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P
o świetnym 2012, ten rok 
dla warszawskiej giełdy 
już nie jest taki udany. 
Indeksy przebudziły 
się dopiero w maju i nie 
jest pewne, czy w kolej
nych miesiącach będą 
kontynuowały marsz na 
północ. Postanowiliśmy 

sprawdzić, jak w tym roku radzą sobie port
fele znanych inwestorów giełdowych. Pod 
lupę wzięliśmy ośmiu: Michała Sołowowa, 
Leszka Czarneckiego, Zygmunta Solorza-Żaka, 
Romana Karkosika, Zbigniewa Jakubasa, 
Ryszarda Krauzego, Jana Kulczyka oraz Ma
riusza Patrowicza. Okazuje się, że portfele 
trzech pierwszych urosły, a pozostali stracili. 
Jednak łączne udziały wszystkich analizo
wanych inwestorów przekroczyły 19,4 mld zł 
i były o 4 proc. wyższe niż na początku 
stycznia. 

Portfel 
Michała 
Sołowowa 
ma wartość 
ponad 
6,7 mld zł. 
Najwięcej 
„waży" 
w nim pakiet 
Synthosu. 

W ostatnich miesiącach 
gwiazdami w jego portfelu 
były Barlinek i Echo. 
Od początku roku ich kursy 
wzrosły o ponad 30 proc. 

Zygmunt 
Solorz-Żak 
jest 
udziałowcem 
takich spółek 
jak Cyfrowy 
Polsat, 
Midas 
czy też 
ZE PAK. 

m H 
Inwestor w tym roku nie może 
narzekać. Papiery Cyfrowego 
Polsatu zdrożały o 18 proc. 
Jeszcze lepiej wypada Midas, 
którego kurs urósł o 30 proc. 

Giełdowi guru w tym roku 
Inwestycje > Od początku roku WIG wzrósł o 2 proc. Tymczasem średnia zmiana kursów spółek 
portfelowych ośmiu znanych inwestorów giełdowych wynosi też 2 proc, tyle że na minusie. Trzem z nich 
udało się zwiększyć wartość portfela. Wśród nich jest Michał Sołowow. To właśnie on - podobnie jak kilka 
miesięcy temu -jest najbogatszy. Czy warto grać pod nazwiska znanych inwestorów? 

Najcen
niejszym 
aktywem 
w portfelu 
Zbigniewa 
Jakubasa 
jest 
Mennica. 

Ryszard 
Krauze jest 
akcjonariu
szem m.in. 
Petrolirwe-
stu. 

Mariusz 
Patrowicz 
pośrednio 
ma udziały 
w takich 
firmach jak 
Atlantis, IF 
Capital czy 
też Fon. 

W 2012 r. akcje Mennicy Inwestor nie ma powodów do 
zdrożały dwukrotnie. zadowolenia. Jego giełdowe 
Przyszedł czas na korektę. imperium wyraźnie się 
Od początku stycznia kurs tej kurczy. Petrolinvest i Bioton 
spółki spadł o ponad 23 proc. są wyceniane coraz niżej. 

Kursy jego spółek cechuje 
bardzo duża zmienność. 
Akcje większości z nich są 
teraz tańsze niż na początku 
stycznia. 

Przeanalizowaliśmy zarówno procentowe 
zmiany kursów spółek wspomnianych inwe
storów, jak również wartościową zmianę ich 
portfela. Jeśli chodzi o stopę zwrotu, to powodu 
do dumy nie mają - średnio są 2 proc. pod kreską. 
Jednak wynik mocno zaniża Krauze ze swoim 
Petrolinvestem i Biotonem. Akcje tej pierwszej 
spółki od początku roku potaniały już o 49 proc. 
Z kolei na zmianę kursu tej drugiej (-60 proc.) 
należy patrzeć przez pryzmat jej groszowości. 
Akcje Biotonu są tak tanie, że nawet niewielka 
zmiana wartościowa przekłada się na potężną 

zmianę w ujęciu procentowym. Jeśli chodzi 
o stopę zwrotu, to gorzej niż rynek - oprócz 
Krauzego - wypadają w tym roku spółki Patro
wicza, Karkosika, Kulczyka oraz Jakubasa. Na 
drugim biegunie są Czarnecki, Solorz-Żak oraz 
Sołowow. 

