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Dla bezpieczeństwa można się dodatko-
wo posłużyć papierami sąsiednich rynków 
wschodzących (Czechy, Słowacja, Węgry) 
oraz z grupy BRIC (Brazylia, Rosja, In-
die, Chiny). Inwestycje w te regiony będą 
w ciągu najbliższych kilku lat nawet ko-
rzystniejsze od blue chips z USA i Europy 
Zachodniej.

Nie jest dobrze?
Zdaję sobie sprawę, że mówienie 

w obecnych czasach o hossie zakrawa na 
ironię i choć wszyscy raczej zastanawiają 
się, jak tu pokonać bessę, twierdzę, że dla 
roztropnego inwestora, posługującego się 
perspektywą naprawdę długoterminową 
czasy nie są wcale aż tak złe. Mimo to nie 

ukrywam, że obecny obraz polskiego rynku 
inwestycyjnego, zwłaszcza w obszarze pa-
pierów wartościowych, nie jest wesoły. Tra-
cą klienci funduszy inwestycyjnych (TFI), 
tracą też klienci firm asset management, 
i to już trzeci kwartał A.D. 2008 z rzędu. 
Ci ostatni tylko od początku br. stracili łącz-
nie ok. 12,7 proc. swoich zasobów; wyniki 
zarządzających portfelami są i tak lepsze 
od rezultatów osiąganych przez TFI, gdzie 
strata wyniosła średnio 13,3 proc., a saldo 

wpłat i umorzeń tylko w lipcu 2008 było 
„pod kreską” aż 3,7 mld zł. Czyli bardzo 
dużo. Tym dziwniejsze, że z danych firmy 
Analizy Online wynika, że w lipcu br. sprze-
daż jednostek uczestnictwa zrealizowana 
przez ponad 300 funduszy inwestycyjnych 
z jakichś tajemniczych powodów (podejrze-
wam silny PR ze strony guru i wsparcie ze 
strony ignorantów z mediów) wzrosła po 
raz trzeci z rzędu i była o 15 proc. wyższa 
niż miesiąc wcześniej. Łącznie jednak od 
początku 2008 r. inwestorzy wycofali aż 
o 23,5 mld zł więcej niż zainwestowali. 
Byłoby jeszcze gorzej, gdyby panowała 
większa swoboda przy transferach z kont 
emerytalnych albo inwestorzy mieli lepszą 
alternatywę. Na szczęście większość osób 

lokujących wydaje się nie mieć innego po-
mysłu i tak jak bezmyślnie swoje pieniądze 
w ręce funduszy złożyła, tak je bezreflek-
syjnie w nim trzyma. Nie znaczy to wcale, 
że robią źle. Z badań przeprowadzonych 
na początku tego wieku przez spółkę Dow 
Jones wynika, że inwestor wykonujący na 
swym koncie inwestycyjnym, w ciągu roku, 
więcej niż 2 operacje miesięcznie osiąga 
niższą rentowność niż ktoś, kto tych opera-
cji przeprowadza mniej niż trzy w roku. To 

się zgadza z filozofią lokowania pieniędzy 
w papiery wartościowe, zgodnie z którą lo-
katy takie mają charakter długoterminowy 
o cezurze czasowej nie krótszej niż 10–15 
lat. Niska rentowność funduszy prowa-
dzonych przez zawodowców jest najpraw-
dopodobniej skutkiem zbyt agresywnego 
(spekulacyjnego) podejścia do inwestowa-
nia, co z kolei (tylko podejrzewam) wynika 
z chęci zarobienia wyższej prowizji (każ-
da transakcja, to nowa prowizja), a także 
braku jasnej koncepcji ekonomicznej. Taki 
stan rzeczy źle świadczy o kwalifikacjach 
fachowych i moralnych doradców inwesty-
cyjnych i menedżerów od pieniędzy, którzy 
– co gorsza (albo może właśnie z wyżej wy-
mienionych powodów) – nie potrafią wy-
perswadować klienteli gwałtownych, źle 
przemyślanych decyzji owocujących ma-
sowymi umorzeniami jednostek funduszy.  

