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Rok 2013 będzie przełomem czy kontynuacją niepewności?
Branża inwestycyjna z pewnością nie zaliczy
2012 r. do najbardziej udanych. Wpadki funduszy
inwestycyjnych na rynku obligacji, niepewna
koniunktura giełdowa, duża zmienność oraz
spadające wyniki biur maklerskich - to tylko
część argumentów, które potwierdzają powyższą
tezę. Czego zatem należy się spodziewać
w nadchodzących miesiącach?
Mateusz Hyży - Spadające
obroty gieł
dowe akcji,
które w okre
sie 11 miesięcy,
wyniosły
187,5 mld zł,
spadając
o 26,31 proc. w stosunku do
analogicznego okresu roku
poprzedniego, doprowa
dziły do istotnego pogorsze
nia wyników finansowych
wśród brokerów. Dane za
gregowane przez Komi
sję Nadzoru Finansowego
wskazują, że począwszy od
drugiego kwartału bieżącego
roku na działalności makler
skiej podmioty notowały
ujemne rentowności, wy
pracowując łączną stratę na
poziomie prawie 34 mln zł,
licząc za dziewięć miesięcy.
Poza spadkiem zaintereso
wania giełdą ze strony in
westorów indywidualnych
negatywny wydźwięk potę
gowało tównież obowiązu
jące ograniczenie wysokości
składek płynących do OFE,
co w oczywisty sposób zre
dukowało ich możliwości
inwestycyjne.

Spadki notowań rynkowych
nie były tylko problemem
Atrakcyjne wyceny emiten
tów były dobrym pretekstem
do dokonywania transakcji fu
zji i przejęć. Na rynku giełdo
wym mieliśmy w tym roku aż
29 wezwań na akcje spółek.
Dla porównania w ubiegłym
roku było ich 17. Z drugiej
strony nie zachwycał jednak
rynek ofert pierwotnych — 17
debiutantów, według stanu na
początek grudnia, to nawet nie
połowa ofert IPO z roku po

przedniego. W konsekwencji
obsługa wezwań oraz usługi
oferowane, które, jak całość
usług doradztwa transakcyj
nego, są działaniami wysokomarżowymi dla brokerów
nie zdołały zrekompensować
spadków zanotowanych na
pośiednictwie w przekazywa
niu zleceń. Choć jasne jest, że
zależność wyników na działal
ności maklerskiej brokerów
jest pochodną koniunktury
giełdowej, to jednak warto
wskazać dużą bezpośredniość
tego przełożenia. Współ
czynnik korelacji pomiędzy
saldem z działalności ma
klerskiej a poziomem szero
kiego indeksu warszawskiego
parkietu - indeksu WIG dla
danych z lat 2003-2011 wy
nosi bowiem 77,2 proc, gdy
natomiast wyniki zestawimy

Rysunek 1 Miesięczne obroty na rynkach akcji GPW [mld zł]
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z dwudziestką największych
spółek, rośnie do aż 84,8 proc.
Kluczowe wobec tego pozo
staje pytanie: jak wyglądać bę
dzie giełda w roku 2013?

Indeks WIG na koniec
roku [tys. pkt.]
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Rysunek 2 Wyniki brokerów na tle indeksu WIG
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Jak przyciągnąć inwestora?
Panuje zgodna opinia, że
wzrostu ze strony inwestorów
detalicznych można oczekiwać
dopiero, gdy wygenerowany
zostanie jednoznaczny i ja
sny sygnał w danych makro
ekonomicznych - być może
w klasycznych wskaźnikach
wyprzedzających, np. indeksie
PMI dla przemysłu. Zgodzić
się również należy raczej z tym,
że zostanie on wygenerowany
dopiero w drugiej połowie
przyszłego roku. Pozwoliłoby
to, poprzez świeży dopływ ka
pitału, na przełamanie długo
okresowego trendu bocznego.
Szansą na przyciągnięcie in
westorów raczej nie będą
duże oferty prywatyzacyjne.
Powstaje bowiem pytanie,
co dalej ze spółkami Skarbu
Państwa, jeżeli uwzględnimy

oczekiwaną działalność spółki
Inwestycje Polskie.
Klienci będą kuszeni?
Analizując rok 2013, trzeba pa
miętać, że wdrożenie systemu
UTP, planowane na 15 kwiet
nia br., to pośrednio otwar
cie drzwi do funkcjonowania
platform MTF (ang. multilateral trading facilities), a jed
nocześnie opcja na rozwój
handlu algorytmicznego. Do
piero nowy system faktycznie
daje realną możliwość zaist
nienia tych platform w Pol
sce. Trudno przy tym sobie
wyobrazić, aby żaden z ope
ratorów tych wielostronnych
platform obrotu nie próbo
wał swoich sił w przyciąganiu
klientów biur maklerskich.
Autor jest starszym analitykiem
inwestycyjnym, Grupa Trinity S^A.