Ten ostatni ma szczególne powody do zado
wolenia - umocnił się bowiem na pozycji lidera 
wśród najbogatszych inwestorów giełdowych. 
Jego portfel spuchł o ponad 4 proc, do rekor
dowej kwoty 6,7 mld zł. Kolejne miejsca na po
dium zajęli Solorz-Żak oraz Czarnecki. Portfel 

pierwszego urósł od początku roku o 17 proc, 
do niemal 5 mld zł, a drugiego o prawie 8 proc, 
do ponad 4,3 mld zł. 

Nazwisko to zdecydowanie 
nie wszystko 

Niektórzy znani inwestorzy działają na drob
nych graczy niczym magnes. Gdy pojawiają się 
w akcjonariacie jakiejś spółki, jej kurs szybuje. 
Często jednak po pewnym czasie przychodzi 

bolesne przebudzenie, a wycena akcji topnie
je. Zdaniem ekspertów strategia „grania pod 
nazwiska", podobnie jak pod emisje z prawem 
poboru, była skuteczna w momencie długo
terminowego utrzymywania się bardzo dobrej 
koniunktury na rynku. 

- Plotki i długofalowe strategie były przez 
inwestorów przedkładane nad realny biznes 
i jego perspektywy. Znane nazwisko rzeczywi
ście może pomóc stosunkowo niewielkiemu 
podmiotowi. Ale w dojrzałym biznesie szerokie 
relacje to za mało i trudno oczekiwać, że wejście 
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Leszek 
Czarnecki 
może się 
pochwalić 
portfelem 
wartym 
ponad 
4 mld zł. Jest 
udziałowcem 
m.in. Getinu. 

d r ^ * 

Spółki 
ze stajni 
Romana 
Karkosika 
mocno 
drożały 
w 2012. 
W tym roku 
już nie radzą 
sobie tak 
świetnie. 

Według 
miesięcznika 
„Sukces" 
majątek Jana 
Kulczyka jest 
wart ponad 
14 mld zł. 
Zdecydowa
ną większość 
stanowią 
aktywa 
nienotowane 
na GPW. 

Spółki z jego stajni zdrożały Alchemia, Skotan i Boryszew Pozytywnie wśród spółek 
w tym roku średnio o 1 1 proc. są znacząco tańsze niż na portfelowych Kulczyka w tym 
Szczególnie dobrze radzi so- początku stycznia. W efekcie roku wyróżnia się Pekaes, 
bie LC Corp. Wartość całego wycena portfela Karkosika Jego akcje zdrożały już 
portfela wzrosła o ok. 8 proc. spadła poniżej 2 mld zł. o prawie 16 proc. 

przegrywają z rynkiem 
do akcjonariatu znanego inwestora będzie miało 
silny wpływ na biznes - komentuje Łukasz Ro
siński, dyrektor zarządzający Infinity8. 

Dodaje, że przeciętne stopy zwrotu portfeli 
znanych inwestorów świadczyć mogą obecnie 
o równie przeciętnych perspektywach ich biz
nesów. 

- Przynajmniej, tak się wydaje, postrzegają 
to dziś inwestorzy. Doceniane jest albo wyko
rzystanie kryzysowych czasów na rozwój spółek 
poprzez konsolidację (Czarnecki, Solorz-Żak), 
albo pierwsze, wyraźne oznaki poprawy wy
ników (Sołowow). Trudniej jest natomiast 
sprzedać jedynie stabilność lub długofalowe 
wizje rozwoju - mówi. 

Przed ślepym inwestowaniem „pod nazwisko" 
przestrzega też Komisja Nadzoru Finansowego. 
- Opieranie strategii inwestycyjnej na owczym 
pędzie za znanymi nazwiskami jest mniej racjo
nalne niż kierowanie się samodzielną analizą 
i zdrowym rozsądkiem - mówi Łukasz Dajno-
wicz z urzędu KNF. Dodaje, że wiele osób ma 
niestety krótką pamięć. 

