
Prosper Capital 
Dom Maklerski S.A.

NEWSLETTER
Lipiec 2021



WSTĘP

SPIS TREŚCI

3
Piotr Teleon
Prezes Zarządu 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

AKTUALNA SYTUACJA NA GLOBALNYM RYNKU
TOWAROWO - SUROWCOWYM 
Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

MIĘDZY EURO 2020 
A MUNDIALEM 2022 W KATARZE

 

4
Zespół Analiz

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

15



Szanowni Państwo, 

zapraszam do zapoznania się z lipcowym wydaniem newslettera
PCDM. W bieżącym numerze, znajdą Państwo artykuł stanowiący
podsumowanie zakończonych XVI. Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej. Zachęcam również do zapoznania się z drugim artykułem
przygotowanym przez nasz Dział Analiz, w którym przedstawiamy
Państwu aktualną sytuację na globalnym rynku towarowo -
surowcowym. 

Jest mi niezmiernie miło móc poinformować, że w ostatnim
czasie nawiązaliśmy współpracę z kolejnym Towarzystwem
Funduszy Inwestycyjnych - Skarbiec TFI S.A. Umożliwi to Państwu
obejmowanie jednostek uczestnictwa z ponad 50 subfunduszy, w
ramach współpracy z trzema Towarzystwami Funduszy
Inwestycyjnych dostępnymi w naszej ofercie. 

Zachęcam do kontaktu z pracownikami naszej sieci sprzedaży,
którzy chętnie przedstawią Państwu pełne informacje związane z
obecnie dostępnymi ofertami akcji, obligacji, Funduszy
Inwestycyjnych Zamkniętych, jak i Funduszy Inwestycyjnych
Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych
Otwartych. 

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

WSTĘP

Piotr Teleon
Prezes Zarządu 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Przesunięcie Euro 2020 na rok 2021 spowodowało, że zakłócony przez pandemię kalendarz
wielkich turniejów piłkarskich znacznie przyśpieszył. Byłby on zapewne jeszcze bardziej
spłaszczony, gdyby nie to, że ze względu na warunki atmosferyczne jakie panują nad Zatoką
Perską, mundial 2022 nie zostanie rozegrany tradycyjnie latem, lecz późną jesienią. Tak czy
inaczej, do kolejnej wielkiej imprezy piłkarskiej pozostało raptem 15 miesięcy. Piłkarski świat
znajduje się w dość krótkim okresie przejściowym pomiędzy Euro 2020, a Mistrzostwami Świata
2022 w Katarze. W tej niecodziennej jakby nie było sytuacji, postanowiliśmy zrezygnować z
formy zwyczajowego podsumowania zakończonych dopiero co XVI. Mistrzostw Europy, a
zamiast tego skupić się na kilku problemach, w których zarówno wybrzmiewają echa Euro 2020,
czym będziemy żyli do kolejnego piłkarskiego święta. 

MIĘDZY EURO 2020 
A MUNDIALEM 2022 W KATARZE
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SUPREMACJA STAREGO KONTYNENTU 

Piłka nożna jest jedną z tych nielicznych dziedzin, w których Europa nie tylko zdecydowanie dominuje
nad resztą świata, lecz supremację tę na przestrzeni niemal dwóch dekad systematycznie powiększa.
Nic więc dziwnego, że to właśnie czempionaty o reprezentacyjny prymat w Europie wraz z
Mistrzostwami Świata tworzą w ostatnich kilkunastu latach swoisty tandem turniejowy, który ustala
globalną hierarchię w futbolu. Naturalnie Brazylia ciągle posiada największą liczbę (pięciu) tytułów
Mistrza Świata, a Argentyna oraz Urugwaj mają w swym dorobku po dwa takie laury, jednak w tym
stuleciu, a dokładnie po 2002 r. w którym to drużyna Canarinhos zdołała jeszcze wywalczyć swój
ostatni tytuł Mistrza Świata.  Ameryka Łacińska coraz bardziej od Starego Kontynentu odstaje. 

Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą coraz mniej sprzyjającego otoczenia piłki nożnej. Dziedziny
analizowanej, w sposób zresztą coraz bardziej zniuansowany, choćby tak jak czyni to brytyjski
socjolog Richard Giulianotti z Loughborough University, widzący futbol jako jedną z tych wielkich
instytucji, która: 

 (…)  na całym świecie nadaje kształt narodowym tożsamościom i spaja je. (…) Współczesna łączność
piłki nożnej i narodu jest podparta rosnącą złożonością życia społecznego i kulturowego. Kulturowa

złożoność odnosi się do ilości informacji (,,wiedzy”), którą aktorzy społeczni wykorzystują w relacjach ze
światem. Złożoność społeczna odnosi się do społecznych    interakcji pomiędzy tymi aktorami,

rozpiętości ich pozycji społecznych oraz tworzonych przez nich relacji.   
 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Taka interpretacja pozwala zatem zrozumieć rosnącą potrzebę pełniejszego spojrzenia na piłkę
nożną,  zarówno w perspektywie jej bezpośredniego zaplecza organizacyjnego, jak i przez pryzmat
prac przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych.

W rezultacie przyglądając się meczom piłkarskim (zwłaszcza na wielkim turnieju) rzeczone spojrzenie
na futbol nie ogranicza się wyłącznie do ,,czystej gry”, lecz uwzględnia różne jej aspekty i
uwarunkowania. Dla politologa Seweryna Dmowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego są to
konteksty polityczne, społeczne i kulturowe. My zaś do tej listy dopisalibyśmy jeszcze bezwarunkowo:
,,finansowo – ekonomiczne”. 

Próby wyjaśnienia obserwowanej latynoamerykańskiej zapaści, akurat na przykładzie Brazylii, podjął
się przed dwoma laty Bartłomiej Rabiej w książce pt.: ,,Podcięte skrzydła kanarka. Blaski i cienie
brazylijskiego futbolu.” Tytułowych przyczyn ,,podcięcia skrzydeł” objawiających się wielkim
zastojem w tamtejszej piłce nożnej, upatruje w kryzysie, jaki przechodzi i tym samym dotyka wiele
innych dziedzin w Brazylii. Nie bez przyczyny jednym z najtragiczniejszych tego skutków jest też
ogrom spustoszenia, jakie w tym kraju sieje pandemia COVID – 19. 

Równocześnie autor ten przypomina, że kiedy w 1958 r. Brazylia po raz pierwszy wywalczyła tytuł
Mistrza Świata, to zdecydowanie wyprzedzała europejskie reprezentacje pod względem sztabu
szkoleniowego, metod treningowych, przygotowania mentalnego i merytorycznego. Zatem tego, co z
jednej strony - umacnia aktualną supremację Europy nad resztą piłkarskiego świata, ale z drugiej,
decyduje też o wynikach rywalizacji wewnątrz Starego Kontynentu, a ta jest tu doprawdy
przeogromna.    

Na szczeblu zmagań reprezentacyjnych zakończone właśnie Euro 2020 było tego dobitnym
przykładem. Był to bowiem turniej, w którym o powodzeniu nie przesądzał geniusz futbolowych mega
gwiazd, lecz jeśli już to gwiazdami były całe zespoły wraz ze swymi sztabami trenerskimi. Roli tych
drugich nie da się już praktycznie przecenić. Swego czasu, sławny włoski trener Giovanni Trapattoni
wychodził z założenia, że szkoleniowiec jest w stanie zwiększyć (lub pomniejszyć) wartość zespołu o
20%. Obserwowane tendencje pozwalają ten pogląd jak najbardziej pozytywnie zweryfikować. Z tym,
że może być to nawet o jakieś 5 punktów procentowych (w obie strony) więcej. 

