
Najpierw zwyżki na giełdzie, 
później ruch w biurach maklerskich 

Pustki w domach maklerskich i niskie obroty ewidentnie świadczą o tym, 
że drobni inwestorzy odwrócili się od giełdy. Ale nie na zawsze. 
Wrócą, gdy sytuacja na rynkach się poprawi. Czyli kiedy? 
Katarzyna Kucharczyk 

Teoretycznie inwestorzy nie powinni 
narzekać. Od początku tego roku WIG 
zyskał już ponad 15 proc. Jednak duża nie
pewność na światowych rynkach finan
sowych, atakże znajdujące się od dłuż
szego czasu wtrendzie bocznym indeksy 
niezachęcajądo większej aktywności. 

- Odwrót drobnych inwestorów 
od warszawskiej gieldyjest faktem. Małe 
obroty na mniejszych spółkach i pustki 
w domach maklerskich tworzą smutny 
obraz rzeczywistości. Nie ma na to wpły
wu brak oszczędności zwykłego Kowal-
skiego,gdyż stan depozytóww bankach 
przekroczył historyczny poziom 500 mld 
zł, wpływ na to ma raczej szara rzeczywi
stość rynkowa - mówi Dawid Błaszczyk, 
analityk KBC Securities. 

Przypomina, że mija pięć lat od wyzna
czenia przez warszawskie indeksy histo
rycznych szczytów. Od tego czasu mieli
śmy do czynienia zarówno z mocnymi 
spadkami, jak i wzrostami. Paradoksal
nie, nawet spore spadki nie zniechęcały 
drobnych inwestorów do handlowania 
akcjami na GPW. -Ale od półtora roku 
mamy do czynienia de facto z trendem 
bocznym. To właśnie dryfowanie indek
sów zniechęca indywidualnych inwesto
rów- mówi Błaszczyk. 

Kiedy giełda odżyje? 
Eksperci nie obawiają się, że jesteśmy 

świadkami systemowej zmiany i trwałe
go przesunięcia środków finansowych 
w inne formy lokowania oszczędności. 

-Wraz z nastaniem lepszej koniunk
tury z pewnym opóźnieniem na rynek 
wrócą również inwestorzy indywidualni. 
Ta zależność działa od zawsze i nie ma 
powodów, dla których nie miałaby 
sprawdzić się kolejny raz - uważa Jaro
sław Dominiak, prezes Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych. 

Zdania co do tego, kiedy koniunktura 
się poprawi, a inwestorzy wrócą na GPW, 
są podzielone. Jednakwmniejszości są ci, 
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którzy uważają, że to kwestia najbliż
szych kilku tygodni. Zdecydowana więk
szość przedstawicieli rynku uważa, że po
trzeba więcej czasu. - Wmojej opinii po
trzebne sąco najmniej dwa lata pozytyw
nych stóp zwrotu, przynajmniej dwucy
frowych, aby drobni inwestorzy wrócili 
na warszawski parkiet - mówi Grzegorz 
Chłopek, prezes ING PTE. 

Niewykluczone, że czynnikiem, który 
skusi posiadaczy oszczędności do zwró
cenia uwagi na rynek akcji (bezpośrednio 
lub pośrednio za sprawą TFI), będzie roz
poczęty proces obniżki stóp procento-
wychwnaszym kraju przez RPP. 

- Kiedy oprocentowanie na lokatach 
bankowych zacznie stopniowo spadać 
i osiągnie poziom około 3-4 proc. w skali 
roku, wtedy wielu może skusić się 
na GPW. Czynnikiem potęgującym ten 
fakt może być wybicie się indeksów 
z konsolidacji i wyraźne zaznaczenie 
trendu wzrostowego - mówi Błaszczyk. 
Dodaje, że w sferze marzeń można roz
patrywać taką sytuację, że minister finan-
sóww celu wspomożenia rynków kapita
łowych zawiesi pobieranie podatku 
od zyskówkapitałowych. - Gdybyjednak 
tak się stało, wtedy zapewne mielibyśmy 
do czynienia z prawdziwą eksplozj ą zain-
teresowania inwestorów warszawską 
giełdą - mówi analityk. 

Prywatyzacje mile widziane 
Pojęcie akcjonariatu obywatelskiego 

wostatnich miesiącach przestało istnieć. 
Zdaniem analitykówto może się zmienić, 
jeśli Skarb Państwa wystawi na sprzedaż 
ciekawe spółki po rozsądnej wycenie. Du
że prywatyzacje z reguły rozgrzewają ry
nek i aktywizują drobnych graczy. Choć 
jak pokazuje praktyka, sukcesu oferty nie 
gwarantują. Było to widać na przykładzie 
ZE PAK. Mimo że cena emisyjna akcji by
ła niższa od maksymalnej, w dniu debiutu 
papieryjeszcze potaniały, a obecny po
ziom kursu też z pewnością jest dla inwe
storów rozczarowaniem. 

