Inwestor podobny jest do inżyniera, który przy
budowie mostu spędza czas na wyliczanie gdzie, jak
i w jakim stopniu go wzmocnić, aby się nie zawalił.
Każdy, kto – tak jak Oliver Stone – twierdzi, że inwestor nic nie tworzy, nic nie buduje, powinien konsekwentnie stwierdzić, iż inżynier też nic nie tworzy
i nic nie buduje. W końcu to robotnicy fizycznie stawiają ten most, a nie inżynier.
Bardzo często przypominam sobie groźną sytuację
Grupy Lotos w drugiej połowie stycznia 2009 roku.
Tymczasowe czynniki makro złożyły się jednocześnie
bardzo niekorzystnie dla firmy. W mediach huczało
od „rekomendacji z ceną docelową 0 zł”. Jak kupowałem akcje jednego dnia, to nazajutrz kupowałem już
10% taniej. Ale jest odpowiedzialnością inwestorów
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rozważać racjonalnie za i przeciw i stawiać na dobrą
firmę, z dobrym zarządem, nawet w środku cyklonu.
Ze względu na zadłużenie Lotosu sytuacja mogła się
wymknąć spod kontroli, ale to mądrość inwestorów
przychodzi na ratunek w trudnych sytuacjach.
Czy te drobne pakiety akcji Lotosu które kupiłem
miały znaczenie dla uratowania polskiej „strategicznej” firmy? Same w sobie nie, prawda jest jednak taka,
że w 2009 roku w obrotach na GPW, 28% stanowili
indywidualni inwestorzy. Ktoś te akcje kupował, dając
głos zaufania dla Lotosu wobec wszystkich interesariuszy, w tym bankowych wierzycieli. To miało kluczowe znaczenie, a ja czuję się częścią tamtego procesu.
Uczciwie funkcjonujący rynek kapitałowy i rozsądni, mądrzy inwestorzy, to prawdziwy skarb dla
gospodarki i jedna z najważniejszych przyczyn ogólnego dobrobytu. To nie jest przypadek, że dobrobyt
jest tam, gdzie najlepiej rozwinęły się rynki kapitałowe – w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Frankfurcie.
Dlatego głęboko wierzę, że uderzenie w OFE, jakie
niedawno przeprowadzono, sprawi, że w przyszłości
wszyscy będziemy biedniejsi.
Rynek to sędzia obiektywny
Powyższe wzniosłe sformułowania nie zmienią faktu, że akcjonariusze są tylko ludźmi i potrafią popełniać błędy, również stadnie. Może to doprowadzić
do kryzysu, ale wolny rynek kierowany osądem inwestorów i tak jest lepszy niż gospodarka kierowana
czymkolwiek innym co dotychczas wymyślono.
Inwestowanie to najtrudniejsza rzecz, jaką się
w życiu zajmowałem, jednocześnie niezwykle piękna. Najlepsze w tej dziedzinie jest to, że rynek w długim terminie jest efektywnym i obiektywnym sędzią. Nasza ocena jako inwestorów nie zależy więc
od emocji czy fałszu ludzkiego osądu. Jeśli traktujemy spółki jako przedsiębiorstwa, a nie zbiory akcji
(tak jak uczył Benjamin Graham) to poznajemy istotę
pracy ludzi, których lubimy i podziwiamy, stajemy
się ich wspólnikami lub pracodawcami. Rozwijając
samych siebie, rozwijamy gospodarkę naszego kraju. A czym lepiej nam się to udaje, tym więcej niebezpieczeństw likwidujemy na jej drodze.
Maciej Węgorkiewicz
Doświadczony analityk i inwestor, twórca strony www.
ePortfel.com i oprogramowania do zarządzania finansami
osobistymi i inwestycjami. Specjalizuje się w tematach value investing i wealth management.
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Hasło
„dobry wynik sam się obroni”
można włożyć między bajki
Wywiad z Wojciechem Iwaniukiem, szefem agencji relacji inwestorskich InnerValue
Equity Magazine: Skąd pomysł, aby stworzyć
firmę specjalizującą się w relacjach inwestorskich?
Wojciech Iwaniuk: Przez kilka lat pracy w mediach
finansowych obserwowałem zmiany zachodzące
w komunikacji spółek giełdowych. Zmianie ulegają
nie tylko kanały dotarcia do inwestorów, których jest
znacznie więcej, ale również ich forma. Obecnie komunikacja z rynkiem jest bardziej złożona niż dziesięć
lat temu. To tworzy miejsce dla szerszego funkcjonowania takich firm jak InnerValue. W obliczu kryzysu
tradycyjnych mediów, głębsze wejście w komunikację spółek giełdowych wydawało mi się naturalnym
kierunkiem rozwoju, ponieważ coraz więcej kontentu będą tworzyły same spółki, a ich recenzentem nie
będą dziennikarze tylko bezpośrednio inwestorzy.
Dodatkowa motywacja wynikała z moich osobistych
ambicji. Od zawsze chciałem pracować przy dużych
i ważnych projektach. Dlatego kiedy w 2010 r. nada10

rzyła się okazja, by dołączyć do niewielkiej, ale istniejącej już wówczas na rynku firmy doradczej i pokierować jej pracami, długo się nie zastanawiałem.
Dziś wiem, że była to słuszna decyzja. Od tego czasu
udało nam się zdobyć silną pozycję na rynku. Uczestniczyliśmy w istotnych transakcjach i stawiliśmy czoła wielu wyzwaniom komunikacyjnym. Na co dzień
współpracujemy z najlepszymi w Polsce menedżerami, prawnikami czy specjalistami w zakresie zarządzania aktywami. Wszystko to sprawia mi dużo satysfakcji.
Jak wygląda praca firm z tej branży na rozwiniętych rynkach kapitałowych i jak to się ma
do Polski?
Rynek kapitałowy na Zachodzie istnieje nieprzerwanie od ponad 200 lat, w Polsce ta historia jest
znacznie krótsza. Jednak co do zasady, praca agencji
wygląda podobnie. Globalizacja sprawia, że dysponujemy tymi samymi narzędziami i stajemy wobec
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podobnych wyzwań. Natomiast, nawet największe
spółki w Polsce to wciąż średniaki w porównaniu do
światowych championów. Budżety zagranicznych
spółek przeznaczone na potrzeby relacji z inwestorami są znacznie większe niż w naszym kraju. Pozwala to oczywiście na większą aktywność i realizację
większej liczby zadań. Ponadto są takie kraje, jak np.
Francja, gdzie mniejszościowym akcjonariuszom poświęca się zdecydowanie więcej uwagi niż w Polsce.
A jakie korzyści może zyskać firma ze współpracy z firmą specjalizującą się w relacjach inwestorskich?
Jeżeli chodzi o rynek akcji to obecnie na warszawskiej
giełdzie notowanych jest ponad 800 spółek. Kapitał,
który jest zaangażowany w inwestycje na GPW jest
ograniczony, przez co spółki rywalizują o niego między sobą. Głównym zadaniem dobrze prowadzonej
komunikacji jest obniżenie kosztu kapitału dla spółki
i to nie tylko w przypadku emisji akcji, ale również
obligacji czy pozyskiwania finansowania bankowego. Od wyników finansowych, ale i sposobu ich prezentacji zależy również wycena majątku właścicieli
dużych pakietów spółek giełdowych. Słynne hasło
„dobry wynik sam się obroni” można włożyć między
bajki. Jeżeli inwestorzy nie są przygotowani na publikację pozytywnych wyników czy przełomowych
wydarzeń w historii spółki to reakcja rynku na nie
będzie niewspółmiernie słabsza.
Są branże, które są szczególnie wrażliwe komunikacyjnie – np. w przypadku firm biotechnologicznych
albo nawet szerzej – działających w sektorze nowych
technologii – zaufanie do zarządu oraz jego reputacja, zbudowane w oparciu o historię i postrzeganie
spółki, stanowi często kluczowy czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Jest to zrozumiałe,
ponieważ firmy te często nie posiadają typowych
aktywów, takich jak nieruchomości czy maszyny. Ich
wartość to posiadana technologia, innowacyjność
oraz zasoby ludzkie – czyli aktywa, które trudno wycenić w oparciu o tradycyjne wskaźniki.
W dzisiejszym, cyfrowym świecie liczy się informacja, czasy, gdy notowania i informacje
giełdowe sprawdzało się w gazetach, już dawno przeminęły. Co powinien zrobić inwestor,
aby zawsze być jak najlepiej poinformowany?
Inwestor przede wszystkim powinien kierować się
swoim zdaniem, które może budować na podstawie
docierających do niego informacji. Myślę, że osoba
aktywna zawodowo na innym polu nie ma możliwo-
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ści zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi informacjami. Należy wybierać najbardziej wiarygodne
w naszej ocenie źródła. Obecnie jest również wiele
narzędzi, które pozwalają nam na monitorowanie
na bieżąco wiadomości na temat interesujących nas
spółek czy aktywów, warto z pewnością z nich korzystać, wtedy będziemy na bieżąco informowani na
temat najnowszych zdarzeń.
System ESPI jest najczęściej negatywnie oceniany przez praktyków IR, jako przestarzały i nieefektywny. Jakie jest Państwa zdanie
w tym temacie i co można by zmienić na lepsze?
W USA część spółek giełdowych swoją oficjalną komunikację z inwestorami prowadzi za pośrednictwem Facebooka czy Twittera. W Polsce to odległa
perspektywa, natomiast europejskie regulacje wymuszają zmiany w dotychczasowym podejściu do
obowiązków informacyjnych. W lipcu przyszłego
roku wejdą w życie regulacje, które zniosą obowiązkowy katalog zdarzeń, o których musi informować
spółka i to firmy – samodzielnie – będą decydowały
o tym, co należy podać do publicznej wiadomości.
Tak więc, ta polityka będzie ulegała stopniowej liberalizacji.
Problemem wielu spółek jest to, że komunikację z inwestorami traktują jako przymus i ograniczają dostęp do informacji. Spółki i ich właściciele słono za
to płacą, w momencie gdy chcą pozyskać środki na
dalszy rozwój lub akcjonariusze chcą sprzedać część
posiadanych udziałów. Natomiast stosunkowo krótka historia polskiej giełdy powoduje, że moim zdaniem liberalizacja w komunikacji nie powinna postępować zbyt szybko – wcale nie musi ona bowiem
nieść za sobą korzyści dla inwestorów.
W 2014 r. na głównym rynku miało miejsce 28
debiutów – to nadal znacznie mniej niż w 2010
i 2011 roku, a pozycja GPW spada w rankingach. Co mogłoby zachęcić nowe spółki do IPO
i jak samo GPW mogłoby w tym pomóc?
Warszawska giełda nie uczestniczy w trwającej na
zachodnich rynkach hossie na rynku akcji. Wynika
to z kilku czynników: relatywnie niewielkiego spadku podczas ostatniej bessy, negatywnego wpływu
reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych na nasz
parkiet oraz czynników geopolitycznych, takich jak
konflikt na Ukrainie.
Architektura naszej giełdy trwale zmieniła się. OFE,
które były naturalnym kupującym w ofertach pu11
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blicznych, po wprowadzonych zmianach już nie będą
pełniły tej roli. Z tego powodu warszawska giełda
jest zamknięta dla słabych emitentów. W latach 20052008 na GPW pojawiło się wiele spółek, które strukturą organizacyjną i poziomem rozwoju nie kwalifikowały się na rynek giełdowy. Później sytuacja ta,
w przypadku najmniejszych firm, powtórzyła się na
rynku NewConnect. Myślę, że lata rekordowej liczby debiutów mamy za sobą. Podobnie, jeżeli chodzi
o wartość ofert publicznych. Bez dużych prywatyzacji nie ma szans na kolejne rekordy. Rynek pierwotny
staje się znacznie bardziej wymagający. GPW może
próbować pozyskać zagranicznych emitentów, co do
tej pory udawało się z mieszanym skutkiem. Tak naprawdę polski rynek akcji jest już nieproporcjonalnie
rozwinięty względem rynku obligacji. Wszędzie na
świecie to właśnie papiery dłużne stanowią główny
biznes banków inwestycyjnych, podczas gdy w Polsce jest inaczej. Te proporcje w najbliższych latach
się zmienią.
Kształt polskiego rynku kapitałowego w dużej mierze zależy od kierunku obranego przez
GPW SA. Jak Państwo oceniają strategię rozwoju na najbliższe lata?
Ogłoszona przez giełdę strategia została bardzo dobrze odebrana przez inwestorów, co pokazuje, że
obrany w niej kierunek jest zgodny z oczekiwaniami
rynku. Do tej pory warszawska giełda miała szczęście do dobrych i kompetentnych zarządów. Tak jest
również tym razem. W mojej ocenie potencjał rozwoju GPW nie tkwi w rynku akcji, ale rynku obligacji, a także giełdzie towarowej. To jest też wyrażone
w tej strategii. Podobają mi się również plany popularyzacji inwestycji giełdowych, jakie ma obecny zarząd. Wartość depozytów gospodarstw domowych
jest na rekordowym poziomie i – mimo bardzo niskich stóp procentowych – pierwszy raz w historii
przekroczyła wartość ich zobowiązań. Ogromne pokłady gotówki, które w części mogą pojawić się na
rynku kapitałowym, istotnie wpłynęłyby na poprawę koniunktury.
Kto jest docelowym klientem firm specjalizujących się w relacjach inwestorskich?
Naszymi klientami są zarówno małe spółki, jak i najwięksi emitenci notowani na warszawskiej giełdzie,
a także firmy wchodzące na rynek kapitałowy. Ich potrzeby różnią się, dlatego również produkty im oferowane są różnorodne. W przypadku dużych firm jest
to głównie wsparcie w zakresie przygotowania ma12
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teriałów informacyjnych, dokumentów czy organizacji wydarzeń. Mniejsi emitenci szukają miejsca, gdzie
mogą outsourcować kwestie związane z komunikacją czy obowiązkami informacyjnymi. Ambicją naszej
firmy jest dostarczenie wszystkich usług związanych
z komunikacją przedsiębiorstw z inwestorami. Zarówno tych już notowanych, jak i wchodzących na rynek
publiczny z akcjami lub obligacjami. Z tego powodu
nie lubimy, gdy mówi ktoś o nas, że jesteśmy doradcą
do spraw public relations, ponieważ PR jest tylko jednym z narzędzi jakie wykorzystujemy w swojej pracy.
Czy spółki dostrzegają potencjał, który drzemie
w elektronicznej komunikacji z inwestorami?
Tego typu usługi są od wielu lat obecne na rynku,
natomiast dopiero teraz obserwujemy przełom
w ich wykorzystaniu. Dzieje się tak z prostej przyczyny: aby efektywnie wykorzystać tego typu narzędzia, infrastruktura telekomunikacyjna musi być
na odpowiednim poziomie i dawać komfort odbioru
użytkownikowi. Tak się teraz dzieje. Niezależne kanały komunikacji, w tym te tworzone przez spółki
czy specjalistyczne serwisy będą się rozwijały, a wraz
z nimi wykorzystanie innowacyjnych kanałów komunikacji. Cały czas problem z jakim się borykamy to
zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości odbiorców
takiego kontentu. Nam udaje się uzyskiwać znacznie
lepsze wyniki od średniej rynkowej, ale wciąż nie są
one w pełni satysfakcjonujące. Jest to z pewnością
jedno z wyzwań najbliższej przyszłości.
Wojciech Iwaniuk
Szef departamentu Relacji Inwestorskich i PR-u finansowego w InnerValue.
Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, relacjach
inwestorskich oraz tworzeniu strategii PR. W latach od
maja 2010 do maja 2013 odpowiadał za nadzór i realizację kompleksowych działań Agencji we współpracy ze
spółką CD Projekt SA. Obecnie wraz z zespołem realizuje
działania PR i IR dla m.in.: Neuca, ABC Data, ZPC Otmuchów czy Hawe. Odpowiadał między innymi za współpracę z DM BZ WBK, komunikację odwrotnego połączenia
IZNS Iława ze spółką ZMP Henryk Kania, dwie akwizycje
spółki Radpol, akwizycję spółki Polkomtel w zakresie
budowania grupy telekomunikacyjnej i oferty internetu
LTE, zakup Apreo Logstics przez CH Robinson. W ostatnim roku nadzorował kompleksowe działania IR podczas
IPO ENERGA SA, Selvita SA oraz LiveChat Software SA.
Przed objęciem obecnie zajmowanego stanowiska w latach 2008–2010 pracował w wydawnictwie Presspublica,
gdzie pełnił funkcję dziennikarza giełdowego Rzeczpospolitej i Gazety Giełdy Parkiet.
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Jak inwestują
wielcy tego świata?
Wielu inwestorów, których majątek liczony jest w miliardach, dywersyfikuje portfel pomiędzy kilka klas aktywów. Zazwyczaj inwestycje dzielone są pomiędzy nieruchomości, akcje,
obligacje, gotówkę oraz metale szlachetne.
Trader21
Dużym uznaniem i co najważniejsze ponadprzeciętnymi zwrotami cieszył się tzw. model PPT (Pernament Portfolio Theory) autorstwa Harrego Browna.
Zakładał on równy rozkład aktywów pomiędzy akcje, obligacje długoterminowe, złoto fizyczne oraz
gotówkę. Portfel był modyfikowany raz do roku. Jeżeli w danym roku wzrosła znacznie cena złota, Harry sprzedawał jego część przenosząc kapitał do tańszych aktywów. Dzięki temu na początku każdego
roku udział każdej grupy aktywów wynosił dokładnie 25%.
Efektem zmian w portfelu była częściowa
eliminacja aktywów drogich przy jednoczesnym zwiększeniu aktywów tanich lub po
prostu gotówki. Takie podejście jest zgodne z logiką czy zdrowym rozsądkiem i jednocześnie sprzeczne z tym, co robi tzw.
ulica, rzucając się na akcje, gdy ich ceny
biją kolejne rekordy.
Mimo iż podejście Harrego Browna sprawdzało
się przez lata, to jednak nie przystaje do obecnych
czasów, w których ceny akcji poruszają się nie tyle