Z tego właśnie względu poziom rywalizacji na Euro 2020 był jednocześnie bardzo wysoki i bardzo
wyrównany. Do tego stopnia, że w wielu decydujących momentach o wejściu lub nie, do strefy
pucharowej, a potem o dalszych awansach decydowały absolutne niuanse, detale, centymetrowe
różnice (wychwytywane przez system VAR, choć nie zawsze do końca), a także po prostu łut szczęścia
lub jego brak. Nie ulega zatem wątpliwości, że gdyby ten turniej hipotetycznie rozegrać raz jeszcze np.
za miesiąc, i to nawet w takiej samej nie do końca fortunnej zdecentralizowanej formule
geograficznej, to ostateczne rozstrzygnięcia mogłyby być diametralnie inne.       
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FUTBOL KLUBOWY VERSUS FUTBOL REPREZENTACYJNY, CZYLI KONFLIKT W OTULINIE TEORII
GIER 

Z całej mocy podzielamy opinię, że to co zobaczyliśmy na Euro 2020 było najlepszą, a zarazem
bezlitośną odpowiedzią na pseudo motywy, jakimi mieli się kierować architekci niedoszłej tzw.
Superligi. Emocje i pasja kibicowania piłkarskim reprezentacjom były tak wielkie, że w fazie
pucharowej gros postronnych widzów wręcz wzdychała, aby mecze trwały jak najdłużej i do tego
najlepiej, jeśli kończyłyby się seriami rzutów karnych. Piszemy o tym też dlatego, że jednym z
naczelnych pseudoargumentów jakie pojawiły się w kontekście kwietniowej dyskusji o Superlidze,
miał być i taki, że mecze piłkarskie są ponoć już dla wielu, zwłaszcza młodych odbiorów, zbyt długie.
Ot taki jeszcze jeden nonsens. 

Nie zmienia to jednak faktu, o czym zresztą pisaliśmy już w naszym majowym Newsletterze, że
problem sprzeczności interesów pomiędzy światem piłki klubowej, a światem piłki reprezentacyjnej
był, jest i będzie. Jego przebieg i intensywność będą zmieniały się w czasie, i co nie mniej istotne,
wbrew tego, jak ubierają je często z wiadomych powodów media, nie mają charakteru
katastroficznego. Konfliktów, w tym w szczególności konfliktów społecznych, czyli tych zachodzących
między różnymi podmiotami zbiorowymi, które czerpią przy tym ze społecznej mocy, w celu
uzyskania określonego statusu, zasobów czy innych wartości, jak ujął to amerykański socjolog Joseph
S. Himes (1908 – 1991), nie należy ani lekceważyć, ani też demonizować. Podstawą natomiast jest, aby
coś trochę o tym wiedzieć. Piłka nożna zaś, jako dziedzina nie tyle osadzona w życiu społecznym, co
raczej ,,z życia wzięta”, jest nienajgorszym asumptem, a zarazem kanwą empiryczną, aby potrzebom
tym wyjść naprzeciw.
  
W opinii S. Dmowskiego, autora inspirującego eseju pt.: ,,Futbol i polityka – zagadnienia teoretyczno –
metodologiczne”, jedną z newralgicznych kwestii w interdyscyplinarnych studiach nad futbolem jest
strukturyzacja badań pod kątem wewnątrzkrajowej oraz międzynarodowej rywalizacji, gdzie w
ramach tej drugiej mamy rozgrywki klubowe i reprezentacyjne. To rozróżnienie, zdaniem uczonego z
UW, zgodne z preferowanym przez niego podejściem instytucjonalnym, ma dzisiaj największe
znaczenie.  Naszym zdaniem w dużej mierze tak, lecz nie tylko.

