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W
latach 2000–2001 w trak-
cie internetowej hossy,
spó∏ki na przemian og∏a-
sza∏y nowe strategie, za-

k∏adajàce wykorzystanie internetu
i oczywiÊcie zarabianie na nim. Ceny ak-
cji spó∏ek reprezentujàcych „nowà go-
spodark´” ros∏y jak na dro˝d˝ach –

przyk∏adowo akcje Prokomu od wrze-
Ênia 2000 do maja 2001 r. wzros∏y z 70
do ok. 300 z∏otych, a Softbanku skoczy∏y
z 50 z∏ do 170 z∏. Obie te spó∏ki ju˝ nigdy
nie osiàgn´∏y tak wysokich notowaƒ.
Szybko okaza∏o si´, ˝e nowa gospodarka
rzàdzi si´ takimi samymi prawami jak
stara. Obecnie na gie∏dzie znów króluje

nowa moda – na nieruchmoÊci. Prezesi
gie∏dowych spó∏ek goràczkowo badajà bi-
lanse i zastanawiajà si´, jakie grunty
mo˝na wykorzystaç pod budow´ miesz-
kaƒ lub biur. W efekcie takiego przeglàdu
gie∏dowa spó∏ka I & B Systems og∏osi∏a
w kwietniu, ˝e zamierza wykorzystaç
grunty w Sieradzu, Zabrzu i ¸odzi pod
budow´ apartamentów i biur. Choç dzia∏-
ki zlokalizowane sà w dzielnicach prze-
mys∏owych, spó∏ka nie ma nic wspólnego
z budownictwem (materia∏y biurowe),
a jej kondycja finansowa jest fatalna, to
nie przeszkodzi∏o inwestorom rzuciç si´
na jej akcje – po informacji o ,,wejÊciu
w deweloperk´” kurs w ciàgu jednej sesji
wzrós∏ o 64,7 proc. Od poczàtku akcje
zdro˝a∏y ju˝ o ponad 200 proc. 

WETERANI ZMIENIAJÑ 
BRAN˚E PO RAZ TRZECI

Przyk∏ady spó∏ek dzia∏ajàcych
w ,,goràcej” bran˝y mo˝na podzieliç na
dwie grupy – spó∏ki spekulacyjne sta-
rajàce si´ wyjÊç z tarapatów, wchodzàc
w nowy rodzaj dzia∏alnoÊci, oraz spó∏-
ki, które w ramach swojej dotychczaso-
wej dzia∏alnoÊci majà coÊ wspólnego
z ,,modnà” bran˝à. Do pierwszej kate-
gorii mo˝na zaliczyç w∏aÊnie opisany
wy˝ej I & B Systems. Ale tak˝e Atlanis,
FON, Eurofaktor, BBI Development,
Triton Development. Ta ostatnia spó∏-
ka, zanim zmieni∏a nazw´, zajmowa∏a
si´ wczeÊniej informatykà, dok∏adnie od
6 lat. Przedtem dzia∏a∏a w bran˝y sa-

GIE¸DOWA GORÑCZKA
NIERUCHOMOÂCI
ARTUR ZAKRZEWSKI 

Na gie∏dzie spó∏ki jedna przez drugà og∏aszajà plany wejÊcia 

w deweloperk´. Inwestorom nie przeszkadza, ˝e du˝à cz´Êç

z tych planów og∏aszajà firmy o fatalnej reputacji.
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mochodowej jako AS Motors, a˝ przy-
sz∏a hossa internetowa...

CORAZ WI¢CEJ 
DEWELOPERÓW NA GPW

Do drugiej grupy nale˝à firmy ˝yjàce
z budownictwa od lat. Szczególnie do-
brze reprezentowane na krajowej gie∏-
dzie sà du˝e firmy. Obok typowych dewe-
loperów mieszkaƒ jak Dom Develop-
ment i JW Construction notowane sà
spó∏ki zajmujàce si´ przede wszystkim
nieruchomoÊciami komercyjnymi – GTC
i Echo Investments. W czerwcu na GPW
zadebiutowa∏y kolejne dwie spó∏ki repre-
zentujàce bran˝´ deweloperskà – Orco
Group (wybuduje apartamentowiec
w sàsiedztwie Pa∏acu Kultury w Warsza-
wie) oraz LC Corp, nowe ,,dziecko” Lesz-
ka Czarneckiego, twórcy Lukas Banku
i Getin Banku. 

ZYSK W KSI¢GACH 
LUB W KIESZENI

Podczas gdy Dom Development i JW
Construction czerpià zyski z budowy
i sprzeda˝y mieszkaƒ, GTC i Echo budu-
jà biurowce i centra handlowe. Zarabiajà
nie tylko na wynajmie pomieszczeƒ –
zgodnie z nowymi standardami rachun-
kowoÊci spó∏ki wyceniajà nieruchomoÊci
wed∏ug wartoÊci godziwej, czyli zbli˝onej
do rynkowej. Analitycy szacujà, ˝e tylko
z powodu otwarcia centrum handlowego
we Wroc∏awiu (Pasa˝ Grunwaldzki)
Echo zaksi´guje ok. 100 mln z∏ zysku
brutto. Z kolei GTC sprzeda∏o wiele swo-
ich projektów (np. warszawskà Galeri´
Mokotów) zagranicznym firmom dewe-
loperskim (w tym przypadku Rodamco
Europe), realizujàc pokaêne zyski.