w oparciu o fundamenty gospodarcze, lecz w zależności od oczekiwań dotyczących dodruku przez
banki centralne.
W przypadku obligacji także mamy czysty paradoks, w którym dziesięcioletnie obligacje zbankrutowanej Hiszpanii czy Francji oferują odpowiednio
1,5% oraz 0,6% odsetek rocznie. Jest to szczególnie
dziwne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak niepewne są
losy wspólnej waluty.
Osobiście uważam model Harrego Browna za
niedostosowany do obecnych realiów, aczkolwiek
model permanentnego portfela po modyfikacjach
sławnego inwestora – Marka Fabera nabiera już dużo
większego sensu.
Mark stara się utrzymywać zbliżone proporcje pomiędzy udziałem akcji, obligacji (rządowych i korporacyjnych), nieruchomości oraz metali szlachetnych.
Udział każdego sektora stanowi około 25%, jednak
ruchy nie zawsze dokonywane są pomiędzy poszczególnymi grupami aktywów. Poniżej prezentuję
Wam opis każdego aktywa z perspektyw polskiego
inwestora:
13
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1. Nieruchomości – 25 % portfela.
Zdecydowanej większości osób inwestowanie w nieruchomości kojarzy się z kupnem mieszkania lub lokalu pod wynajem. Wiąże się to oczywiście z zainwestowaniem znacznej części kapitału, co przy alokacji
25% aktywów w nieruchomości oznacza konieczność posługiwania się portfelem o wartości kilku milionów. Co więcej, inwestowanie w nieruchomości
w Polsce w sytuacji historycznie niskich stóp procentowych, fatalnej demografii oraz problemów ekonomicznych wydaje się być kiepskim rozwiązaniem.
W momencie, gdy wyzbędziemy się standardowych ograniczeń, w miarę łatwo możemy uzyskać
ekspozycję na sektor nieruchomości, np. w krajach
Azji południowo – wschodniej. Mowa tu o krajach
o fantastycznej demografii, wysokim poziomie edukacji, niskim długu oraz co najważniejsze wzroście
gospodarczym, o jakim w Polsce możemy wyłącznie
pomarzyć.
Ekspozycje na sektor nieruchomości w kilku krajach możemy w miarę łatwo uzyskać poprzez fundusze inwestujące w nieruchomości pod wynajem.
Fundusze tego typu posiadają zazwyczaj udziały
w dużych centrach handlowych czy obiektach biurowych. Przy obecnych wycenach poziom dywidendy kształtuje się na poziomie 5,5 – 6,8%. Poziom
dochodów naturalnie jest znacznie wyższy, ale pamiętajmy, że aby utrzymać wypłaty dla inwestorów
na stałym poziomie fundusze tego typu muszą nieustannie przeprowadzać modernizacje lub inwestować w nowe obiekty.
Obecny poziom dywidendy absolutnie nie jest powalający, ale nie możemy zapominać, że w efekcie
zerowych stóp procentowych oraz bezprecedensowego dodruku walut na całym świecie spora część
kapitału została ulokowana w nieruchomościach
podnosząc ich ceny, a tym samym obniżając rentowność z najmu.
2. Akcje – 25% portfela
Rynek akcji praktycznie na wszystkich rynkach rozwiniętych został już nasycony i jest po prostu drogi.
Obecna hossa zaczęła się w marcu 2009 roku. Trwa
już prawie 6 lat. Jest to najdłuższy okres wzrostu cen
akcji od 8 dekad! Dla porównania okres, po którym
ceny akcji zaczynały spadać rzadko kiedy przekraczał 4 lata.
Od roku 2008 żyjemy jednak w innych realiach
ekonomicznych. Ceny akcji nie są już odzwierciedle14
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niem stanu gospodarki, lecz podążają za tempem
dodruku waluty. Dobrym przykładem jest rynek akcji w USA. Od dna bessy sprzed prawie 6 lat ceny akcji wzrosły trzykrotnie, mimo iż realne bezrobocie liczone metodami z lat 80. wynosi 23% (shadowstats.
com), prawie 50 mln osób korzysta z kuponów na
żywność, a tempo cyrkulacji pieniądza jest najniższe
w historii. Tak właśnie wygląda oderwanie cen akcji
od fundamentów ekonomicznych.
Generalnie ceny akcji na większości rynków są
obecnie drogie.
Co zatem może zrobić inwestor chcący utrzymać
25% zaangażowanie na rynku akcji i jednocześnie
zminimalizować ryzyko spadków? Dobrym rozwiązaniem jest przeniesienie kapitału w miejsca, w których wyceny akcji są na niższych poziomach. Co bardzo ważne, wyszukując miejsce dla naszego kapitału
musimy zwracać uwagę na korelację danego rynku
akcji z rynkiem w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli bowiem doszłoby do załamania rynku akcji w USA, co
jest bardzo prawdopodobne, to bessa szybko przełoży się na inne rynki.
Mamy zatem dwa wyjścia:
a) ucieczka do akcji defensywnych
W całym sektorze akcji mamy szeroki podział
na akcje modne, które w szczytowych momentach hossy biją rekord za rekordem oraz mamy
akcje nudne, którymi nie interesuje się szerszy
akcjonariat.
Akcje nudne mają to do siebie, że z reguły są
tańsze pod względem P/E czy P/BV. Zazwyczaj
wypłacają także stałą, choć niewielką dywidendę. Co bardzo ważne, tego typu akcje omija tzw.
ulica, która zazwyczaj bardzo gwałtownie reaguje na wszelkie zmiany cen. Dzięki temu, akcje „nudnych” przedsiębiorstw są zdecydowanie mniej narażone na poważne spadki podczas
bessy. Przykładem akcji defensywnych są przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, operatorzy
rurociągów, czy np. producenci żywności.
b) ucieczka na tańsze rynki
Pomimo iż większość rynków na świecie jest
obecnie droga, to ciągle możemy znaleźć giełdy szeroko omijane przez inwestorów, w efekcie czego wiele wartościowych przedsiębiorstw
można kupić po bardzo okazyjnych cenach.
Dobrym przykładem jest obecnie znienawidzony rynek rosyjski zdominowany przez surowce.
Po 3 latach spadków indeks RSX jest na pozio-
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mach nieznacznie powyżej dna bessy z 2008
roku. Jednocześnie średni poziom P/E (cena /
zysk) wynosi 4,7.
Relatywnie tani jest rynek w Indiach, ale po
wzrostach cen akcji w ostatnim roku o prawie 50
% należałoby oczekiwać małego odreagowania.
W miarę atrakcyjny jest także rynek w Hong Kongu.
Rynek polskich akcji na tle innych rynków nie
jest specjalnie drogi, ale największym zagrożeniem jest ogromna korelacja z bardzo drogim
rynkiem akcji w USA.
3. Obligacje – 25 % alokacji portfela
Rynek obligacji lub inaczej rynek długu został poprawnie nazwany bańką wszechczasów. W 2008
roku, aby ratować nadmiernie zadłużony zachód
największe banki centralne świata rozpoczęły bezprecedensowy program zwiększania podaży pieniądza, by zapewnić sztuczny popyt na dług rządowy.
W sytuacji nadmiernego zadłużenia lekarstwem
okazał się dodruk i dalsze zwiększanie długu. Nie jest
żadną tajemnicą, że dług przekraczający 90% w relacji do PKB jeszcze nigdy w historii nie był uczciwie
spłacony.
Nadmiernie zadłużone rządy mają możliwość bezpośredniego bankructwa, jak w przypadku Meksyku,
Rosji, Argentyny, Grecji, a także Polski. Innym wyjściem z sytuacji jest drastyczne zwiększenie podaży
pieniądza i spłacenie wierzycieli nic nie wartą walutą.

Obecna sytuacja na rynku długu rządowego jest
przykładem skrajnej ingerencji banków centralnych
w świat finansowy. Rentowność 10-letnich obligacji
zbankrutowanej Hiszpanii sięgnęła 1,5% rocznie. Kto
przy zdrowych zmysłach pożycza środki krajom z fatalną historią fiskalną zadowalając się 1,5% odsetek
rocznie, w sytuacji, gdy waluta, w której denominowane są obligacje jest poważnie zagrożona rozpadem?
Wysoki popyt na obligacje będące praktycznie
gwarantem straty można uzasadniać ślepą wiarą
inwestorów, iż w sytuacji problemów dłużnika z pomocą przyjdzie EBC i wykupi długi euro bankrutów.
Wiara ta jest bardzo przeceniana, a możliwości EBC
bardzo ograniczone. Niemcy, którzy doskonale znają
„dobrodziejstwa” wynikające z dodruku i dwa okresy hiperinflacji skutecznie będą blokować zbyt gwałtowne niszczenie waluty.
Co zatem w sytuacji zerowych stóp procentowych
i ekstremalnie wysokich cen obligacji (niskiej rentowności) może począć inwestor?
Długoterminowe obligacje rządowe w zasadzie
nie płacą odsetek. Co gorsza, są bardzo narażone na
krach zainicjowany przez rozpoczęcie podwyżek stóp
procentowych. Inwestycja w dług dla 1-3% odsetek,
moim zdaniem, jest absolutnie nie warta ryzyka.
W mojej ocenie rozwiązania są dwa:
a) Zakup krótkoterminowych obligacji korporacyjnych płacących pomiędzy 7-11% rocznie. Obligacje tego typu są teoretycznie bardziej ryzykowne od obligacji rządowych.
15
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W praktyce jednak odpowiedni ich dobór
(zabezpieczanie obligacji na nieruchomości
emitenta) oraz koncentracja na obligacjach
o krótkim terminie wykupu może być niezłym
rozwiązaniem.
b) Alternatywą są obligacje krajów o niskim długu,
doskonałej sytuacji banku centralnego, których
waluty mają spore szanse na umocnienie się
względem USD, czy PLN. Mowa tu np. o obligacjach Singapuru, Hong Kongu, Norwegii, czy
Nowej Zelandii.
c) Waluty – w sytuacji, w której rentowność rządowych obligacji krótkoterminowych jest bliska zeru lub jak w przypadku Szwajcarii jest
negatywna, sensownym rozwiązaniem jest
zakup niektórych walut. Mam na myśli franka
szwajcarskiego, waluty krajów wspomnianych
w poprzednim punkcie oraz spekulacyjnie dolara kanadyjskiego czy australijskiego, licząc na
wyższe ceny surowców w nadchodzących 2-3
latach.
W przypadku obligacji czy walut musimy zdawać sobie sprawę z faktu, iż obecnie nie są one
już żadnym motorem napędowym naszego portfela inwestycyjnego. W mojej ocenie, powinniśmy
środki tu trzymane traktować wyłącznie jako kapi16