Podejścia bardziej kompleksowe, czy wręcz meta ujęcia w wielu przypadkach nie tylko nie tracą na
aktualności, lecz nierzadko mogą dostarczać zupełnie nowych, niedostępnych w inny sposób wartości
poznawczych. Przykładem niech będzie wyartykułowany powyżej teoremat konfliktu pomiędzy
futbolem klubowym, a reprezentacyjnym, który ze względu na ograniczone ramy objętościowe
nakreślimy jedynie w bardzo ogólnym (i przystępnym) zarysie. 

Spojrzenie z góry na piłkarski ekosystem, czyli piłkę klubową (z rywalizacją wewnątrzkrajową i
międzynarodową, tj. pucharową) oraz na krajowe reprezentacje, jako futbolową całość, uwidacznia
nam m.in. plecionkę wielu sprzecznych celów i interesów. 
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Te zaś sprowadzone do najprostszej postaci wyrażają się w powszechnie artykułowanej antynomii:
futbol klubowy versus futbol reprezentacyjny. Jeśli jednak  weźmiemy pod uwagę fakt, iż od
dziesięcioleci piłkarski świat urządzony jest w ten sposób, że kluby i reprezentacje - czy im się to
podoba czy nie – i tak są skazane na życie w strukturalnej konfliktogennej symbiozie. To w przypadku
kiedy ,,strona klubowa” stara się zakwestionować ten stan rzeczy, wówczas kończy się to dla niej tak,
jak miało to właśnie miejsce przy kompromitującej próbie rebelii dążącej do utworzenia tzw. Super
Ligi. 

Dla ekonomistów zajmujących się tą problematyką otwiera się w tym miejscu pasjonujące pole
badawcze, na które mogą wkroczyć z arsenałem teorii gier, której już sama nazwa odzwierciedla
istotę i sposób jej rozumowania. W największym skrócie jest ona oparta na założeniach, które
zdaniem Williama F. Samuelsona i Stephena G. Marksa, autorów Ekonomii menedżerskiej, wyrażają
się tym, że każda ze stron, czyli też podmiot decyzyjny (lub inaczej ,,gracz”): 
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dążąc do osiągnięcia celów – postępuje racjonalnie i jednocześnie przyjmuje, że w podobny sposób
zachowują się konkurencji, (…) zazwyczaj przyjmuje się upraszczająco, że wszyscy uczestnicy gry (…)

realizują strategie, których celem jest maksymalizacja zysków [korzyści] i że podobne założenia
przyjmują oni w stosunku do swych konkurentów. 

Warunki federalnego ładu organizacyjno–prawnego, w ramach którego funkcjonuje globalny futbol,
kierują nas w stronę gier mieszanych, czyli takich w których składowymi są zarówno konflikt, jak i
współzależność. Thomas C. Schelling (1921 – 2016) prekursor tego sposobu myślenia, które
wprowadzone zostało do ekonomii (i teorii gier) w postaci uhonorowanej Nagrodą Nobla – strategii
konfliktu, współzależność tę definiował nawet w kategoriach rzeczywistego partnerstwa. 
 
Z kolei kroczenie po polach konfliktu i decyzyjnej współzależności staje się naturalnym obszarem dla
gier wielokrotnych. Ulubionym obszarem zainteresowań badawczych Roberta J. Aumanna. Istota
konfliktowych gier wielokrotnych jest taka, że: 

każda toczona gra wpływa na następną (…) często od gry, która się teraz odbywa, ważniejsze wydają
się gry, które mają się dopiero odbyć 
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Gry o charakterze mieszanym oraz konfliktowe gry wielokrotne, w bardzo istotny sposób przyczyniły
się do tego, że teoria gier mogła się pozbyć dogmatycznego balastu w postaci gier o sumie zerowej. W
pierwszym przypadku, T.C. Schelling wykazał, że sformalizowane (tzn. zmatematyzowane) ujęcie gier
o sumie zerowej jest jedynie tylko wycinkiem rzeczywistości, który tym samym pomija rożne bardzo
ważne kwestie badawcze. Jak choćby te, o możliwej między ,,graczami” konfliktowej kooperacji.
Natomiast R.J. Aumann za pośrednictwem konfliktowych gier wielokrotnych uświadomił nam, że w
realnym świecie nie sposób poruszać się czy preferować rozwiązań zero–jedynkowych. Ponieważ to,
co może być aktualnie odczytywane obecnie jako oznaka słabości lub/i przegranej, z perspektywy gier
wielokrotnych może okazać się wygraną i odwrotnie.