Znowu ci guru
Wyniki osiągane przez specjalistów od 

pieniędzy dowodzą więc, że nasi guru nie 
radzą sobie z bessą. Lepsze rezultaty od 
nich notuje większość niezależnych, do-
morosłych inwestorów w rodzaju rodziny 
Karkosików czy Michała Sołowowa. Co 
więcej, wśród funduszy specjalizujących 
się w rynku wschodnioeuropejskim prym 
wiodą fundusze zza wielkiej wody – Pione-
er Fund i Julius Baer Funds. Dlaczego im 
się udaje, a nam nie? Przyczyn jest kilka: 
większe doświadczenie Amerykanów, doj-
rzalszy rynek za oceanem, ale też dyscypli-
na i konsekwencja. Fundusze inwestujące 
m.in. w rynek polski uwierzyły w siłę na-
szej transformacji z pariasa gospodarczego 
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Wbrew odczuciu większości krajowych profesjonalistów od papierów 
wartościowych, polska gospodarka, a wraz z nią giełda, i rynek w ogóle, 
są dobrym miejscem do lokowania naszych emerytur. 

W pOGONI zA hOSSą

WWschodzące firmy wschodzących rynków,  
mimo iż mniejsze, słabsze i biedniejsze, mogą sobie 
z kryzysem radzić lepiej niż ich wielcy rywale z USA, 
Japonii i starej Unii.
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zza żelaznej kurtyny w kraj mający ambicje 
i wsparcie Wielkiego Brata z Brukseli. Nie 
skaczą z firmy na firmę, z branży w bran-
żę, opierając się na plotkach i pseudora-
portach pseudomakroekonomistów, lecz 
śledzą kondycję spółek, a zwłaszcza to, 
jak radzą sobie one z przeciwnościami. 
Odnoszę niekiedy wrażenie, że na naszych 
giełdach gospodarka działa sobie, a rynek 
papierów wartościowych sobie. Analizy 
spółek są powierzchowne, pisane bez kon-
frontacji z wiedzą ich menedżmentu, zda-
rza się, i to nierzadko, że profesjonaliści 
decydujący o kupnie akcji Opoczna, Gra-
jewa czy Barlinka ostatni raz wizytowali te 
miejscowości pół roku temu, albo i daw-
niej. Wprawdzie wartość akcji zależy nie 
tylko od postępów firmy, której dotyczą, 
to jednak zależy od nich głównie. Trakto-
wanie rynku jako matrycy danych histo-
rycznych, wykresów i linii oporu/wspar-
cia to uproszczenie i dowód ignorancji.  

Ach, ta Ameryka! 
Co prawda, już coraz rzadziej, ale jed-

nak nadal głównym indykatorem kierun-
ku inwestowania w Polsce jest rynek ame-
rykański i to ten w skali MAKRO. Polscy 
menedżerowie od pieniędzy zachowują się 
przeważnie tak, jak wskazują główne in-
deksy amerykańskich giełd. Gospodarka 

Stanów Zjednoczonych jest dla świata wy-
tyczną, ale w kwestii rentowności inwesty-
cji może to prowadzić do dezinformacji. 
Tym bardziej że w ostatnich czterech latach 
osłabiliśmy związki z dolarem, a wzmocni-
li z euro, a poza tym zachowujemy się pod 
względem gospodarczym znacznie rozsąd-
niej niż Amerykanie. I choć recesja amery-
kańska wpłynie na osłabienie kondycji go-
spodarki polskiej, a kto wie, może nawet 
wywoła recesję u nas, to jednak pamiętaj-
my, że nie oznacza to jeszcze końca świa-
ta. Polski rynek boi się recesji, i słusznie, 
jednak nie bierze pod uwagę kilku faktów: 
1. że recesja nie trwa wiecznie, 2. nie dla 
wszystkich jest ona źródłem strat. 