- Tymczasem podstawą oceny wiarygodności 
optymistycznych zamierzeń danego inwestora 
powinno być to, czy w przeszłości udawało mu 
się realizować podobne ambitne plany - pod
kreśla. 

Na co warto zwracać uwagę 

Gra „pod nazwisko" kusi - nie trzeba analizo
wać spółek ani poświęcać czasu na zgłębianie ich 
sprawozdań finansowych. Jednak bez tego trud
no mówić o prawdziwym inwestowaniu. Jeśli 
dana spółka okaże się niewypałem, to inwestor, 
powinien mieć potem pretensje tylko do siebie. 
Na co zatem warto zwrócić uwagę, rozważając 
wejście do danej spółki? 

- Zarówno na generowane przez nią zyski 
i przepływy pieniężne, jaki wielkość zadłużenia. 
Nieoceniona jest też choćby pobieżna analiza 
sytuacji w branży czy porównanie do wyników 
bezpośrednich konkurentów. Jednym z kroków 
powinna być także analiza struktury akcjona
riatu, choć wielu drobnych inwestorów pomija 
ten krok - mówi Mateusz Hyży, starszy analityk 
Grupy Trinity. 

Dodaje, że obecność Skarbu Państwa zwięk
sza szansę na wypłatę dywidendy. Z kolei w 
przypadku inwestorów instytucjonalnych uzy
skujemy pewien rodzaj potwierdzenia, że ktoś 
przed nami już spółkę przeanalizował i widzi 
w niej potencjał do wzrostu wartości. 

- Natomiast inwestor strategiczny, w szcze
gólności zagraniczny, może zwiększyć szansę na 
perspektywy rozwoju w skali międzynarodowej, 
jak również zabezpieczyć zaplecze finansowe -
mówi Hyży. 

Warren Buffett: 
Wyrocznia z Omaha 

Jeśli spojrzymy szerzej, to trudno znaleźć 
bardziej znanego inwestora niż Warren Buffett. 
Jego ruchy naśladuje wielu graczy i wcale tego 
nie żałują. 

- Co jednak bardziej interesujące, korzyści 
z podążania za „Wyrocznią z Omaha" utrzy
mywane są również w długim terminie. Można 
przypuszczać, iż związane jest to ze stylem 
inwestowania „w wartość", którego Buffett 
jest największym promotorem - mówi Hyży. 
Dodaje jednak, że z drugiej strony ana
lizy przeprowadzonego swego czasu przez 
CXO Adyisory pokazują, że prognozy rynko
wych guru sprawdzały się w niespełna 50 proc. 
przypadków. - Choć trzeba mieć na uwadze, iż 
okres badań obejmował lata 2005-2012 - za
znacza. 

Zwraca też uwagę na ważną kwestię: najwięksi 
inwestorzy giełdowi szukają dywersyfikacji 
i rzadko skupiają się wyłącznie na jednej spółce. 
Tymczasem drobni gracze, angażując gros swo
ich środków w jeden podmiot, ponoszą bardzo 
duże ryzyko. 

- Wielu mniejszych graczy dąży do na
śladowania ruchów osób mających dostęp 
do informacji poufnych, w nadziei, że 
ze względu na swój uprzywilejowany 
charakter wiedzą oni, kiedy kupować, 
a kiedy sprzedawać akcje emitenta, któ
rym zarządzają - mówi Hyży. Tymcza
sem zarządy spółek same czasami nie są 
wstanie właściwie przewidzieć przyszłości firmy. 
- Z drugiej strony musimy zwrócić uwagę, że 
część transakcj i może być pochodną programów 
opcji menedżerskich, co dodatkowo może zabu
rzać właściwy obraz - dodaje Hyży. 