tał pozwalający nam na zajęcie pozycji w atrakcyjnych aktywach, gdy tylko natrafimy na odpowiednią okazję.
4. Złoto – 25 % portfela
Złoto przez lata stanowiło antidotum na wariactwa rządów oraz próby psucia waluty. Cena złota
doskonale obrazuje destrukcję papierowych walut
i właśnie dlatego kartel finansowy robi co może, aby
przeciwdziałać wzrostom cen złota.
Rola złota w portfelu jest szczególna. Złoto pełni
role ochrony. W sytuacji, w której dochodzi do panicznych wyprzedaży akcji czy załamania się rynku długu, to właśnie złoto odnotowuje największe
wzrosty.
Osobiście jednak uważam, że po dwóch latach poważnych spadków (2012 – 2013) oraz roku stabilizacji
(2014) dużo większą wartość inwestycyjną przedstawia srebro. Metal ten w ciągu ostatnich 3 lat został
dosłownie zmasakrowany i obecne ceny znajdują
się znacznie poniżej całkowitych kosztów produkcji.
O niedoszacowaniu srebra względem złota świadczy także bardzo wysoki współczynnik gold / silver
ration sięgający 70.
Inwestorzy, który postrzegają jednak metale szlachetne jako kolejne aktywo inwestycyjne mogą za-
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interesować się także akcjami kompanii wydobywczych, które po 3 latach spadków (wraz z cenami
metali szlachetnych) przedstawiają bardzo atrakcyjny punkt wejścia.
Gdy w 2014 roku ceny złota rosły o 10-15% indeks
małych spółek wydobywczych wzrósł w tym samym
czasie o 45%. Nie możemy jednak zapominać, że zależność ta działa w obie strony.
5. Czego mi osobiście brakuje w portfelu PPT?
Model PPT zapoczątkowany przez Harrego Browna i z ogromnym sukcesem przemodelowany przez
Marka Fabera omawiamy powyżej.
Bardzo cenię Marka i uważam go za jednego z mądrzejszych inwestorów, jednak jego strategia całkowicie pomija rynek surowców.
Ceny wielu surowców rolnych, mineralnych czy
energetycznych są obecnie na historycznych minimach i zaangażowanie choćby 10% w niektóre aktywa, moim zdaniem, ma jak największy sens. Co
prawda, mamy obecnie globalne spowolnienie gospodarcze i nic nie zapowiada odwrócenia się trendu, ale nie zapominajmy o fakcie, że na przestrzeni
ostatnich 5 lat globalna podaż walut emitowanych
przez 6 największych banków centralnych więcej
niż się podwoiła. Ostatecznie kapitał, podobnie jak
w 2008 roku, może szukać ujścia w surowcach.
Ze wszystkich jednak surowców moim ulubionym
aktywem jest obecnie tani gaz naturalny oraz ropa
naftowa, która na fali zakulisowej wojny zachodu
z Rosją została sprowadzona do poziomów, na których nie ma szans utrzymać się dłużej, niż przez 6-9
miesięcy.
Podsumowanie
Model PPT Harrego Browna miał wiele zalet. Jego
konstrukcja była na tyle prosta, iż w zasadzie każdy
inwestor był w stanie dokonywać corocznych korekt
pozwalających na ponadprzeciętne zwroty. Jednocześnie wymuszał redukcję aktywów drogich przenosząc kapitał do aktywów tańszych, co ma jak największy sens, lecz jest sprzeczne z naszą naturą.
Harry żył jednak w czasach, gdy obligacje rządowe
generowały realne stopy zwrotu (odsetki od obligacji wyższe od realnej inflacji), a ryzyko niewypłacalności rządu praktycznie nie istniało. Co więcej, ceny
akcji były odwrotnie skorelowane z cenami obligacji,
w efekcie czego portfel w każdym roku miał solidny
motor napędowy.

Obecna sytuacja jest, niestety, zupełnie inna. Rynki akcji zależne są od skali dodruku środków płatniczych. System długu jest sztucznie podtrzymywany
bezpośrednimi zakupami banków centralnych. To,
co kiedyś było praktykami stosowanymi wyłącznie
przez kraje trzeciego świata, dziś stało się globalnym
standardem.
W takim otoczeniu wprowadzenie nieruchomości
do portfela, co uczynił Mark Faber jest bardzo rozsądnym posunięciem. Pozwala bowiem zmniejszyć
zaangażowanie w dług oraz gotówkę niszczoną systematycznym dodrukiem. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę, że realna inflacja pożerająca nasze
oszczędności jest dużo większa niż CPI, czyli oficjalny miernik zmian cen.
Dla przykładu, oficjalna inflacja w USA (CPI) wynosi obecnie poniżej 1%. Gdyby jednak zastosować
w liczeniu metodologię używaną w latach 90. inflacja wyniosłaby 4,2%. Zaś bazując na najbardziej
wiarygodnej metodologii stosowanej przez dekady, a zmodyfikowanej w latach 80. dzisiejsza inflacja
w USA wyniosłaby 8%. Siła nabywcza pieniądza jest
niszczona dużo szybciej niż nam się wydaje, a w tym
przypadku stare przysłowie mówiące „Kłamstwa,
większe kłamstwa i statystyka” jest jak najbardziej
zasadne.
Generalnie po latach bezprecedensowego wzrostu podaży pieniądza, zapoczątkowanego upadkiem
Lehman Brothers w 2008 roku, mamy do czynienia
z mniejszymi lub większymi bańkami spekulacyjnymi w większości aktywów i wielka ostrożność w inwestowaniu jest absolutnie konieczna.
Obecne realia doskonale odzwierciedlają słowa
Bill’a Gross’a założyciela i wieloletniego Prezesa Zarządu PIMCO: „Czas na podejmowanie ryzyka już
minął. Bądźcie ostrożni co do pomysłów inwestycyjnych w 2015 roku. Kiedy rok się zakończy wiele klas
aktywów będzie pod kreską. Dobre czasy się skończyły. Negatywne stopy procentowe nie przyniosły
wzrostu gospodarczego, korporacje zwiększają zadłużenie skupując akcje, zamiast inwestować, demografia czy technologia wygląda strasznie. Nadchodzą czasy, w których dostrzeżemy, że Król jest nagi,
a czasy łatwego zysku się skończyły”
Trader21
Independent Trader – Niezależny Portal Finansowy
www.IndependentTrader.pl
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Inwestora dywidendowego
przewodnik wysokogórski:
uroki Szwajcarii
18
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Wielokrotnie w ostatnich miesiącach słyszę od różnych ludzi, że inwestowanie skoncentrowane na dywidendach jest bardzo interesujące, ale obecnie większość spółek jest bardzo
droga, przez co ich kupno jest zdecydowanie nieopłacalne. W tym artykule postaram się
przybliżyć jeden ze sposobów na nabycie „samofinansujących” się aktywów.
Bartosz Szyma
Pomysł w gruncie rzeczy jest bardzo prosty – korzystając z ekstremalnie niskich stóp procentowych
w krajach zachodnich – a w szczególności w Szwajcarii możemy zaciągnąć niskooprocentowany kredyt u brokera, a następnie zakupić za uzyskane
środki akcje szwajcarskich spółek dywidendowych.
Przeciętna stopa dywidendy dla największych
spółek wynosi ok. 3% (2.55% licząc 15% podatek
pobierany z góry od obywateli Polski na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Szwajcarią. Szwajcarskie spółki zwyczajowo wypłacają dywidendę raz do roku.
Broker, z usług którego obecnie korzystam, za debet na rachunku frankowym, w zależności od kwoty, liczy sobie od 0.5-1.5% (przyjmijmy średnio 1%)
w skali roku.
Przykładowa kalkulacja dla inwestycji rzędu 10
000 CHF wyglądałaby następująco:
• Miesięczny koszt obsługi kredytu: 1/12 x 1% x
10 000 CHF = 8.33 CHF
• Odsetki doliczane są do debetu na początku
kolejnego miesiąca
• Wypłacana raz do roku dywidenda z potrąconym 15 procentowym podatkiem: 3% x 0.85 x
10 000 CHF = 255 CHF
• Dynamika dywidendy 10% r/r (poniżej średniej
dla największych podmiotów)
• Dywidenda zazwyczaj płacona jest w okolicach
maja/czerwca
• Za start inwestycji przyjmuję pierwszego stycznia
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Po trzech latach spłaci się ok. 5.6% początkowej
inwestycji. Nie jest to dużo, aczkolwiek należy pamiętać, że korzystamy ze środków brokera, a nie
własnych. W kalkulacji nie uwzględniłem czteroprocentowego podatku od dywidendy, jaki musimy we własnym zakresie odprowadzić do polskiego fiskusa do końca kwietnia roku następującego
po wypłacie oraz pominąłem efekt tarczy podatkowej – koszt kredytu możemy uwzględnić w picie
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38. W sumie powinniśmy uzyskać korzyść w wysokości ok. 18 CHF o ile tylko osiągnęliśmy zysk na
picie 38.
Nie jest to może najszybszy sposób na świecie
na zdobycie danego aktywa, ale z powodzeniem
możemy przyspieszyć spłatę debetu korzystając
z zalet strategii dochodowej (income strategy). Cała
zabawa polega na tym, żeby wystawić opcję CALL
na zakupione przez nas na kredyt akcje z ceną wykonania niewiele wyższą niż bieżąca cena rynkowa.
Nie zwiększa to ryzyka – jeżeli w wyniku wykonania opcji pozbędziemy się posiadanych przez siebie
akcji, to sprzedamy je drożej niż kupiliśmy, a więc
w efekcie i tak będziemy na plus. Przy dzisiejszej
zmienności opcje CALL ATM pozwalają uzyskać ok.
1.2% miesięcznie. Przykładową kalkulację zamieszczam poniżej:
• Założenia jak poprzednio
• Konserwatywnie przyjmujemy, że wystawione
opcje przynoszą 25% niższy dochód (0.9%/mc)
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W tym wariancie po trzech latach spłacimy ok.
39% debetu, a cała inwestycja zwróci się mniej więcej w 7.5 roku.
Dzięki zastosowaniu takiego podejścia niezależnie jak drogo wyceniane aktywa kupujemy, już po
kilku latach stanowią one naszą własność. Oczywiście należy mieć na uwadze, że istnieją ryzyka, na
które musimy zwracać baczną uwagę:
• podwyżka stóp procentowych przekładająca
się na wzrost kosztu kredytu
• potencjalna obniżka poziomu dywidendy
• spadek wyceny akcji
Zwróćmy jednakże uwagę na fakt, iż dopóki koszt
kredytu będzie niższy od wysokości dywidendy, możemy zignorować wycenę akcji na giełdzie. Oczywiście nie zwalnia nas to z ciągłego monitorowania czy
spółka jest w dobrej kondycji. Tym niemniej niezależnie czy spółka zmniejszy wypłacaną dywidendę,
czy wzrosną stopy procentowe, tak długo jak długo
otrzymujemy więcej niż płacimy uzyskujemy wymierną korzyść ekonomiczną. Co więcej z każdym
miesiącem ryzyko maleje (w końcu co miesiąc na
nasze konto wpływa gotówka zmniejszająca wysokość zadłużenia, a przez to również koszt jego obsługi). Jednocześnie ze względu na fakt, iż przychody
i koszty generowane są w tej samej walucie, nie musimy przejmować się kursem CHFPLN. Ponadto wydaje się, że przynajmniej w ciągu najbliższego roku,
może dwóch, raczej nie musimy obawiać się podwyżki stóp w Szwajcarii (a na pewno nie zanim nie
podniesie ich ECB). Co przynajmniej w teorii ogranicza ryzyko.
Bartosz Szyma
Zawodowy inwestor związany z rynkiem kapitałowym
od 2002 roku, prowadzi blogi dotyczące inwestycji www.
lazyshare.blogspot.com.
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Hossa dolara, obligacji
i bessa rynku złota,
a teraz co dalej?
Piotr Głowacki
Rok 2014 należał do bardzo ciekawych. Wojny walutowe osiągnęły swoją szczytową fazę. W tych warunkach kapitał uciekał za Ocean w amerykańskie
akcje, ale jeszcze mocniej w obligacje. Kapitał omijał
surowce w tym złoto, które po spadkach zapoczątkowanych w 2011 roku zaliczyło w listopadzie 2014
minimum spadków na 1131.
W tym materiale zastanowimy się jak mogą wyglądać przepływy kapitału w obecnym 2015 roku.
Zanim to jednak zrobimy zbudujmy fundament do
wyciągania wniosków.
„Zadziwiająca” siła dolara
W wielu swoich opracowaniach czy otwartych szkoleniach internetowych podkreślam, że „dolar rządzi
światem” tak było i nadal tak jest, choć nie znaczy
to, że era dominacji USD nie ulegnie zakończeniu lub
dolar nie zostanie zmarginalizowany. Na razie jednak
nadal „trzęsie rynkami”. Potwierdza to umocnienie
amerykańskiej waluty, która w drugiej połowie 2014
roku wzrosła z 81 do poziomu 93 (dolar index). „Zielony” kupowany był z każdej strony. Trzy główne źródła finansowania wzrostów to konflikt na Ukrainie
powodujący ucieczkę kapitału z Europy środkowo
– wschodniej, Bank Japonii „drukujący” jeny sponso22

rujące amerykańską hossę (+ inwestycje japońskich
funduszy emerytalnych na amerykańskim rynku)
i ostatecznie spadki Euro i niskie, a wręcz ujemne
stopy procentowe w Europie.
Hossa na rynkach obligacji
– czy to kolejny balon?
Wszechobecny strach i brak alternatyw inwestycyjnych pchał i nadal pcha kapitał w amerykańskie obligacje. Aby nie być gołosłownym w 2014 r. rentowność
amerykańskich dziesięciolatek spadła z 2.8% do 1.8%,
a trzydziestoletnich z 3.7% do 2.5% (rentowność niemieckich obligacji spadła z 1.7% na 0.4%). Tu warto zadać pytanie – jak to możliwe, że kapitał zadowala się
tak nikłymi zyskami? Wiemy, że nie opłaca się trzymać
pieniędzy w banku, ale czy naprawdę profesjonalny,
duży kapitał nie ma innych alternatyw inwestycyjnych?
Otóż nie. Surowce spadają, więc w ostatnim roku
zasadna była jedynie gra na spadki. Giełdy choć rosły,
to zyski były niwelowane spadkami waluty (patrz np.
Japonia – wzrosty Nikkei i nieustające spadki jena).
Z drugiej strony strach, który wirusowo rozprzestrzenia się powodując wręcz wycofanie pieniądza z sytemu (zjawisko powszechnie zwane „deflacją”). To
ten strach pchał kapitał z Europy do USA powodując
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spadki rentowności obligacji do TRZYDZIESTOLETNICH MINIMÓW!
Dziś już śmiało możemy powiedzieć o bańce na obligacjach. Powrócę jednak do pytania jak to możliwe,
że opłaca się inwestować w obligacje przy tak niskim
oprocentowaniu… Otóż sprawa ma drugie dno. Wraz
z napływem kapitału spadała rentowność, ale… rosły
i rosną ceny obligacji. Trend ten tym samym nabiera
charakteru spekulacyjnego. Ten kto kupił wcześniej liczy na odsprzedanie po wyższych cenach. W pewnym
momencie zgaśnie światło, a ten kto ostatni ten gapa.
Złoto – wielki przegrany 2014 roku.
Po wzrostach z 2010 i 2011 roku nadzieje inwestorów
zostały mocno rozbudzone. Na rynku krążyły informacje o „godziwej” cenie 5000 USD za uncję złota. Technicznie jednak rynek był przegrzany. Pod koniec 2012
roku pojawiła się okazja do sprzedaży złota, które rosło na fali strachu przed 21.12.2012 (… końcem kalendarza Majów itd.). W połowie 2013 roku złoto przebiło
kluczowe wsparcie w okolicy 1500 i pomimo wielu
nadziei słyszanych na forach, kontynuowało spadek,
aż do końca 2014 roku. Wówczas na wykresie powstała pięciofalowa struktura spadkowa. Odbicie niejako
należało się z definicji. Największą trudnością będzie
jednak określenie zasięgów obecnych wzrostów.
Co więc przyniesie 2015 rok?
Trudno oczekiwać, aby nagle przepływy kapitału
zmieniły swój kierunek. Powodów do dalszej uciecz-