Z doświadczenia wiem, że zawsze pew-
na grupa inwestorów na recesjach zarabia. 
I to nie dzięki transakcjom short czy ope-
racjom na opcjach, lecz dlatego, że taki jest 
mechanizm recesji. Dobrym producentom, 
którzy potrafią zacisnąć pasa i są elastyczni, 
nie dzieje się krzywda. Wręcz przeciwnie. 
O ile kryzys prowadzi do spadku obrotów 
(popytu) w jakiejś branży o 10–12 proc., 
o tyle wywołuje panikę wśród 40 proc. 
producentów. Większość z nich podda się 
lub przegra, słowem odejdą. Jednakże spa-
dek podaży wywołany ich upadkiem jest 
z reguły dużo mniejszy niż spadek popytu. 
Ci, którzy przetrwają, mogą się mieć nawet 

lepiej niż w czasach hossy. Inwestora nie 
interesuje kondycja kraju, a nawet branży, 
lecz głównie to, co dzieje się w spółkach, 
w których on trzyma swoje pieniądze. 

Ale są odstępstwa od tej reguły, np. gdy 
europejski  przemysł motoryzacyjny za-
czyna wchodzić w fazę stagnacji, a Honda 
i Subaru mają się coraz lepiej. Rentowność 
giełdy w Harare (Zimbabwe) była w 2006 
roku (już trwał tam kryzys) wyższa niż na 
NYSE (Nowy Jork) czy LSE (Londyn). 

Atuty rynków wschodzących 
Wschodzące firmy wschodzących ryn-

ków, mimo iż mniejsze, słabsze i biedniej-
sze mogą sobie z kryzysem radzić lepiej niż 
ich wielcy rywale z USA, Japonii i starej 
Unii. Mniejsze jest piękne, bardziej ela-
styczne i ma silniejszą wolę przetrwania. 
Co prawda, Europa rzuca pod nogi Cze-
chów, Słowaków czy nas samych kłody 
w postaci hamujących rozwój dyrektyw, to 
jednak widmo recesji i towarzyszący mu 
kryzys polityczny związany z veto Irlandii 
wobec traktatu lizbońskiego może (i pew-
nie tak się stanie) uruchomić mechanizmy 
pojednawcze; my wam pozwolimy na to, 
a wy nam za to pomożecie uchwalić trak-
tat. Jeśli Bruksela sama tego nie zrozumie, 
to się jej w tym pomoże. Nie każdego stać 
na „społeczną gospodarkę rynkową” (so-
cjalizm) czy „stabilny wzrost” (czyli stag-
nację). W analogicznej sytuacji są Brazylia 
i Indie, model chiński pod egidą Pekinu 
przesuwa się w stronę Półwyspu Malaj-
skiego. Z indochińskiej dżungli wychodzą 
nowe tygrysy: Wietnam, Kambodża, Indo-
nezja, a wcześniej jeszcze pojawiła się Taj-
landia. Największym atutem wschodzących 
rynków jest głód sukcesu, który wymusi 
na politykach ustępstwa i liberalizm, a jeśli 
na to nie pójdą, zmiecie ich wiatr historii. 
Ten trend będzie się nasilać. I tak jak 60 lat 
temu nie można było powstrzymać rozwo-
ju Japonii czy zliberalizowanych Niemiec, 
tak dzisiaj nikt nie zahamuje ambicji Cze-
chów, Brazylijczyków, Polaków czy nawet 
Rosjan. Te ambicje wyznaczają kierunek 
naszych lokat inwestycyjnych. Od nich za-
leży też wartość naszych emerytur. 

P.S. Na wszelki wypadek nie zapomi-
najmy o dywersyfikacji!  n
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