GORÑCZKA UDZIELA SI¢
WSZYSTKIM...

...nawet analitykom. Kto dziÊ pami´ta
raport analityczny dotyczàcy Agory z wy-
cenà na poziomie 170 z∏otych? Co robià
analitycy, którzy wyceniali Optimusa na
300 z∏? Internetowa goràczka uzasadnia-
∏a najbardziej odwa˝ne prognozy. Inter-
net mia∏ si´ staç ˝y∏à z∏ota, tymczasem
okaza∏o si´, ˝e jak w ka˝dej bran˝y firmy
kiepskie upadnà, a bardzo dobre b´dà
musia∏y pracowaç lata, aby zdobyç pozy-

cj´ na rynku. Równie˝ dziÊ nie brak od-
wa˝nych analiz – np. BDM PKO BP reko-
menduje kupno akcji spó∏ki Gant po 138 z∏,
a BG˚ akcje BBI Investment (dawny NFI
Piast) po 3,16 z∏. Warto zapami´taç te ra-
porty – przysz∏oÊç je zweryfikuje. Gant
wczeÊniej zajmowa∏ si´ dzia∏alnoÊcià kan-
torowà, ale w odró˝nieniu od innych no-
wicjuszy w bran˝y budowlanej realizuje
ju˝ trzy projekty mieszkaniowe we Wro-
c∏awiu i jeden w Krakowie. 

DRO˚SZE KREDYTY MOGÑ
ZAKO¡CZYå BOOM 

Bran˝a nieruchomoÊci jest ÊciÊle po-
wiàzana z rynkiem kredytów hipotecz-
nych. Jednym z czynników nap´dzajàcych
wzrost cen nieruchomoÊci w Polsce by∏o
w∏aÊnie zwi´kszenie dost´pnoÊci kredytów
hipotecznych. Niestety wzrost stóp pro-
centowych b´dzie prowadzi∏ do zmniej-
szenia dost´pnoÊci kredytów, negatywnie
wp∏ywajàc na ceny nieruchomoÊci. A sto-
py procentowe raczej pójdà w gór´ – w ma-
ju po raz pierwszy od sierpnia 2004 r. RPP
podwy˝szy∏a stopy i do koƒca roku anali-

tycy nie wykluczajà dalszych podwy˝ek.
W strefie euro podwy˝ki stóp trwajà od
2005 roku. Tak˝e w Stanach Zjednoczo-
nych stopy procentowe po wzroÊcie z po-
ziomu 1 proc. w 2004 roku do 5,25 proc.
w 2006 r pozostajà wysokie. 

HISZPA¡SKA LEKCJA
Ceny akcji polskich spó∏ek dewelo-

perskich nie wyglàdajà na bardzo drogie
w porównaniu do firm notowanych na
gie∏dach w Europie Zachodniej. Przyk∏a-
dowo wskaênik cena/zysk dla Dom Deve-
lopment w oparciu o prognozy na 2007 r.
wynosi ok. 20, podczas gdy dla spó∏ek
z Europy Zachodniej Êredni wskaênik ce-

na/zysk wynosi ok. 27. Jednak klimat na
gie∏dach zagranicznych dla bran˝y bu-
dowlanej wyraênie si´ pogorszy∏.
W Hiszpanii po za∏amaniu cen akcji spó∏-
ek budowlanych w lutym tego roku
wskaêniki cena/zysk w oparciu o progno-
zy spad∏y do 12–15. OczywiÊcie porów-
nujàc polskich deweloperów do hiszpaƒ-
skich, trzeba pami´taç, ˝e na Pó∏wyspie
Iberyjskim w latach 1996–2005 powsta-
wa∏o 430 tys. mieszkaƒ rocznie, a w 2007
r. ma powstaç a˝ 700 tys. mieszkaƒ! Tyle
co w Niemczech, Francji i Wielkiej Bry-
tanii razem wzi´tych – przewaga poda˝y
jest wi´c mia˝d˝àca. W Polsce Êrednio
buduje si´ ok. 100 tys. mieszkaƒ rocznie. 

LEPIEJ WYBIERAå 
SPRAWDZONE FIRMY

Optymistyczne wyceny spó∏ek zapo-
wiadajàcych wejÊcie w internet by∏y
znakiem zbli˝ajàcego si´ przesilenia. Po
gwa∏townym wzroÊcie ceny akcji spó∏ek
informatycznych mocno spad∏y i nie-
które z nich nawet nie zbli˝y∏y si´ do re-
kordów z 2000 roku. Obecnie wyceny

spó∏ek deweloperskich czy budowla-
nych sà wysokie, zw∏aszcza w przypad-
ku firm, które dopiero og∏osi∏y swoje
ambitne plany. Jednak wzrost cen akcji
deweloperów by∏ mniej gwa∏towny ni˝
w trakcie hossy internetowej i mia∏
pewne podstawy – w Polsce nadal budu-
je si´ za ma∏o mieszkaƒ. Dlatego wyda-
je si´, ˝e baƒka budowlana jest nieco
mniej nadmuchana ni˝ internetowa.
Jednak zimny prysznic, jaki mo˝e spo-
wodowaç wzrost stóp procentowych,
z pewnoÊcià odbije si´ na notowaniach
deweloperów. Najmocniej takich, jak
I & B System lub Triton Development
vel 7bulls.com vel AS Motors… ■