Przedstawiona w ten zazębiający się sposób, ledwie szczypta wkładu obu tych uczonych, w teorię
gier, którą posłużyliśmy się do przybliżenia interakcji jakie zachodzą pomiędzy futbolem klubowym, a
futbolem reprezentacyjnym, niejako przy okazji pozwala być może w jeszcze jeden sposób zrozumieć
dlaczego T.C. Schelling i R.J. Aumann otrzymali Nagrodę Banku Szwecji w dziedzinie nauk
ekonomicznych w tym samym 2005 r. 

W świetle powyższego, pragnęlibyśmy też podzielić się refleksją, że Polsce ze względu na różne
uwarunkowania historyczne o ,,konflikcie” od strony teoretycznej, póki co nigdy chyba nie za wiele
wiadomo. Z tego względu, że w naszej zbiorowej świadomości silnie, aczkolwiek błędnie
zakorzenione jest głównie jego pejoratywne oblicze. W konsekwencji, wiąże się ono z czymś co należy
zneutralizować czy wyciszać, a jeśli to się nie udaje, to zazwyczaj dąży się do rozwiązań zero–
jedynkowych, inaczej mówiąc: ,,kto – kogo?”

Tymczasem w wyniku trudnego i długiego, bo liczącego kilkaset lat rozwoju demokracji, gros świata
zachodniego nauczył się o konflikcie myśleć inaczej. Tam wychodzi się z założenia, że każdej
zorganizowanej społeczności, zatem także i takiej, jaką jest federacja, związek czy stowarzyszenie
piłkarskie, potrzebni są ,,gracze” w różnych rolach. Bez względu na intensywność i przebieg
pojawiających się konfliktów, zaangażowane w nie strony zdają sobie sprawę, że bez różnic i
sprzecznych celów, nie było, jak pisał o tym twórca nowoczesnej koncepcji konfliktu społecznego Ralf
Dahrendorf (1929 – 2009), działania, zmian i postępu. Innymi słowy, wyrażanie sprzeczności jest
zjawiskiem naturalnym i pozytywnym, a to czy będzie ono miało charakter niszczący, czy też budujący
zależy w głównej mierze od instytucjonalnego ,,bycia”  w konflikcie. 

AUSTRIACKA ,,BAZYLIKA MNIEJSZA” MIERZY CORAZ WYŻEJ!

Doprawdy niewiele brakowało, nie więcej niż 5 centymetrów, a piękny sen Italii na Euro 2020 mógł się
niespodziewanie zakończyć już na 1/8 finału. Mowa jest tu o nieuznanej (spalony) bramce
austriackiego napastnika Marko Arnautovica w 65 minucie spotkania z Włochami. Ostatecznie
triumfowali piłkarze z Półwyspu Apenińskiego (2:1), lecz szalę na swoją korzyść przechylili dopiero po
pasjonującej dogrywce, zakończonej tak jak i cały mecz wynikiem 2:1. 
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Po stronie Squdra Azzurra wzięło w tym meczu udział w sumie 16 zawodników, z czego 14
reprezentowało na co dzień kluby Serii A. Po stronie austriackiej wystąpiło 17 graczy, z których 14 było
zawodnikami klubów niemieckiej Bundesligi. Można zatem powiedzieć, że mecz 1/8 Euro 2020 Włochy
– Austria był w ok. 85% starciem pomiędzy reprezentantami ligi włoskiej i niemieckiej. 