Jest szansa na dalsze zwyżki 
indeksów 

Napływ środków do funduszy inwestycyj
nych, wzrosty notowane w segmencie małych 
i średnich przedsiębiorstw, historycznie niskie 
stopy procentowe, atrakcyjne wyceny polskich 
spółek w porównaniu do rynków zachodnich 
- te wszystkie czynniki mogą pomagać naszej 
giełdzie rosnąć. 

- Pomocne może się okazać również osta
teczne wyjaśnienie kwestii OFE, które oczeki
wane jest w ciągu najbliższych tygodni - dodaje 
Hyży. Podobnego zdania jest Rosiński, choć 
jego zdaniem w najbliższej przyszłości będzie 
przeważał raczej trend boczny. Czerwiec może 
być bowiem czasem odpoczynku po majowych 
zwyżkach. 

PYTANIA DO... 

Pauliny Rudolf 
maklera papierów wartościowych 
BM BNP Paribas Polska 

Niektóre znane nazwiska - takie jak Karkosik czy Patro-
wicz - przyciągają giełdowych graczy. Czy strategia podąża
nia za znanym inwestorem może być skuteczna? 

Informacje o otwieraniu pozycji bądź zwiększaniu zaanga
żowania w akcj e spółek - obój ętnie czy w przypadku dużych 
inwestorów, czy funduszy inwestycyjnych - są pozytywną 
informacją dla rynku. Oznaczają, że kondycja spółki oraz jej 
perspektywy zostały pozytywnie ocenione przez kupującego 
i liczy on, że kurs akcji wzrośnie. Tu jednak może się pojawić 
pułapka, ponieważ inwestowanie w akcje tylko dlatego, że ktoś 
inny też je kupuje, może doprowadzić do bańki spekulacyjnej. 

Na co drobny inwestor powinien zwracać uwagę, rozważa
jąc zakup akcji - czy struktura akcjonariatu jest ważna? 

To bardzo istotna informacja ze względu na fakt, że to wła
śnie WZA podejmuje najistotniejsze decyzje. Inaczej postrzega 
się spółkę, wktórej jest jeden dominujący akcjonariusz, 
często jej założyciel, a inaczej spółkę, wktórej akcjonariat jest 
rozproszony i dla podjęcia uchwał potrzebnyjest głos kilku 
podmiotów. 

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Banku 
wynika, że zaskakująco duży odsetek drobnych graczy kieru
je się w podejmowaniu decyzji informacjami znalezionymi na 
portalach i forach internetowych. Czy to powinno niepokoić? 

Na różnego rodzaju portalach finansowych przedstawiane 
są informacje, które mogę być przydatne - dane finansowe, 
wyniki spółek za ostatnie okresy sprawozdawcze, zmiany 
w akcjonariacie czy historyczne wykresy kursów. Na podsta
wie tych informacji łatwiej jest inwestorowi podjąć decyzję 
o zakupie konkretnych akcji. Musimy jednak pamiętać, że 
inwestowanie różni się od spekulacji tym, że inwestujemy 
w akcje spółki, bo jest niedowartościowana. A nie dlatego, 
że kurs rośnie i liczymy na jego dalszy wzrost - to bardzo 
ryzykowne i krótkowzroczne działanie. 

Maj był dla GPW bardzo dobrym miesiącem. Czy jest 
szansa, aby indeksy dalej szły w górę? 

Szansa jest zawsze. Natomiast czy tak się stanie, zależy od 
wielu czynników. Na pewno sygnałem za zwyżkami jest ob
niżenie stóp procentowych, ponieważ tym samym obniża się 
oprocentowanie depozytów i kapitał ucieka z lokat w kierunku 
bardziej dochodowych inwestycji, czyli na giełdę. Ważnym 
wskaźnikiem będzie również tempo wzrostu gospodarczego 
za II kwartał. W Biurze Maklerskim BNP Paribas uważamy, że 
wynik za I kwartał był na tyle niski, że można uznać go za dno 
cyklu koniunkturalnego. Do tego w porównaniu z rynkami 
rozwiniętymi krajowe spółki z perspektywy wartości funda
mentalnej wyglądają bardzo korzystnie. KMK 
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