ki kapitału z Europy nie zabraknie: Grecja, Hiszpania,
Włochy, a może nawet Anglia będą straszyły Unię
Europejską i strefę euro. To właśnie strach odgrywa
dziś największą rolę. To strach powoduje, że ludzie
nie wydają pieniędzy, że nie inwestują i choć wskaźniki ekonomiczne mogą być dobre to atmosfera na
pewno nie jest taka, jak przed 2007 rokiem. Dziś
każdy zastanowi się dwa razy zanim wejdzie w jakiś
biznes. Tak właśnie rodzi się deflacja, gdy zmniejsza
się cyrkulacja pieniądza w systemie, a system nie jest
w stanie (poprzez dodruk) spowodować, aby ludzie
wydawali. Być może EBC zasila system, ale banki nie
dają kredytów jak kiedyś. Ludzie też wcale nie są tak
chętni, aby je brać. System ratuje się jak może, ale
trudno ocenić czy mu się uda.
Ameryka nie musi martwić się o brak pieniędzy.
Obligacje nadal będą zyskiwały na cenie. Pojawi się
jednak zdarzenie, które odwróci ten cykl. Wydaje
się jednak, że jeszcze przez kilka miesięcy obligacje będą miały się dobrze. Nie oznacza to jednak,
że giełda amerykańska będzie mocno rosnąć. Obligacje odciągają część kapitału, który mógłby trafić
w akcje, co widać w zwolnionym tempie wzrostu indeksów za Oceanem. Wydaje się wręcz, że naprawdę niewiele brakuje do „wodospadu” – taka sytuacja
miała miejsce w połowie października 2014 r. i na
przełomie stycznia i lutego 2015 r. (S&P500). Na razie
jednak rynek się wybronił i trend wzrostowy trwa,
choć jak wspomniałem w każdej chwili może być
złamany. Tu warto byłoby zastanowić się nad „czar23
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nymi łabędziami” mogącymi wywołać kluczowe
zmiany. O tym może jednak w kolejnym artykule.
Na pewno warto zwrócić uwagę na indeks dolara. Ma on odwrotną korelację z rynkiem surowców.
Jeśli pojawiłaby się korekta na dolarze (osłabienie)
powinny zyskać surowce, a w największym stopniu
„ziarenka”. Soft Commodities stają w centrum zainteresowania inwestorów zarówno w sytuacji, gdy
deflacja powoduje odwrót od dóbr luksusowych,
a ludzie skupiają się na dobrach podstawowych, jak
również, gdy po deflacji zaczyna pojawiać się inflacja. Stąd w długim terminie mogą być jedną z lepszych inwestycji.
24

Na pewno nie stanie się tak, że nie będzie gdzie
inwestować. Jako inwestorzy indywidualni mamy
większe pole manewru niż instytucje. Problem
w tym, że trzeba na czas dostrzec zmiany przepływów kapitału.
Piotr Głowacki
inwestor, trader, makler, twórca i główny analityk serwisu Infoinwestor.pl, w którym od 5 lat codziennie publikuje z wyprzedzeniem propozycje zagrań na rynku
forex, akcjach i indeksach. Wszystkie raporty tworzy
w oparciu o metodologię Roberta Minera.
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Jak je wykorzystać do poprawy
wyników inwestycyjnych?
Filip Rudnicki
Teoretycznie dostęp do informacji
jest taki sam dla wszystkich inwestorów, a inwestowanie w oparciu o materiały poufne – zabronione. Jednak,
jak to w praktyce bywa, zawsze jest
coś pomiędzy. Coś co jest informacją,
o której nie wie większość inwestorów, ale nie podpada ona pod informację poufną. Na przykład jeśli jesteś
wysoko postawioną osobą w firmie
to z racji swojego stanowiska wiesz czy na najbliższe miesiące szykują się jakieś nowe zlecenia czy nie. Wiesz
także, czy obecne projekty mają jakieś nieprzewidziane kłopoty czy może wszystko idzie gładko. Czy dostęp
do tego typu informacji może poprawić wyniki inwestycyjne? Dziś to sprawdzimy.
Szczęśliwie dla pozostałych inwestorów, osoby wysoko postawione w spółkach giełdowych mają obowiązek
informować rynek o dokonaniu transakcji na rachunku swoim lub osoby blisko powiązanej. Takie deklaracje insiderzy (czyli osoby mające dostęp do informacji poufnych) przekazują do spółki, a spółka przekazuje je rynkowi za pomocą raportów bieżących. Analizując te raporty jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy insiderzy kupowali,
a kiedy sprzedawali akcje swojej spółki. Porównując te dane z ceną na giełdzie w danym momencie możemy
dojść do tego czy insiderzy dokonali dobrej czy złej decyzji z perspektywy. Aby łatwiej było wyciągać wnioski
zebrałem wszystkie dane na temat transakcji insiderów z ostatnich 6 lat w postaci takich wykresów, jak [1].
Wykres prezentuje zmianę zaangażowania insiderów w perspektywie ostatnich 6 miesięcy. Widzimy z niego, że insiderzy Erbudu kupowali akcje swojej spółki:
• w okolicach marca 2009 roku
• przez całe drugie półrocze 2011 roku
Natomiast sprzedawali swoje akcje:
• od października 2009 roku do października 2010 roku
• od połowy 2013 roku do stycznia 2014 roku

[1]
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Jeśli naniesiemy te daty na
wykres cen akcji spółki Erbud,
okaże się, że insiderzy mieli
bardzo dobre wyczucie czasu.
Dwa razy kupowali po niskich
cenach i dwa razy sprzedawali
po wysokich. Patrz: wykres [2]
Podobny przykład możemy
znaleźć dla spółki TVN. Oto
wykres zachowań insiderów
TVNu: [3]
Widzimy na nim, że insiderzy
TVNu niemal cały czas sprzedają swoje akcje. Wynika to
w dużej mierze z faktu, że TVN
przyznaje swoim pracownikom
akcje po zaniżonych cenach.
Nie wszyscy z nich chcą inwestować na giełdzie, więc część
po prostu od razu sprzedaje je
z zyskiem po cenie rynkowej. Jeśli jednak przyjrzymy się dynamice wykresu, okaże się, że były dwa okresy
w historii kiedy skala sprzedaży drastycznie się zwiększyła:
• kwiecień 2010 roku – czerwiec 2011 roku
• sierpień 2013 roku – maj 2014 roku
Jeśli naniesiemy te daty na wykres akcji TVNu okaże się, że wzmożona sprzedaż za pierwszym razem miała
miejsce przed spadkiem ceny o 60%, a za drugim razem przed korektą – 15%.
Przykładów takich spółek jest mnóstwo. Pokazują one, że insiderzy mają bardzo dobre wyczucie czasu
ze swoimi transakcjami. Czy jest to efektem tego, że mają wgląd w procesy zachodzące wewnątrz spółki?
Czy może po prostu ludzie, którzy znaleźli się na tak wysokich stanowiskach są dobrymi inwestorami i niezależnie od posiadanych informacji potrafią oszacować kiedy warto kupować, a kiedy sprzedawać? Tego nie
wiem, ale niezależnie od odpowiedzi okazuje się, że warto wiedzieć co robią w danym momencie insiderzy.
Jeśli oni sprzedają akurat akcje spółki, w którą chcieliśmy zainwestować, to być może warto jeszcze raz rozważyć zakup.
Oczywiście nie we wszystkich
spółkach działania insiderów
przekładają się w tak piękny sposób na zyski jak w poprzednich
dwóch przykładach. Są spółki takie jak np. MSX, których insiderzy
chcieli wierzyć w powodzenie
spółki, ale się rozczarowali. Wykres poniżej przedstawia działania insiderów spółki MSX. [4]
Kupowali oni akcje w listopadzie 2011 roku oraz kwietniu
2012 roku, aby następnie sprzedać je w październiku 2012 roku.
Jak wyszli na tych transakcjach?
Poniższy wykres pokazujący dłu-
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goterminowy trend spad[6]
kowy na akcjach MSX sugeruje, że niezbyt dobrze.
Patrz: wykres [5].
Dokładniej akcje były
kupowane po 18,75 zł,
a sprzedawane po 13,25.
Na tej inwestycji insiderzy
stracili ok. 1,1 mln zł. Okazuje się zatem, że nawet
osoby mające dostęp do
informacji poufnych nie
zawsze są w stanie przewidzieć przyszłość jaka rysuje
się przed spółką. Jeśli chcemy zachowanie insiderów włączyć do naszych narzędzi inwestycyjnych powinniśmy się upewnić, że ich wcześniejsze transakcje na danej spółce przyniosły im zysk. Powinno to zwiększyć
wiarygodność ich zachowań. Gdyby ktoś miał ochotę skorzystać z mojej pracy i poprzeglądać jak wygląda
zachowanie insiderów na różnych spółkach, to wykresy dla wszystkich spółek są za darmo dostępne w ramach fundamentalna.net
Okazuje się jednak, że to jeszcze nie wszystko. W dzisiejszej analizie możemy pójść jeszcze o krok dalej.
Skoro podejrzewamy, że większość insiderów ma rację (a więc kupują po korzystnych cenach, a sprzedają po
wysokich), a do tego wiemy, że większość spółek jest tania na początku hossy i droga na jej końcu, to powinno być tak, że insiderzy jako całość są najbardziej skłonni kupować akcje swoich spółek na początku hossy
i najbardziej skłonni do sprzedaży na jej końcu. Jeśli tak jest to można by spróbować prognozować cykle na
giełdzie (hossa-bessa) na podstawie zachowania insiderów. Aby potwierdzić lub obalić tę teorię pogrupowałem informacje o zachowaniu insiderów według daty, tak aby otrzymać obraz dla całego rynku. Wyniki są
na wykresie [6].
Czerwona linia nazwana „insider ratio” pokazuje ruchy inwestorów w perspektywie całego rynku. Wartości
dodatnie oznaczają, że więcej spółek ma insiderów, którzy w danym momencie dokonują zakupów. Wartości
ujemne oznaczają, że dominuje sprzedaż. Niebieska linia to indeks sWIG80 dodany dla porównania. Patrząc
na obie linie można dojść do wniosku, że są odwrotnie skorelowane, a więc kiedy jedna opada, druga rośnie.
Potwierdza to wcześniejszą teorię, że im jest taniej, tym więcej insiderów rusza na zakupy. Im jest drożej tym
więcej ma skłonności do sprzedaży. Wynik jest o tyle ciekawy, że w przypadku zwykłych ludzi (niepowiązanych z żadną spółką) zależność ta jest odwrotna. Wyższe ceny zachęcają coraz więcej ludzi do kupowania.
Wygląda więc na to, że insiderzy mają znacznie mądrzejsze podejście do rynku niż osoby niepowiązane ze
spółkami.
Ekstrema sprzedaży wśród insiderów przypadają na rok 2010 oraz na końcówkę 2013 roku. Z pewnością
były to dobre momenty na wychodzenie z inwestycji. Ekstrema zakupów insiderów przypadają na II kwartał
2009 roku, końcówkę 2011 roku oraz na jesień 2014 roku. O ile mamy potwierdzenie, że pierwsze 2 momenty
były dobrymi miejscami na zakup akcji, to nie mamy jeszcze pewności co do sygnału z jesieni 2014 roku. Jak
na razie ceny nie poruszyły się zbytnio od tamtej pory w żadnym kierunku. Jeśli insiderzy i tym razem mieliby
mieć rację oznaczałoby to, że obecne wyceny spółek
Filip Rudnicki
są korzystne, a oni zajęli już swoje miejsca w pociągu
Doświadczony inwestor. Specjalista od analiz długotermii czekają aż po raz kolejny ruszy ze stacji. Wskaźnik
nowych. Prowadzi bloga pod adresem www.10-procentdotyczący insiderów jest na tyle ciekawy, że posta-rocznie.blogspot.com, gdzie analizuje bieżącą sytuację
nowiłem go dodać do makrosfery, aby móc śledzić
na rynkach, poszukując analogii do danych historycznych.
go na bieżąco. Za jakiś czas będziemy wiedzieli czy
Twórca serwisu www.fundamentalna.net służącego do
i tym razem mieli rację.
analizy fundamentalnej spółek giełdowych.
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Jesień wasza,
wiosna nasza
Albert Rokicki
Po dość mizernych miesiącach jesiennych na polskiej
giełdzie akcji, zima przyniosła paradoksalnie „ocieplenie” nastrojów. Kastracja OFE została już chyba
całkowicie zapomniana, wybory w Grecji nie były
już w stanie przestraszyć, nawet do konfliktu ukraińskiego zdążyliśmy się już przyzwyczaić i nie wydaje
nam się taki straszny, jak jeszcze kilka miesięcy temu.
W dodatku szef Europejskiego Banku Centralnego
– Mario Draghi, w końcu uległ powszechnej presji
i zdecydował się na uruchomienie bezprecedensowego programu stymulacyjnego, wartości ponad
1,1 biliona euro (tysiąc sto miliardów euro!). Przyjrzyjmy się zatem perspektywom dla polskiej giełdy do
końca tego roku, biorąc pod uwagę zarówno szanse,
jak i zagrożenia.
SZANSE:
1. Napływ funduszy unijnych z nowej perspektywy
2014-2020
Fundusze unijne są dla nas tym, czym programy
QE były dla USA. Zastrzyk środków o wartości mniej
więcej 20% naszego PKB (82,5 mld euro), to mniej
więcej dodatkowe 4% wzrostu gospodarczego rocz-
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nie. Dodając to do naszego, mizernego 3% z ubiegłego roku, wychodzi wzrost nawet powyżej potencjału, czyli 7% rok do roku i takiego można się całkiem
serio spodziewać jak machina redystrybucji funduszy ruszy pełną parą i uruchomi tzw. efekt mnożnikowy. Polega on na tym, że przykładowo projekt polegający na budowie fabryki drukarek 3D za 100 mln
zł, spowoduje zatrudnienie 2000 osób, które będą
rocznie dodawały 40 milionów złotych na konsumpcję, wspierając naszą gospodarkę. Część z nich kupi
nowe samochody, część weźmie mieszkanie na kredyt i je urządzi, powodując efekt samo napędzającej
się spirali zwanej inaczej efektem „śnieżnej kuli”.
2. EBC zadrukuje całą Europę
Mario Draghi poszedł na wojnę totalną i najwyraźniej chce odnieść ostateczne zwycięstwo nad eurosceptykami, łamiąc ich psychikę na dobre. Ledwie
bowiem ogłoszono program europejskiego QE (odpowiednik amerykańskiego tzw. luzowania ilościowego) a już mówi się o kolejnych częściach tegoż
programu w przyszłości. EBC nauczył się od amerykańskiego FED-u i najwyraźniej chce nam dosłownie
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wydrukować gigantyczną hossę na giełdzie. Już widać pozytywny efekt decyzji Mario Draghiego – rentowność naszych 10-letnich obligacji zeszła poniżej
2% po raz pierwszy w historii Polski. Jeszcze nigdy
koszt pieniądza nie był tak niski, co jest kolejnym
stymulatorem wzrostu naszej gospodarki. Z kolei
nasza waluta zaczęła odrabiać straty, jakie poniosła
w ostatnich miesiącach przez zawieruchę za naszą
wschodnią granicą – to również dzięki ogłoszeniu
dodruku euro.
3. Rekordowo niska stopa referencyjna NBP w wysokości 2%
Bez względu na to czy RPP jeszcze obniży o 25 lub
50 punktów bazowych, referencyjna stopa NBP jest
na najniższym poziomie w historii Polski, co stanowi gigantyczny bodziec dla gospodarki. Niski koszt
pieniądza to nie tylko astronomiczne oszczędności
naszych przedsiębiorstw i kredytobiorców (tych złotowych) ale i spadek atrakcyjności lokat bankowych
i wspomnianych już wcześniej, obligacji. Jeśli lokata
bankowa płaci obecnie 3% rocznie, a sama stopa dywidendy dla WIG20 (bez uwzględnienia wzrostu kursu) jest powyżej 4%, to wybór jest oczywisty, chociaż
oczywiście nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, bo
edukacja polskiego społeczeństwa wciąż niestety
kuleje.
ZAGROŻENIA:
1. Wybuch regularnej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą
Właściwie to każdy normalny kraj na miejscu Ukrainy wypowiedziałby oficjalnie wojnę Rosji i walczył
o odzyskanie części swojego terytorium. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przykładowo Niemcy zajmują Śląsk i Pomorze Zachodnie a nasz rząd i armia nic
nie robią, ograniczając się jedynie do próśb o pomoc
z zewnątrz. Dlatego dziwię się, że ta otwarta, oficjalna
wojna jeszcze nie wybuchła i oczywiście – całe szczęście. Nie o tym jednak była mowa i nie chcę się absolutnie wdawać w spory polityczne – dla mnie konflikt
ukraiński jest jedynie czynnikiem ryzyka dla polskiej
giełdy. Przez zachodni kapitał jesteśmy traktowani
jako niemalże kraj frontowy. Póki sytuacja za naszą
wschodnią granicą się nie wyjaśni, to będzie to niestety ciążyło naszej giełdzie odbierając przynajmniej
kilka punktów procentowych rocznego wzrostu.
2. Grecja może wyjść ze strefy euro
Ciężko szacować skutki takiej decyzji, której z resztą można by się spodziewać po każdym zdrowo roz-