Wśród prywatyzowanych firm, które 
mogą w przyszłym roku pojawić się 
na warszawskim parkiecie, wymienia się 
takie podmiotyjak PKP Cargo, Energę 
oraz Polski Holding Nieruchomości. 

- Prywatyzacja dużych, a co ważniej
sze znanych przedsiębiorstw stanowi je
den ze skuteczniejszych sposobów, by 
chociaż chwilowo wzmocnić zaintereso
wanie Polakówinwestycjami giełdowy
mi. Jednak historia kilku ostatnich pry
watyzacji dobitnie dowodzi, że i tak głów
ną determinantą dla wywołania określo
nego efektu jest koniunktura rynko
wa - podkreśla Dominiak. 

Jerzy Nikorowski 

Z kolei Błaszczyk dodaje, że na hory
zoncie nie widać spółek, które powtórnie 
zelektryzowałyby akcjonariat obywatel
ski, tak jak PZU czy PKO BP. - Bardziej li
czyłbym na prywatne oferty IPO (pierw
sza oferta publiczna- red.). Kilka uda
nych, większych ofert pierwotnych może 
lotem błyskawicy rozesłać wieść, że zno
wu można z dobrym skutkiem inwesto
wać na rynku pierwotnym - mówi. 

Drobni, ale ważni 
Za gros obrotów na GPW odpowiadają 

instytucje. Pytanie zatem, czyjest sens 
się martwić o małą aktywność drobnych 
graczy. Analitycy nie mają żadnych wąt
pliwości, że odpowiedź jest twierdząca. 

- Drobni inwestorzy dokonujązakupu 
nie tylko poprzez biura maklerskie, ale 
także przez TFI. Oznacza to, że ich dzia
łania mają także znaczne przełożenie na 
indeksy- zauważa szef ING PTE. Wtóru
je mu prezes Dominiak. 

- Inwestor indywidualny to przede 
wszystkim płynność rynka Na nic dobre 
regulacje, niezłe perspektywy gospodar-
cze, niedowartościowane spółki,gdy ry
nek nie jest w stanie dostarczyć odpo
wiedniej płynności. Dlatego też zabiega-

ANAUTYK BIURA MAKLERSKIEGO BNP PARIBAS POLSKA 

Różnica w kwotowanych cenach kupna i sprzedaży z reguły powiększa się w czasie 
zwiększonej zmienności. W okresie ostatnich kilku kwartałów brak wyraźnego trendu 
na rynku akcyjnym dodatkowo wzmaga poczucie niepewności inwestorów co do kierun
ku, w jakim się rozwinie sytuacja na parkiecie. Dodatkowym elementem negatywnym są 
zawirowania polityczne po obu stronach oceanu, które wzmagają poczucie dezorientacji. 
Przy takim otoczeniu aktywność inwestorów detalicznych jest zdecydowanie niższa. 

Czy mogłyby pomóc oferty prywatyzacyjne? Duże prywatyzacje przy obecnym otocze
niu rynkowym najprawdopodobniej wiązałyby się z atrakcyjną ceną emisji akcji sprzeda
wanych przez Skarb Państwa. Nabycie walorów przy takich okazjach często przekłada się 
na wyższa stopę zwrotu dla inwestorów zapisujących się na upubliczniane akcje. Z tego 
powodu, z perspektywy możliwości poprawy obrotów realizowanych przez biura makler
skie oraz przychodów warszawskiej giełdy, uruchomienie dużych programów prywatyza
cyjnych jest dobrym rozwiązaniem. 
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nie o inwestora indywidualnego stało się 
wyzwaniem, które dostrzega coraz więcej 
rynków i giełd - mówi. 

Tymczasem okazuje się, że tylko 
12 proc. naszych rodaków ma za sobą 
przygodę z GPW. Jednak mimo niesprzy
jającej koniunktury niemal co piąty Polak 
myśli o zainwestowaniuwnajbliższym 
czasie - wynika z badania przeprowadzo
nego na zlecenie Deutsche Banku przez 
Instytut Homo Homini. Z kolei z corocz
nego badania realizowanego przez Sto
warzyszenie Inwestorów Indywidual
nych wynika, że drobni gracze wyraźnie 
preferują inwestycje krótkoterminowe. 
Ponad 6i proc. badanych podało okres 
do pięciu lat. 

