
Rekomendacje maklerów 
to nie wskaźnik 
Wybierając spółki do portfela inwestycyjnego, 
wiele osób bazuje na rekomendacjach 
domów maklerskich. Dotyczą one tylko 
części emitentów i nierzadko zdarza się, że 
wydające je podmioty mają sprzeczne opinie 
w odniesieniu do tycn samych spółek. 
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jest zestawie
nie obliczo
nej wartości 
akcji z aktu
alną ceną ryn
kową. Zabieg 
wydawałoby 

się stosunkowo prosty, ale 
tyłko z pozoru. W praktyce 
rekomendacja sprowadza się 
bowiem do oceny przez spo
rządzającego ją analityka 
wszelkich tendencji, mają
cych wpływ na przyszłe prze
pływy gotówkowe emitenta. 
Każdy trend czy to rynkowy, 
jak np. spadek popytu czy we
wnętrzny jak wdrożenie dzia
łań rozwojowych, powinno 
się wobec tego przedstawić 
w ujęciu liczbowym, a na
stępnie uwzględnić w budo
wanym modelu finansowym. 
W uproszczeniu będzie to 
stworzenie prognozy dotyczą
cej wyników spółki w okre
ślonym horyzoncie czasowym 
z uwzględnieniem czynników 
zewnętrznych. Przy obec
nej zmienności na rynkach 
jest to jednak bardzo trudne, 
a w pewnych specyficznych 
sytuacjach nawet niemożliwe. 
Każda opinia ekspertów do
tycząca opłacalności inwesty
cji w dany walor, powinna 
być analizowana osobno. Ten
dencje rynkowe są co prawda 
swojego rodzaju wykładnią, 
która odnosi się do wszystkich 
spółek o podobnym profilu, 
jednak jest to tylko fragmen
taryczne, ponieważ na kondy
cję finansową wpływa wiele 
nie tylko zewnętrznych, lecz 
także i wewnętrznych czynni
ków. Rekomendacje powinny 
być zatem jednym z elemen
tów, które złożą się na osta
teczną decyzję o ulokowaniu 
kapitału. Nieodosobnionym 

przypadkiem bywa sytu
acja, kiedy wydawane są dwie 
przeciwstawne opinie w od
niesieniu do tej samej spółki 
w zbliżonym czasie. Analizą 
biur maklerskich objęta jest 
nadal stosunkowo niewielka 
część spółek obecnych na 
rynku giełdowym. Co więcej, 
dla kilkunastu, kilkudziesię
ciu największych emitentów 
wydawanych jest wiele re
komendacji, w stosunkowo 
krótkich odstępach czasu, co 
dodatkowo „zaburza" fak
tyczną możliwość analiz opinii 
analityków na temat perspek
tyw rynku. Na rynku zda
rzają się sytuacje, w których 
zmiany w zakresie rekomen
dacji bywają traktowane jako 
wskaźnik koniunktury. Obec
nie panują pesymistyczne na
stroje, a wystawiane oceny 
są obniżane. Należy zwrócić 
uwagę, że z początkiem no
wego roku główny indeks 
warszawskiego parkietu piął 
się w górę i optymistyczne na
stroje powróciły. Następstwem 
była rosnąca liczba pozytyw
nych rekomendacji wydawa
nych w pierwszych miesiącach 
roku. Potwierdzeniem z kolei 
były wzrosty w okresie czer
wiec - październik, choć wy
niki drugiego kwartału tego 
nie zapowiadały. Należy za
stanowić się, czy ceny akcji są 
niskie, ponieważ turbulentny 
rynek zasiał sceptycyzm wśród 
inwestorów i zwiększyli oni 
dystans w odniesieniu do per
spektyw rozwoju emitentów, 
czy może jest to efekt faktycz
nej recesji, wraz z którą wyniki 
spółek uległy pogorszeniu. Nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi 
na te pytania, jednak najbliż
szy czas pokaże, która jest bar
dziej prawdopodobna. 
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