sądkowym rządzie. Nie wyszło z euro? Trzeba się jak
najszybciej przyznać do błędu i wycofać, bo najgorsze co można zrobić to tkwić w błędzie przez dziesięciolecia i rujnować swój kraj. W imię czego Grecy mają cierpieć, odbierając sobie konkurencyjność
własnej gospodarki? Wielka Brytania, Szwecja i Polska są w Unii Europejskiej, ale doskonale sobie przecież radzą bez euro. Euro to bowiem bardziej szczytna idea, przejaw ego Europejczyków, wielka ambicja
niż rzeczywista potrzeba, poparta rzetelną, pragmatyczną analizą. Euro ma za zadanie scentralizować
bardzo rozdzieloną i różnorodną Europę, z wyraźną intencją do rywalizowania z dolarem w wyścigu
o światową, gospodarczą hegemonię. Wielkie marzenie twórców wspólnotowej waluty przechodzi
jednak w ostatnich latach swój pierwszy, poważny
egzamin dojrzałości.
3. „Orbanizacja” Polski
Po demontażu OFE teraz coraz głośniej mówi się
o pomocy dla „frankowiczów”, czyli zmuszenia banków do przewalutowania kredytów we franku po korzystnym dla kredytobiorców kursie. Jeszcze kilka lat
temu, ani kastracja OFE, ani pomoc „frankowiczom”
nawet nie byłaby dyskutowana. Powodem, dla którego było to w ogóle możliwe był Victor Orban. To
premier Węgier przetarł szlak i pokazał jak można
pogrywać z instytucjami finansowymi. Wcześniej
wszystkie „nowe kraje” Unii Europejskiej panicznie
wręcz bały się w jakikolwiek sposób narazić bankom
i generalnie koncernom międzynarodowym, tak aby
nie drażnić Brukseli. Victor Orban był pierwszym
buntownikiem i o dziwo jak do tej pory osiągnął
oszałamiający sukces, a jego partia wygrała drugie
wybory z rzędu. Można obserwować ewidentną „orbanizację” naszego kraju. Po OFE, przyszła kolej na
banki – następne w kolejce jest drukowanie pieniędzy, a potem „leperowskie” wykorzystanie rezerw
walutowych. O ile jednak te pierwsze dwa czynniki
są niekorzystne dla giełdy, to drukowanie i zainwestowanie części rezerw byłoby gigantycznym stymulatorem wzrostu. Tak na dobrą sprawę zatem, ten
punkt jest zarówno zagrożeniem, jak i szansą.
Albert Rokicki
Gracz giełdowy z wieloletnim doświadczeniem. Na swoim blogu www.longterm.pl na bieżąco omawia aktualną
sytuację na rynkach finansowych. Co kwartał publikuje
raporty z rankingami najlepszych polskich spółek.
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Dopóki śmierć was
nie rozłączy...

Tzw. doraca kredytowy powiedział
mi siedem lat temu w formie żartu:
Przed zawarciem umowy [kredytowej], bank sprawdza klienta tak jak
przyszli małżonkowie sprawdzają
siebie, czy spełnią swoje oczekiwania. Po ślubie życie małżonków
często okazuje się być zgoła inne niż
oczekiwania, ale małżonkowie dalej są ze sobą. Podobnie jest między
bankiem a klientem.
Wydźwięk żartu nie był przyjemny, ale w tej przenośni jest ziarno prawdy. Jak wyjaśnię poniżej, bank
i klienta może połączyć jeszcze jedna formuła: dopóki śmierć was nie rozłączy.
30

Wskutek skoku kursu franka do złotówki 15 stycznia 2015 roku z okolic 3,50 zł do nawet ponad 5 zł,
media i politycy ponownie bardzo wyraźnie zainteresowały się tematem 580 tysięcy gospodarstw domowych z kredytami we franku.

źródło: KNF

Zdzislaw Jakubowski
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Wg raportu KNF z 2013 r., 61,7% z ogólnej liczby
kredytów we franku pozostałych w portfelach banków, zostało udzielonych w latach 2007-2008, czyli
w okresie najsilniejszej złotówki w ostatnim dziesięcioleciu. Średni kurs walutowy za ten okres, do
krachu złotówki w październiku 2008 r., kiedy praktycznie wstrzymano udzielanie kredytów powiązanych kursem z tą walutą, to CHFPLN = 2,22 zł. Przy
obecnym kursie 4,04 zł i uwzględniając, że kredyt
był udzielany po kursie banku a nie średnim (założenie spreadu 3% w dół od kursu średniego) oznacza średni wzrost kapitału pozostałego do spłaty
o 88%.
Ogólnopolskie media swoją uwagę skupiają na
korzyściach osób z kredytami walutowymi, jakie
miały odnieść na niższym oprocentowaniu. Często
bagatelizują tykającą bombę w postaci rosnącego
rocznie nawet w tempie dwucyfrowym salda zadłużenia pozostałego do spłaty i to pomimo terminowej obsługi rat kapitałowych.
Obok kilka wizualizacji z wykorzystaniem kalkulatora porównującego wysokość rat oraz saldo zadłużenia kredytu złotówkowego i frankowego na
210.000 zł, czyli wg kursu kupna banku w tym czasie
równym 100.000 franków (spread 3% w dół od kursu
NBP z początku stycznia 2008 r.). Kalkulator można
pobrać ze strony www.jakoszczedzacpieniadze.pl.
Różnice na samej racie w obu walutach są wysokie, ale nie tak jak różnica w kapitale do spłaty. Po
7 latach spłaty, z 210.000 zł zaciągniętego kredytu
hipotecznego, kredytobiorcom złotówkowym pozostało 186,5 tys. zł a kredytobiorcom frankowym –
328,5 tys zł.
Zakładając, że kredyt był zaciągany na 100% wartości nieruchomości, co było w latach 2007-2008 bardzo popularne, oznacza to obecną stopę zadłużenia
nieruchomości odpowiednio 89% i 156%.
Nawet jeśli umocnienie franka nie będzie postępować tak drastycznie w kolejnych latach, to należy
przygotować się na myśl, że na przestrzeni najbliższych 20 lat, prędzej czy później dojdzie do wzrostu
stóp procentowych w Szwajcarii i wówczas z tak wysokim saldem zadłużenia, kredytobiorcy nie będą
w stanie płacić raty kapitałowo-odsetkowej. Nie
będą też mogli sprzedać nieruchomości razem z kredytem, wskutek zadłużenia, które wartość nieruchomości znacznie przekracza.
Ostatnio proponowane przez rząd i Związek Banków Polskich rozwiązania problemu, skupiają się na

doraźnym ograniczaniu kwoty rat, w razie potrzeby
odraczając spłatę kapitału i wydłużając okres kredytowania.
Nie rozwiąże to problemu kredytów frankowych,
ponieważ tempo przyrostu zadłużenia wyrażone
w PLN może także w przyszłości pozostać wyższe niż
tempo spłat kapitału.
W takim wypadku, związek banku z frankowym
kredytobiorcą może rozłączyć dopiero śmierć klienta lub... upadłość konsumencka.
Zdzisław Jakubowski
Inwestor giełdowy od 2004 r., autor bloga Abecadło Finansów Osobistych www.abecadlo.info. Za cel stawia
sobie informowanie Czytelników, w jaki sposób dbać
o finanse osobiste oraz wydajnie lokować i zarządzać
nadwyżkami. W publikowanych artykułach czerpie
z własnych doświadczeń.
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2015 rokiem normalizacji
polityki monetarnej?
Nie sądzę. Nie minęła jeszcze pierwsza połowa lutego, a politykę pieniężną poluzowało już
ponad 15 banków centralnych. Wśród nich znalazły się takie instytucje jak Europejski Bank
Centralny (EBC), Bank Kanady (BOC), Bank Rezerw Australii (RBA), Ludowy Bank Chin, czy
ten, który zafundował nam najwięcej wrażeń – Narodowy Bank Szwajcarii (SNB).
Robert Richter

Od 2012 roku słyszymy, że kolejny rok przyniesie
wreszcie poprawę. Amerykańska gospodarka miała
przyspieszyć, a Europa wydostać się w końcu z zapoczątkowanego w 2008 i pogłębionego w 2011
gospodarczego marazmu. Choć teraz nikt nie łudzi
się, że w 2015 roku koniunktura w strefie euro zachwyci, to jednak na fali pozytywnych danych z USA
Rezerwa Federalna miała już w pierwszej połowie
tego roku rozpocząć okres normalizacji polityki monetarnej.
Co się w takim razie stało, że obecnie, po 7 latach
od wybuchu kryzysu globalna polityka pieniężna
jest najbardziej ekspansywna w historii?