-Wkontekście obiegowej opinii wska
zującej na prze sunięcie środkówzinwe-
stycj i pośrednich w różne formy grupo
wego inwestowania walkao inwestora in
dywidualnego, awięc i o płynność nabiera 
nowego znaczenia Na rynkach rozwinię
tych można również zauważyć coraz 

częstsze działania samych spółek giełdo
wych, które w ramach konkurencj i o kapi
tał decydują się na realizację szeregu dzia
łań mających na celu aktywizowanie wła
snego akcjonariatu i pozyskiwanie no
wych inwestorów- informuje Dominiak. 

Kluczoweotoczenie makro 
Trudna sytuacja strefy euro dodatko

wo potęguje niepewność na rynkach 
i przekłada się na zachowanie indeksów, 
nie tylko w Polsce, ale również w Europie. 
Do tego dochodzi niebezpieczeństwo 
tzw. klifu fiskalnego w USA hamujące go
spodarki krajów azjatyckich oraz niesta
bilna sytuacja polityczna na Bliskim 
Wschodzie. Zdaniem analitykówjeżeli 
wiele spraw się wyjaśni, to jest szansa, że-
byjuż pierwsza polowa przyszłego roku 
była lepsza dla rynków. W przeciwnym 
wypadku istnieje zagrożenie, że na trwałą 
hossę trzeba będzie jeszcze poczekać, 
a 2013 r. też spisać na straty. 

W ostatnim okresie obserwujemy 
odwrót drobnych inwestorów z rynku 
giełdowego. Czy to się zmieni? 

Utrzymujący się długoterminowy 
trend boczny najprawdopodobniej bę
dzie trwał, dopóki na rynku nie pojawi 
się świeży dopływ kapitału, a ciężko 
doszukać się przesłanek, by tak się sta
ło w najbliższym czasie. Inwestorów 
z pewnością nie napawają optymi
zmem choćby o statnie korekty w dół 
prognozy wzrostu PKB na rok bieżący 
oraz na cały 2013 r. Potwierdzeniem 
obecnego stosunku inwestorów 
do polskich akcji jest również sytuacja 
na rynku funduszy inwestycyjnych. 
W ramach segmentu detalicznego 
od początku roku najgorsze saldo 
wpłat i umorzeń odnotowały fundusze 
mieszane oraz akcyjne. Można pro
gnozować, że doszło do transferu 
z giełdy na lokaty bankowe, bowiem 
w międzyczasie według danych NBP 
depozyty gospodarstw domowych 
w bankach przekroczyły, po raz pierw
szy whistorii, poziom 500 mld zl. 

Czy mniejsze firmy są w gorszej sy
tuacji, jeśli chodzi o zainteresowanie 
inwestorów, niż duże? 

Jak najbardziej. O ile bowiem 
na większych i bardziej znanych spół
kach aktywna pozostawać może jesz
cze zagranica, co nieco 
skompensowało wyprzedaż akcji 
przez towarzystwa funduszy inwesty
cyjnych dla celówumorzeń, o tyle 
mniejsi emitenci, klasyfikowani w in
deksie WIG Plus, mogą liczyć wyłącz

nie na środki krajowe. Doskonale wi
dać to również na rynku NewConnect, 
gdzie główny indeks zachowuje się 
zdecydowanie gorzej niż jego odpo
wiednik z rynku regulowanego. 

Co musi się stać, aby drobni inwe
storzy powrócili na giełdę? 

Aby odnotować dłuższy i stabilny 
wzrost zainteresowania, potrzebny 
jest jasny i klarowny impuls, który naj
prawdopodobniej zostaniewygenero-
wany w drugiej połowie przyszłego 
roku. Być może będzie to dynamika 
polskiego PKB lub wskaźnik PMI dla 
przemysłu, który klasycznie przyjęło 
sięuważać za wskaźnik wyprzedzają
cy, a który aktualnie pozostaje w tren
dzie spadkowym. Oczywiście 
impulsem mogłoby być również osta
teczne rozwiązanie kwestii greckiej 
czy ogólnie rozumianego europej skie-
go kryzysu zadłużenia. Ale nie należy 
spodziewać się tego szybko. 

Wciąż należy brać pod uwagę możli
wą niestabilność rynku giełdowego, 
szczególnie w krótkim terminie, 
w związku z czym kluczowym czynni
kiem sukcesu wnajbliższych 2-3 kwar
tałach będzie zapewnienie 
odpowiedniej dywersyfikacji własnego 
portfela. Warto zatem rozważyć nie 
tylko zróżnicowanie posiadanych ak
tywów czy dywersyfikację branż, ale 
również dywersyfikację geograficzną. 
Coraz więcej mówi się bowiem choćby 
o akcjach afrykańskich, zwłaszcza 
w długim horyzoncie czasowym. 
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