32

Falę obniżek stóp procentowych zapoczątkowała
jeszcze w końcówce zeszłego roku niska cena ropy.
Taniejący surowiec uderza przede wszystkim w kraje,
które zajmują się jego eksportem, a więc m.in. Norwegię i Kanadę. W pierwszym z krajów główna stopa procentowa obniżona została z poziomu 1,5% do
1,25% już w grudniu, w drugim z kolei na taki krok
zdecydowano się przed trzema tygodniami, ścinając
stopy do poziomu 0,75%. Taniejące surowce i słabszy wzrost gospodarczy w Chinach do takiego ruchu
zmusiły również bank centralny Australii – kraj ten boryka się dodatkowo z problemem silnej waluty, a że to
eksport stanowi źródło siły australijskiej gospodarki,
taka sytuacja nie jest dla Australijczyków komfortowa.
Dolar australijski swoją wysoką wartość zawdzięcza
z kolei carry trade, jako że różnica w poziomie stóp
procentowych w tym kraju, oraz innych rozwiniętych
państwach, jest znacząca. Cięcie jedynie o 25 pb. (do
poziomu 2,25%), szczególnie gdy w Europie stopy
procentowe spadły poniżej zera, nie będzie w stanie
tego zjawiska zatrzymać, co widać zresztą po zachowaniu dolara australijskiego na rynku walutowym.
O wiele ciekawiej działo się w ostatnich tygodniach
w Europie. Tu również wśród głównych powodów
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wymienia się tanią ropę (to ona w końcu wpędza
strefę euro w deflację), choć Wspólnota walczy również z problemami kurczącej się akcji kredytowej oraz
podwyższonego bezrobocia i niskiego wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak, to inflacja pchnęła Europejski Bank Centralny ku wprowadzeniu programu
Quantitative Easing, co oznacza, że receptą na taniejącą ropę jest w oczach prezesów europejskich banków centralnych skup rządowych obligacji. Sukces
programu jest więc dyskusyjny – trudno oczekiwać
efektu jaki w USA odniósł podobny program, ponieważ europejski rynek znacząco różni się od amerykańskiego. Celem QE jest przekierunkowanie kapitału
z bezpiecznych inwestycji (obligacji rządowych) w kierunku bardziej ryzykownych aktywów, takich jak na
przykład dług korporacyjny. Różnica polega na tym,
że program ten wprowadzany był w USA w czasie,
gdy rentowności dziesięciolatków znajdowały się na
poziomie około 3-3,5%, nie zaś poniżej 0,5%, jak ma
to miejsce w Europie. Dodatkowo, europejskie przedsiębiorstwa nie korzystają w tak znacznej mierze z finansowania inwestycji emisją obligacji, jak dzieje się
to w Stanach Zjednoczonych. Środki z EBC będą więc
płynąć na rynek kapitałowy oraz rynki rozwijające się,
nie zaś do realnej gospodarki (ani tym bardziej rynek
ropy naftowej). Jedyne co EBC może przez swoje działania osiągnąć, to wzmocnienie pewności europejskich przedsiębiorców, ponieważ pokazuje właśnie
swoją determinację w zwalczaniu problemów.
Wprowadzenie europejskiego QE było powodem,
dla którego tydzień przed ogłoszeniem tej decyzji
Narodowy Bank Szwajcarii zdecydował się na zaprzestanie obrony kursu własnej waluty, czym zaszokował rynek finansowy. SNB tłumaczył taką decyzję
przede wszystkim wysokim kosztem utrzymywania
ogromnych rezerw walutowych (które rosły przez
ostatnie trzy lata, ponieważ bank za wytworzone
elektronicznie franki skupował z rynku euro).

Z tym argumentem rozprawił się później prezes
banku centralnego Danii, który stwierdził, że nie ma
górnego limitu dla poziomu rezerw walutowych,
a ich wzrost pozytywnie wpływa na przychód (duńskiego) banku centralnego. SNB dokonał tego dnia
także obniżki stopy depozytowej do – 0,75% oraz
wyznaczył przedział dla głównej stopy procentowej
między – 0,25% a – 1,25%. Do akcji wkroczyć musiał
wtedy również bank centralny Danii, jako że ta instytucja także broni kursu swojej waluty względem
euro. Bank ten obniżył stopę depozytową 4-krotnie
w ciągu ostatnich 3 tygodni, do obecnego poziomu
– 0,75%.
Powyższe działania zmieniły obraz rynku finansowego w Europie – w ciągu następnych dni zalani
zostaliśmy informacjami o negatywnych rentownościach europejskich obligacji. Po 48 godzinach od
decyzji SNB po praz pierwszy w historii rozwinięty
kraj zanotował obligacje dziesięcioletnie z ujemną
rentownością (była nim naturalnie Szwajcaria). Obecnie, inwestorzy płacą Szwajcarom za pożyczenie kapitału na okres do 15 lat (!) włącznie. Dania notuje
ujemne rentowności obligacji z zapadalnością do 8
lat, z kolei Niemcy do 5. Jak wylicza JP Morgan, obecnie aż 16% wyemitowanych obligacji (zaliczonych
do indeksu JPM GGBI) ma rentowność poniżej zera.
Inwestorzy zainwestowali więc 3,6 biliona dolarów
kapitału, do którego będą przez następne miesiące
i lata dopłacać. Czy istnieje większa oznaka tego, że
świat jaki obserwujemy znacząco się zmienił? Trudno w to uwierzyć, ale tak. Najprawdopodobniej po
raz pierwszy w historii obligacje z ujemną rentownością zanotowała… korporacja!

Robert Richter
Analityk rynków finansowych w Investio i Squaber.com.
Autor artykułów dotyczącycht szeroko pojętej makroekonomii, a także kursu o analizie makroekonomicznej na rynku Forex. Publicysta Money.pl oraz autor bloga przybliżającego tajniki ekonomii laikom, pod adresem robertrichter.pl
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Na pięć minut,
czy na wieki?
Znaczenie perspektywy czasowej dla osiąganych rezultatów i komfortu inwestowania.
Radosław Chodkowski
Jako inwestorzy posiadamy pewien z góry określony
horyzont inwestycyjny, którego się trzymamy. Nie
mam tu na myśli czasu, przez jaki zamierzamy inwestować, gdyż ten zazwyczaj zakłada dożywotnią
aktywność na rynku. Trudno przecież sądzić, że jeśli
będziemy osiągali zadowalające rezultaty, w pewnym momencie odstawimy rynki na bok i zajmiemy
się innymi źródłami zarobkowania.
34

Przedmiotem dzisiejszego tekstu będzie czas
trwania, jaki przyjmujemy dla naszych transakcji.
W przypadku niektórych będzie to bardzo krótki
czas, ograniczający się do jednej sesji, podczas gdy
inni kupują akcje w celu otrzymywania regularnego
przypływu gotówki z dywidendy i nie mają nic przeciwko dożywotniemu posiadaniu akcji oraz przekazaniu papierów swoim potomkom.
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Okazuje się, że każdy z horyzontów czasowych
ma wielki wpływ na to, jak inwestujemy. Bywa tak,
że kilkukrotnie próbujemy swoich sił w daytradingu,
podczas gdy bardzo dobrze odnajdziemy się w inwestowaniu średnioterminowym. Oczywiście może być
też odwrotnie, to zależy od naszego podejścia, cech
charakteru i posiadanej metody. Wielkie znaczenie
mają też nasze pozostałe uwarunkowania, takie jak
ilość czasu, którym dysponujemy, posiadany kapitał
oraz wiedza i chęć nauki. Każdy z tych elementów
może przesądzić, że dany typ inwestycji będzie dla
nas bardziej lub mniej odpowiedni.
Dlatego też warto na chwilę zastanowić się czy nie
należy rozważyć inwestowania w nieco inny sposób.
Zwłaszcza dotyczy to osób, które posiadają już pewne negatywne doświadczenia związane z rynkami
i ciągle nie znalazły komfortowej metody, pozwalającej na spokojny sen w nocy.
Tekst ten będzie zawierał dość sporo moich subiektywnych uwag. Wynika to z faktu, że jestem po
części inwestorem dyskrecjonalnym, opierającym
swoje decyzje transakcyjne na każdorazowej ocenie
stanu rynku. Posiadam swoją perspektywę czasową, w której czuję się bardzo dobrze. Jest to moja
strefa komfortu, poza którą nie mam potrzeby się
zapuszczać. Niedawno, przy okazji organizowanego przez GPW konkursu Futures Masters, podjąłem
próbę otwarcia się na zdecydowanie nową, krótszą
perspektywę. Próba osiągnięcia dobrego rezultatu zaowocowała porażką i utratą, wirtualnego na
szczęście, kapitału. Doświadczenie to pokazało mi
również, że bycie inwestorem nie oznacza umiejętności zarabiania w każdych warunkach, a jedynie
w tym zakresie, w jakim posiadamy zdefiniowaną
przewagę nad rynkiem. Brak dopasowania strategii do naszych preferencji może skutkować długimi
i bezowocnymi zmaganiami z rynkiem.
Wybór horyzontu inwestycji
Tak jak nikt nie rodzi się mądry, tak początkujący inwestor nie wie, które podejście i jaki horyzont czasowy będzie mu ostatecznie odpowiadał. Wie jednak,
z jakiego miejsca startuje oraz jakie posiada uwarunkowania poza inwestowaniem.
Krótki horyzont inwestycyjny implikuje konieczność dokonywania wielu transakcji, często wielu
w ciągu dnia. Osoba zatrudniona na etacie najczęściej nie jest w stanie efektywnie handlować w ciągu
trwającej sesji. Wymagałoby to niemal nieustannej
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obserwacji rynku i gotowości do zawarcia transakcji,
co znacznie utrudnia poświęcanie się innym aktywnościom. W rezultacie już na wstępie należy odrzucić podejście krótkoterminowe.
Z kolei podejście długoterminowe również wymaga pewnych predyspozycji. Tylko inwestor potrafiący
prawidłowo przeanalizować fundamenty, kondycję
i perspektywy spółki będzie w stanie przetrzymać
zdarzające się w krótkim i średnim terminie obsunięcia ceny akcji. Brak wiary we własną strategię sprawi,
iż w takich sytuacjach trudno będzie utrzymać papiery w portfelu, gdyż niepewność o los spółki może go
skłonić do zmiany stosowanej strategii i wcześniejszej sprzedaży. Być może w najgorszym momencie.
Również sam dobór instrumentów jest w stanie
w znacznym stopniu wpłynąć na horyzont, w którym inwestujemy. Ograniczona płynność obligacji
korporacyjnych oraz specyfika tych papierów sprawia, iż transakcje dokonywane będą rzadko, a spodziewany czas posiadania obligacji będzie wynosił
od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Z kolei działanie
na rynku opcji, czyli papierów posiadających określony czas wygasania, powoduje istnienie bariery,
do której trzeba się dostosować. W moim przypadku
staram się trzymać horyzontu od 30 do 60 dni przed
wygaśnięciem. Taki właśnie sprawdza mi się najlepiej, co koresponduje też z moim „czuciem rynku”.
Wpływ zbieranych doświadczeń na stosowaną
strategię
Oprócz tego, że jesteśmy uwarunkowani obiektywnymi okolicznościami opisanymi powyżej, w trakcie
naszej rynkowej przygody dowiadujemy się bardzo
wiele o sobie. Czy potrafimy przetrzymywać straty,
czy umiemy szybko odczytywać krótkoterminowy
sentyment rynku oraz czy potrafimy pozostawić zyskowną pozycję otwartą, żeby zarobiła jeszcze więcej. Tego wszystkiego dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy zaczniemy już praktyczne inwestowanie. I co
ważne, początkujący inwestor musi dać sobie czas
na to, żeby odnaleźć w końcu pasującą mu strategię
i związaną z nią perspektywę czasową. Wiele osób
ryzykuje zbyt dużą częścią kapitału w pojedynczej
transakcji, przez co traci kapitał zanim jeszcze zdobędzie doświadczenie i odszuka swoją przewagę na
rynku.
Dużo zależy od stosowanych narzędzi. Jeśli na początku wsiąkamy od razu w analizę fundamentalną,
siłą rzeczy nie będziemy poszukiwali akcji na kilka
35
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dni. Z drugiej strony na rynku forex rzadko zdarzają
się inwestorzy utrzymujący pozycje miesiącami. Raczej wykorzystuje się tam dźwignię finansową w celu
złapania najmniejszych nawet zmian ceny. Niektórzy
przyjmują również podejście długoterminowe, ale
oparte na trendach. Dzięki temu są w stanie zminimalizować czas potrzebny na analizę spółek, jednocześnie ograniczając liczbę dokonywanych transakcji i ponoszone w związku z nimi koszty prowizyjne.
Jest również aspekt, który nazwałem kilka akapitów wcześniej „czuciem rynku”. Tutaj trudno jest
obiektywnie ująć to zagadnienie. W miarę wydłużającego się stażu na giełdzie u niektórych inwestorów
wyrabia się pewna umiejętność do oceny zachowania rynku. Z pewnością ma na to wpływ stosowana
strategia oraz przyjęty już horyzont inwestycyjny,
ale bywa tak, że inwestor jest w stanie skutecznie
pomnażać swoje środki kierując się wskazaniami
czegoś, co można określić mianem rynkowej intuicji.
Moje doświadczenia z wyborem horyzontu inwestycyjnego
Nie zaliczam się pod żadnym względem do wybitnych inwestorów, ale kilkuletnia obecność na rynku
sprawiła, że jestem już w stanie w miarę dokładnie
określić horyzont czasowy, który mi odpowiada. Wynika to po części z realizowanej na rynku strategii,
po części z instrumentu, a po części również z ogólnej filozofii inwestowania, która w moim przypadku
sprowadza się w większości do analizy technicznej.
W moim portfelu IKE koncentruję się głównie na
spółkach w trendzie wzrostowym. Moim celem jest
więc posiadanie systematycznie zyskujących na wartości akcji, co sprawia, że górną granicę perspektywy
czasowej wyznacza mi koniec trendu wzrostowego.
W skrajnych przypadkach może to być koniec hossy
na szerokim rynku, czasami problemy samej spółki
lub branży, a niekiedy jakieś jednorazowe wydarzenie, które swoją doniosłością zmienia sytuację na
wykresie w tak wielkim stopniu, że uznaję to za duże
i ważne przesunięcie.
Wprowadzona kontrola ryzyka sprawia, że nie ma
minimalnego horyzontu inwestycyjnego. Jeśli trafi
się wyjątkowo kiepski przypadek, może się zdarzyć
tak, że sprzedam akcje nawet po kilku dniach. Zaznaczam, że nie stanowi to dla mnie żadnego problemu,
gdyż podejmowane kilkukrotnie próby w zakresie
analizy fundamentalnej zakończyły się dla mnie stratami większymi niż początkowo dopuszczane.
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Z kolei w moim portfelu opcyjnym przyjęty horyzont to kilka tygodni. Najczęściej nie mniej niż trzy
i nie więcej niż osiem tygodni. Wynika to z faktu, że
opcje na GPW notowane są tylko na indeks WIG20,
a więc nie możemy jeszcze mówić o opcjach na akcje. Perspektywa uwarunkowana jest więc z jednej
strony typem instrumentu (opcje o określonych terminach wygasania), z drugiej stosowanymi strategiami (wystawianie opcji), a z trzeciej w końcu czuciem
rynku.
I w zakresie tego właśnie ostatniego elementu
otwarcie przyznaję, że nie potrafię skutecznie analizować rynku w horyzoncie krótszym niż kilkanaście sesji. Zachowanie indeksu w czasie kilku dni jest
dla mnie zupełną loterią. Nie potrafię trafnie przewidzieć zachowania rynku, a co dopiero zarobić na
tych ruchach. Świadectwem tego może być fakt, że
w konkursie trwającym od poniedziałku do piątku
otworzyłem zaledwie jedną pozycję. Zrobiłem to
w poniedziałek i trwałem z nią aż do piątkowego
zamknięcia, podczas gdy oczekiwany przeze mnie
ruch nie nastąpił. Nie zarobiłem pieniędzy, ale i nie
zmieniłem zdania co do rynku. Zwyczajnie perspektywa inwestycyjna, czyli konkurs trwający kilka dni,
była dla mnie zbyt krótka.
Podsumowanie
Wybór horyzontu czasowego jest jedną z najważniejszych kwestii, które przesądzą o naszych wynikach
inwestycyjnych. O ile nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszych przyszłych rynkowych doświadczeń,
gdyż te przychodzą z czasem, jesteśmy w stanie
wstępnie oszacować nasze umiejętności, ilość dostępnego czasu oraz preferowane instrumenty. Posiadając tę wiedzę jesteśmy już w stanie wytyczyć
w miarę dokładnie przedział czasowy, który może
być dla nas odpowiedni. Pozostaje wtedy jedynie
pilnować ryzyka i poszukiwać takich strategii, które
pozwolą na zdobywanie doświadczenia i systematyczne wypracowywanie przewagi nad rynkiem.
Radosław Chodkowski
Inwestor indywidualny, autor bloga pod adresem www.
humanista-na-gieldzie.blogspot.com, prowadzi też kanał
w serwisie YouTube. W swoim podejściu inwestycyjnym
opiera się głównie na wskazaniach analizy technicznej,
wykorzystując trendy oraz swingi cenowe. Od niedawna
prowadzi pod adresem opcjenaakcje.pl drugiego bloga,
poświęconego w całości zarabianiu na giełdzie z wykorzystaniem opcji.
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Strategie inwestycyjne
oparte na dywergencji
Rafał Jaworski
Słowo dywergencja oznacza rozbieżność, którą w kontekście inwestycji możemy rozumieć na dwa sposoby. W jednym przypadku może ona dotyczyć analizy
technicznej, podczas gdy drugą wersję stanowi dywergencja w sensie fundamentalnym. Podstawową
funkcją dywergencji w każdej z odsłon jest uchwycenie momentu, w którym inwestor może oczekiwać
na rynku dużej zmienności, a dopiero potem narzędziem, które mogłoby wskazywać określony kierunek
zmian. Opisy dywergencji z obydwu kategorii zostały
zamieszone poniżej wraz z przykładami, które pozwolą lepiej zrozumieć omawiane zagadnienie.

Dywergencja w kontekście analizy technicznej
opiera się najczęściej na badaniu ceny, równocześnie z sygnałami płynącymi ze wskaźników, które
dostarczają w tym przypadku inwestorowi sprzeczne komunikaty. Odpowiednie dostrzeżenie takiego
zachowania na wykresie może stanowić atrakcyjny
sygnał do zajęcia pozycji, a umiejętność jego lokalizowania silną broń w arsenale każdego tradera.
Najprostszym rodzajem dywergencji, który w nieco
szerszym zakresie został opisany przez dr Aleksanda
Eldera – guru rynkowych techników – jest uchwycenie na wykresie rozbieżności pomiędzy linią trendu
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lityką monetarną poszczególnych banków centralnych, co
w odniesieniu do zmienności
rynkowej – może sugerować
jej drastyczne zwiększenie.
Odnosząc się bezpośrednio do
załączonego wykresu eurodolara, aktualnie panujący trend
jest znakomitym odzwierciedleniem siły dolara potwierdzonej potencjalną podwyżką stóp procentowych przez
Rezerwę Federalną Stanów
Zjednoczonych, a także deprecjonującym euro, które po
Rys. 1. Większa zmienność na rynku eurodolara poprzedzona dywergencją zmiany ceny w trendzie spadkowym w odniesieniu
do wskaźnika MACD (Źródło: Baza danych Thomson Reuters – MetaStock Pro XIII)
obniżeniu stóp procentowych
niemalże do zera, zostało drana wykresie cenowym, a analogiczną linią wykreślo- stycznie osłabione przez uruchomienie programu
ną na wykresie używanego wskaźnika.
luzowania ilościowego (skup aktywów) przez EuroPowyższy wykres ilustruje ostatnie przyspieszenie pejski Bank Centralny. Najciekawsze w tym wszysttrendu mające miejsce na rynku EUR/USD, a które kim jest to, że czas występowania obydwu dywerpoprzedzone zostało dywergencją techniczną, mo- gencji (technicznej oraz fundamentalnej) na rynku
gącą zostać w prosty sposób wyznaczoną na wykre- eurodolara nie tylko zbiegł się w czasie, ale też przysie za pomocą elementarnego narzędzia, jakim jest padł na okres wyraźnie podwyższonej zmienności.
linia trendu.
Podsumowując dywergencja stanowi odejście
Dywergencja w sensie fundamentalnym może od wcześniejszego układu, który polegał na zależodnosić się również do królowej wśród nauk eko- nościach o tym samym kierunku (konwergencja).
nomicznych – mowa o makroekonomii. Działania Dzięki analizie rozbieżności pomiędzy różnymi
polityki monetarnej to jedno z najpilniej śledzo- elementami składowymi procesu inwestycyjnego
nych zagadnień w świecie finansów. Skala działania – uczestnik rynku jest w stanie zlokalizować mobanków centralnych jest tak duża, że odpowiednia menty newralgiczne, w odniesieniu do których bęocena realizowanej strategii może dostarczyć kon- dzie mógł przygotować plan działania, być może
kretnych sygnałów inwestycyjnych. Lokalizowanie skutkujący finansowym sukcesem lub zabezpierozbieżności w ich przekazie może prowadzić do czeniem swoich aktywów. W odniesieniu do inżyokreślonych wniosków, które w wielu przypadkach nierii finansowej oraz zastosowania transakcji oparmożna bezpośrednio przełożyć na pieniądze.
tych na kontraktach opcyjnych – istnieją strategie
Otóż ostatnie miesiące to czas, w którym rzeczy- pozwalające osiągnąć zysk przy ponadprzeciętnej
wistość rynkowa uległa drastycznym zmianom. Ist- zmianie cen, nawet w sytuacji kiedy kierunek owej
nieją miejsca w których zostały w ostatnim czasie zmiany nie został uprzednio zdefiniowany. Oznadrastycznie podniesione stopy procentowe (Rosja, cza to, że sama umiejętność lokalizowania dywerUkraina), a także takie, gdzie istnieją szeroko zakro- gencji może okazać się przydatna niemal każdemu
jone plany takiego działania w nieco mniejszym inwestorowi – bez względu na preferowany styl inzakresie (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania). Po westycyjny.
drugiej stronie mamy miejsca, w których stopy
procentowe zostały już drastycznie obcięte (strefa
Rafał Jaworski
euro), nawet do jeszcze bardziej ujemnych pozioDealer walutowy, były Prezes Zarządu firmy Trader Team
mów (Szwajcaria, Dania), a także takie, w których
Sp. z o.o. Prowadzi osobisty blog pod adresem www.eRpotencjał obniżek jest jeszcze spory (Polska). Obraz
Jot.in, który traktuje o sile rozwoju interdyscyplinarnego.
ten stanowi znakomitą dywergencję pomiędzy po38
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Inwestowanie w nieruchomości za pomocą spółki
celowej – case study
Źródło: swabian / freeimages.com

Mariusz Matrejek
W moim artykule w poprzednim wydaniu Equity
Magazine opisałem kilka sposób na inwestowanie
w nieruchomości przez grupę inwestorów. Jedną ze
wskazanych metod była spółka celowa. Metodę tę
chciałbym dzisiaj przybliżyć Czytelnikom na podstawie studium przypadku spółki Group Housing Development. GHD jest spółką celową budującą tanie
domy w okolicach Torunia. Jest jednym z przypadków wykorzystania mechanizmu spółki do realizacji
prostego biznesplanu polegającego na powtarzalnym procesie nabywania gruntu, zabudowy powtarzalnym projektem domu i sprzedaży.
Kiedy spółka?
Spółka celowa (z ang. Special Purpose Vehicle – SPV)
jest narzędziem dla inwestorów. Należy pamiętać,

że każde narzędzie wykorzystujemy tylko w przypadku, gdzie jest to sensowne. Są ogólne wytyczne,
kiedy warto utworzyć spółkę, a kiedy warto inwestować jako osoba fizyczna. Dla inwestora na rynku nieruchomości kluczowe są korzyści stosowania
spółki. Jako osoby fizyczne uzyskujemy liczne benefity w postaci braku PIT po 5 latach od końca roku,
w którym nabyliśmy nieruchomość. Dlaczego więc
podejmować inwestycję, w której nie mamy możliwości niezapłacenia PIT, a często dochodzi jeszcze
podwójne opodatkowanie w związku z dywidendą?
Otóż warto stosować mechanizm spółki równolegle
do naszych inwestycji jako osoba fizyczna.
Ze względu na definicję działalności gospodarczej oraz znaczną wartość obrotu bardzo łatwo jest
zakwalifikować się jako płatnik podatku VAT, co jest
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o tyle bolesne, że w przypadku osoby fizycznej odliczanie VAT nie jest tak proste, jak w przypadku spółki.
Natomiast rejestracja naszych aktywności na arenie
nieruchomości jako działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną pozbawia nas wszystkich
prywatnych korzyści podatkowych. Dlatego aktywny
inwestor bardzo szybko przejdzie do utworzenia jednej lub więcej spółek celowych, do których przeniesie
tę część obrotu, która pozwala na rozliczanie VATu.
Drugim powodem jest utworzenie podmiotu,
który posiada własną zdolność kredytową. Obrót
nieruchomościami przez osoby fizyczne, o ile nie jest
częścią działalności gospodarczej, nie jest wliczany
do zdolności kredytowej. Natomiast obrót nieruchomościami przez spółkę, jak najbardziej wpływa na jej
zdolność kredytową.
Następnym powodem utworzenia spółki jest
znacznie mniej kosztowny i łatwiejszy obrót udziałami spółki niż pojedynczymi nieruchomościami. Niższe koszty notarialne lub ich brak, możliwość obrotu
wieloma nieruchomościami równocześnie, brak konieczności zmian w księgach wieczystych, redukcja
błędów urzędników poprzez eliminację możliwości
ich popełnienia to tylko kilka z benefitów tego rozwiązania.
Nie do przecenienia jest także fakt możliwości
szybkiego skalowania potencjału spółki poprzez
ustanowienie nowych udziałów i wprowadzenia dodatkowego kapitału.
W inwestycjach grupowych spółka pełni rolę podmiotu realizującego wspólny biznesplan, określony
umową spółki. Zawiązana na czas określony lub nieokreślony pozwala uczestniczyć w przedsięwzięciu
inwestorom o różnym kapitale, poziomie wiedzy czy
też lokalizacji.
Prawdziwe rekiny finansjery doceniają także dodatkowy kanał akwizycji nieruchomości jaki daje
spółka, umożliwiając wprowadzenie pozyskiwanej
nieruchomości do spółki w zamian za udziały. Można w ten sposób praktycznie bezpłatnie zwiększać
majątek spółki i zysk wnoszącego nieruchomość.
W spółce mamy także możliwość nieujawniania
faktu naszej obecności, np. poprzez mechanizm
umowy powierniczej, ale to już temat na artykuł z innej dziedziny.
Ryzyka
Oczywiście są także negatywne aspekty prowadzenia spółki. Pierwszy to kwestia poprawnej umowy
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spółki oraz przewidzenia scenariuszy, które pozwolą
rozwiązywać konflikty w przyszłości.
Drugim aspektem jest ograniczenie możliwości
torpedowania działań spółki lub przejęcia kontroli
przez grupę mniejszościowych wspólników i zmianę
biznesplanu. Zachęcam do zapoznania się z takimi
mechanizmami jak zapisy DRAG-ALONG czy TAG-ALONG. Właściwie prawnicy przewidzieli wszystkie
(prawie!) możliwe sytuacje i układanie umowy wygląda bardziej jak wznoszenie konstrukcji z klocków.
Group Housing Development
W tym artykule chciałbym zaprezentować modelową spółkę celową Group Housing Development,
która jest deweloperem domów jednorodzinnych
pod Toruniem.
Sama spółka i pomysł inwestycji był wynikiem kilkumiesięcznych prac Klubu inwestora Global Investor Club (www.globalinvestorclub.pl) oraz Aquarius
Property Investments (www.aquarius-investments.
eu), który zarządza całością inwestycji w imieniu inwestorów.
Forma spółki
Jednym z problemów przy spółkach celowych jest
forma prawna spółki. Spółki cywilne zostały odrzucone ze względu na ich charakter podatkowy oraz
słabą przydatność przy większej liczbie wspólników. Na polu walki pozostały spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz spółka komandytowo-akcyjna. Pomimo przewagi tej drugiej w postaci zwolnienia z opodatkowania dywidendy, wygrała spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na
jej prostotę i zrozumienie przez wszystkich uczestników inwestycji. Pozostałe formy były na tyle skomplikowane, że część inwestorów miała obawy przed
inwestycją w niezrozumiałą konstrukcję prawną.
Atutem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
było także jej szybkie zarejestrowanie poprzez system internetowy KRS, zamiast notarialnej rejestracji
statutu.
Zarząd
W przypadku mechanizmów inwestycyjnych należy rozważyć jaką funkcję ma w rzeczywistości pełnić Zarząd. Przy prostym biznesplanie Zarząd należy ukonstytuować w jak najprostszej postaci, gdyż
pełnić on może funkcję bardziej wymaganą prawem
niż okolicznościami. W przypadku Group Housing
Development, a więc rynku nieruchomości kodeks
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spółek handlowych wymaga uchwał Zgromadzenia Wspólników przy obrocie. Spowodowało to
konieczność zebrania od wszystkich uczestników
pełnomocnictw, ze względu na ciężką procedurę reagowania przez bardzo rozproszoną geograficznie
grupę inwestorów. A ponieważ pełnomocnikiem nie
może być członek Zarządu powstał de-facto dwuosobowy twór Prezes Zarządu i Pełnomocnik wymagany przy podejmowaniu i realizacji celu spółki.
Udzielenie pełnomocnictw przez inwestorów w formie nieodwołalnej oraz niewygasającej stanowiło
także zabezpieczenie wzajemne, co znowu stanowi
temat na osobny artykuł.
W przypadku spółek, w których inwestorzy odgrywają także rolę decyzyjną zastanowiłbym się, czy
wprowadzać ich do Zarządu czy powołać osobny
twór w postaci np. Komitetu Inwestycyjnego, gdzie
zapadałyby decyzje, do których realizacji uprawniony byłby Zarząd. W każdym razie wykorzystanie
spółek w celu inwestycyjnym jest zupełnie czymś innym niż wykorzystanie ich do budowania biznesu ze
wspólnikami i należy mieć to na uwadze wyznaczając role poszczególnym organom oraz uwzględniając rozwiązania, które nie wynikają wprost z kodeksu
spółek handlowych.
Wprowadzenie kapitału
W rozwiązaniu GHD przyjęto rozwiązanie sukcesywnego zwiększania kapitału zakładowego ce-

nr 30 (luty) 2015

lem budowy wiarygodności spółki. Ze względu na
ograniczenia podatkowe oraz prawne zaledwie 10%
wpłaconych środków stanowi kapitał zakładowy.
Pozostałe środki wnoszone są jako aggio na kapitał
zapasowy spółki, który podlega znacznie łagodniejszym przepisom.
Biznesplan
Kluczowym aspektem było stworzenie biznesplanu
spółki, który miał być prosty i powtarzalny. Wszystkie koszty spółki zdecydowano się outsoursować.
Dzięki temu uzyskano przejrzystość kosztów, a każdy inwestor może porównać poniesiony koszt z warunkami rynkowymi samodzielnie. Ten mechanizm
przejrzystości powoduje także łatwe zarządzanie finansami spółki, które nie posiada swojego majątku
poza tym, który stanowi przedmiot obrotu, ani nie
zatrudnia pracowników.
Korzystając z modelowania matematycznego wyznaczono optymalny poziom kapitału do inwestycji
pod Toruniem na poziomie 1 mln złotych i rozpoczęto jego pozyskiwanie. Dzięki użyciu symulacji
wyznaczono także graniczne warunki sukcesu oraz
elastyczność spółki, czyli moment, w którym w przypadku braku realizacji celu, należy projekt zamknąć.
Takie podejście do inwestycji jest bardzo zaawansowane i jednocześnie pozwala zabezpieczyć kapitał. Przy preferencyjnych cenach gruntów, budowie
sieci sprzedaży oraz promocji awaryjna sprzedaż
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pojedynczych nieruchomości lub całej spółki po
kosztach stała się podstawową strategią wyjścia
w przypadku porażki inwestycji. Myślenie o porażce i planowanie odpowiedzi uznaję za nieodłączny,
a jakże często zaniedbywany element poprawnego
przygotowania inwestycji. Jest to po prostu zarządzanie ryzykiem.
Produkt, który spółka ma realizować został wybrany spośród najpopularniejszych na rynku wielkości
domu i ceny, którą gotowy jest zapłacić końcowy nabywca. Ten końcowy, detaliczny klient posiada ograniczenia finansowe, które głównie przejawiają się
w niskiej zdolności kredytowej, ale także w czysto
marketingowym postrzeganiu domu jako alternatywy do mieszkania. A takie postrzeganie wymusza
cenę domu na poziomie 3-4 pokojowego mieszkania w mieście.
Plan wyjścia
W przypadku spółek możemy znacznie łatwiej obracać udziałem niż w przypadku bezpośrednich praw
do nieruchomości. Jest to także znacznie tańsze.
Standardowym planem wyjścia dla inwestora spółki
GHD jest wtórna sprzedaż udziałów lub umorzenie
przez spółkę. Ten drugi mechanizm jest korzystniejszy dla pozostających w spółce inwestorów, dlatego
zarządowi spółki pozostawiono decyzyjność, co do
umorzenia lub zgody na sprzedaż udziałów, które
trafiają na rynek.
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Kluczowym aspektem biznesplanu przedsięwzięcia jest także awaryjny plan wyjścia, np. w przypadku zmian legislacyjnych, sytuacji spółki, braku sprzedaży ponad przewidziany okres. W takim przypadku
planowane jest odsprzedanie nabytych z dyskontem
gruntów oraz wybudowanych domów po kosztach
odbiorcom końcowym lub lokalnym firmom i odzyskanie większości poniesionych nakładów lub też
wygenerowanie minimalnego zysku. Taki bezpieczny plan w przypadku niepowodzenia możliwy jest
chyba wyłącznie na rynku nieruchomości.
Nabycie gruntów i uzbrojenie terenu
Zaraz po swojej rejestracji spółka nabyła grunty
w Łubiance i Obrowie pod Toruniem, zapewniając
sobie bazę gruntów na pierwsze 2 lata działania. Jednocześnie podpisano umowy umożliwiające spółce
nabycie w kolejnych 3 latach jeszcze 20 innych gruntów. Dzięki Aquarius Property Investments GHD dostało dostęp do gruntów gotowych do zabudowy.
Natychmiast rozpoczęły się rozmowy z gminą celem
uzyskania pozwoleń na budowę infrastruktury, podpisano także umowę z dostawcą energii.
Z analizy rynku uzyskano także informację, że nie
ma obrotu domami niewybudowanymi, a największym zainteresowaniem cieszą się domy w wyraźnie
rozwijających się osiedlach. Takie założenia trafiły do
osób przygotowujących ofertę.
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Projekt domu Aquarius 7
W ciągu pierwszych 3 miesięcy rozpoczął się także
dobór projektu domu. Było to ciekawe doświadczenie polegające głównie na wizji lokalnej wybudowanych domów w okolicach Torunia i przeprowadzeniu wywiadów z właścicielami oraz pośrednikami.
Zebrano w ten sposób informacje o najbardziej popularnych na rynku projektach, a także przeróbkach,
które dokonywali właściciele, kłopotach z wykonawcami itp.
Wraz z wytycznymi dotyczącymi finalnych kosztów domu całość wniosków wylądowała na biurkach architektów, którzy wspólnie z analitykami
Aquarius Property Investments przygotowali nowy
projekt domu. Wprowadzono elementy, które miały
wyróżnić ofertę GHD na rynku, pokazać spółkę jako
nowego, profesjonalnego dewelopera. Sama oferta
dla klienta miała być prosta i czytelna. Była także odpowiedzią na często stosowane praktyki lokalnych
firm, które np. podają ceny domu bez pewnych elementów, typu kotłownia.
Wypłata dywidendy
Pierwsza wypłata dywidendy zaplanowana została na 2016 rok. Było to wynikiem kilku czynników,
z których głównym była specyfika wybranej działalności, segmentu i regionu, gdzie sprzedaż następuje
dopiero po wybudowaniu domu. Same procesy uzyskiwania pozwoleń oraz budowlane są także długotrwałe i obarczone ryzykiem przesunięć w wyniku
np. błędów urzędów. Jednakże ze względu na sezonowość sprzedaży domów (najczęściej jest to duży
obrót wiosną, słabszy okres letni i najsilniejszy popyt
na jesieni i w końcówce roku) w przypadku sprzedaży wiosennej, planowana jest wypłata dywidendy
jeszcze w 2015, korzystając z mechanizmu zaliczki.
Dalsze kroki
Już w roku 2015 w wyniku pierwszej sprzedaży spółka uzyska wiarygodność kredytową pozwalającą jej
na budowę przynajmniej 5-6 domów rocznie, korzystając z kredytowania bankowego. Spółki typu GHD
powinny mieć także zapewniony grunt pod budowę domów na kolejne lata. Grunty pod 20 domów
zostały już zabezpieczone w postaci podpisania
umów przedwstępnych lub nabyć nieruchomości.
W kolejnych latach planowane są kolejne zakupy.
Spółka gotowa jest także na zmianę projektu domu
standardowego w przypadku zmian oczekiwań na

rynku, ale może realizować także projekty wskazane
przez klientów, jak i prowadzić budowę na gruncie
klienta.
Podsumowanie
Group Housing Development jest przykładem spółki celowej, przygotowanej jako inwestycja, a nie
biznes deweloperski. Interesujące jest to, że spółkę
traktuje się zupełnie inaczej w takim przypadku niż
przygotowując ją do bycia miejscem naszej pracy.
W opisywanym przypadku wysiłek nakierowany jest
na zmniejszenie zapotrzebowania na obsługę inwestycji, a jednocześnie na to, by poszczególne usługi
zamykane były w przejrzyste kontrakty ryczałtowe.
Takie podejście pozwala w późniejszych etapach
optymalizować zysk i zapewnić przewidywalność
inwestycji i powtarzalność jej procesów. Daje też łatwość inwestorowi zdalnego nadzoru nad inwestycją, a dociekliwym na weryfikację, czy podpisywane
przez zespół zarządzający kontrakty są faktycznie
rynkowe.
W zaprezentowanej inwestycji zastosowano także technologie intranetowe, by zapewnić online dostęp inwestorom do każdego dokumentu spółki, począwszy od dokumentów wymaganych prawnie, po
faktury, paragony, wyciągi bankowe, czy tak zwany
log projektu, czyli kalendarz w którym zawarto ważne dla inwestycji zdarzenia jak rozszerzenia, uzyskanie pozwoleń, podpisanie umów. Dla mniej dociekliwych inwestorów dystrybuowany jest newsletter
od zespołu zarządzającego prezentujący nie tylko
wyniki, ale także, to co jest smaczkiem rynku nieruchomości, dokumentację fotograficzną postępów
prac. Nadmienię, że jestem wielkim zwolennikiem
takich przejrzystych rozwiązań, ze względu na to, że
pozwalają zespołowi zarządzającemu skupić się na
pracy, a inwestorowi mieć kontrolę nad swoją inwestycją. Wielka szkoda, że tego typu rozwiązania nie
są rynkowym standardem.

Mariusz Matrejek
Inwestor na rynku nieruchomości. Właściciel Aquarius Property Investments, założyciel i mentor sieci klubów inwestora Global Investor Club, twórca rozwiązań inwestowania
grupowego na rynku nieruchomości, autor standardów
umów najmu Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Dawniej pracownik zachodnich korporacji. Informatyk z wykształcenia,
zawodu i zamiłowania.
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• Część I. Przygotowanie
• Część II. Założenia inwestycyjne
• Część III. Zarządzanie ryzykiem i kapitałem – Tobias
Heitkötter
• Część IV. Wybór brokera live
• Część V. Psychologia Tradingu – wywiad
z Raimundem Schriekiem
• Część VI. Wywiad z odnoszącym sukcesy na giełdzie
inwestorem oraz trenerem tradingu – Erdalem Cene

Jest Pan jednym z najbardziej znanych autorów książek o tematyce tradingu oraz prelegentów w Niemczech. Czy może Pan się naszym Czytelnikom krótko przedstawić?
Pochodzę z Turcji, jednak od 40 lat mieszkam
w Niemczech. Z zawodu jestem traderem giełdowym oraz dyplomowanym ekonomistą. W roku 2011
napisałem książkę pod tytułem „Professioneller Börsenhandel” [tłum. Profesjonalny handel na giełdzie]
w wydawnictwie Finanzbuchverlag.
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Jak został Pan traderem?
Uczyłem się dziedziny tradera giełdowego od samego początku. Najpierw ukończyłem bankowość
we Frankfurcie, a następnie pracowałem na giełdzie
papierów wartościowych we Frankfurcie. W trakcie,
gdy pracowałem na pełnym etacie, studiowałem
ekonomię przedsiębiorstw i aktualnie pracuje od
prawie 25 lat na giełdzie.
Może Pan nam opisać powszedni dzień
profesjonalnego tradera?
Dzień powszedni profesjonalnego inwestora rozpoczyna się kontrolą, czy transakcje przeprowadzone
poprzedniego dnia zostały poprawnie zaksięgowane. Po sprawdzeniu stanu pozycji oraz konta, zaczynam się przygotowywać na obecny dzień. Moją analizę rozpoczynam sprawdzeniem, co się wydarzyło
w nocy na azjatyckich rynkach, a w szczególności
w Japonii. Następnie sprawdzam sytuację na dolarze, gdyż jest on sejsmografem dla rynków. Później
szybko przeglądam nagłówki niektórych gazet, aby
zorientować się, co mogłoby poruszyć dzisiejszym
rynkiem. Ostatecznie analizuję moje główne rynki,
czyli te, na których chętnie i często handluje.
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Czym są (trzy) największe błędy tradingowe
z Pana punktu widzenia?
Na to pytanie nie ma ogólnej odpowiedzi. Źródła błędów są pod względem priorytetów tak samo różne, jak
różni są sami traderzy. Wspólną cechą wysokich strat
jest jednak to, że inwestorzy w relacji do swoich umiejętności i wiedzy zajmują za duże pozycje. Ogromne
straty powstają przez brak solidnej wiedzy na temat
dziedziny tradingu oraz silnej psychiki inwestora.
Czy uważa Pan, że każdy może zostać
inwestorem?
Jest to ciężkie pytanie: ogólnie uważam, że faktycznie każdy, kto jest intelektualnie wystarczająco zwinny, może zostać traderem. Jednak jedynie pod warunkiem, że posiada on dużą porcję samokontroli,
samowoli oraz samodyscypliny. Wielu traderom nie
powodzi się, ponieważ lekceważą oni przeciwnika na
giełdzie, a siebie samego przeceniają. Osoby z potencjałem uzależnienia, zdecydowanie nie nadają się na
handel giełdowy.
Co poleciłby Pan niedoświadczonym
inwestorom?
Inwestuj w małe pozycje. Jeżeli nie osiągasz oczekiwanych zysków, zmniejsz wielkość pozycji. Nigdy nie
otwieraj pozycji, bez wcześniej ustawionego stop limitu. Stop limity mogą być tylko zmienione w przypadku redukcji ryzyka. Ważne jest, żeby zrozumieć,
z jakiego powodu coś się dzieje i dlatego zadbaj
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o dobrą edukację. Spróbuj przeniknąć przez rynkowe procesy.
Jakie kryteria są, z Pana punktu widzenia,
ważne podczas wyboru brokera?
Broker powinien być koniecznie rejestrowany oraz
kontrolowany w kraju, w którym podlega ostremu
oraz poprawnie funkcjonującemu nadzorowi bankowemu. Rachunki tradera powinny być prowadzone
oddzielnie od rachunków brokera. Dla mnie byłoby
też ważne, aby broker sam nie prowadził transakcji
tradingowych, żeby nie doszło do konfliktu interesów. Ważne jest przede wszystkim w przypadkach,
w których potrzebuję szybkiej pomocy od brokera,
aby nie czekać na rozmowę telefoniczną w kolejce,
ale aby bezpośrednio rozmawiać z kompetentnym
oraz przyjaznym doradcą klienta. Jakość danych
oraz stabilność systemów transakcyjnych musi być
dobra. I dopiero wtedy, kiedy te kryteria będą spełnione, sprawdzam czy zadowalają mnie warunki,
w których mam przeprowadzać moje transakcje.
Pana książka stała się w Niemczech w krótkim
czasie bestsellerem. Planuje Pan publikację
tej książki także w innych państwach, między
innymi w Polsce?
Dlaczego nie? Wydawnictwo (Finanzbuchverlag)
na pewno przetłumaczy moją książkę na język polski, jak tylko będzie wystarczająca ilość chętnych. Ja
bym się z tego bardzo cieszył.
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