Bliskość kulturowa, językowa oraz geograficzne sąsiedztwo decydują o tym, że austriaccy piłkarze
traktują grę i życie w Niemczech jako miejsce pierwszego wyboru. Oczywiście nie bez znaczenia są też
warunki ekonomiczne jakie się im tam oferuje, lecz roli wymienionych wcześniej czynników w tym co
decyduje o wektorze transferów – przecenić nie sposób. Niekiedy dość pompatycznie, lecz i nie bez
przyczyny powiada się, że piłkarska Austria to taka swoista ,,bazylika mniejsza” dla niemieckiego
futbolowego ,,Rzymu”. 

Ostatnie kilkadziesiąt lat w austriackim futbolu było dość burzliwe. Długoletnie niepowodzenia
reprezentacji, które wcześniej ostatni raz chwalebnie zapisały się w pamięci kibiców, i to nie tylko tych
znad Dunaju, zawierały to z mundialu 1978 r., na którym Austria w II fazie rozgrywek grupowych
pokonała aktualnego wówczas jeszcze (przez cztery dni) mistrz świata, czyli reprezentację RFN (3:2).
Potem było już w sumie tylko gorzej. W latach 90. XX wieku (np. LASK Linz), ale też i w tym stuleciu,
doszło do bankructw kilku wielce zasłużonych klubów (np. Sturm Graz, Grazer AK czy First Vienna FC
1894) i nic dziwnego, że stosunki pomiędzy Austriackim Związkiem Piłki Nożnej – ÖFB (niem.
Österreichischer Fußball-Bund), a Österreichische Fußball-Bundesliga, tj. stowarzyszeniem
prowadzącym rozgrywki klubowe w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych w Austrii, nie
należały do łatwych.

Niemniej, w minionej dekadzie, a może nawet nieco wcześniej, bo od czasu  mało zresztą udanego dla
Austrii Euro 2008, których była wraz ze Szwajcarią współorganizatorem, tamtejszy futbol ligowy,
pomimo wielu notorycznych trudności finansowych (np. wiosną 2021 r. w tarapatach znalazła się
Austria Wiedeń, najbardziej utytułowany klub kraju) wykazuje systematyczny progres. Lokomotywą
napędzającą ten postęp są głównie trzy czynniki: szkolenie młodzieży, szkolenie młodzieży i jeszcze
raz szkolenie młodzieży. 

Poniżej zaprezentowaliśmy wybrane parametry charakteryzujące potencjał najwyższych klas
rozgrywkowych niektórych krajów – uczestników UEFA Euro 2020. Jak widzimy w rankingu UEFA
austriacka Bundesliga ustępuje jedynie holenderskiej Eredivisie. Warto też zauważyć, że zawodnicy
występujący w lidze austriackiej, ze średnią wieku nieco ponad 24 lata,  należą do najmłodszych
wśród swych zagranicznych odpowiedników. Pod tym względem ustępują jedynie Słowacji i Danii.
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Tabela 1. Wybrane parametry najwyższych klas rozgrywkowych w niektórych krajach uczestniczących w finałach UEFA Euro
2020. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UEFA, transfermarkt.pl 

Nierzadko o rzeczywistym potencjale profesjonalnej piłki nożnej w danym kraju, nie mniej niż
najwyższa klasa rozgrywkowa, powie nam tzw. ,,drugi front”. Pod tym względem austriaccy piłkarze
są już najmłodsi wśród prezentowanych krajów, a jednocześnie wyceniani przy tym dość wysoko.
Ustępując na tym polu ligom z Belgii, Holandii, i co dość zastanawiające także Szwajcarii. Wyceny
rynkowe zawodników są jak helweckie Challenge League - wyraźnie wyższe niż w Austrii. Sytuację tę
zapewne przypisać należy istotnie większemu odsetkowi cudzoziemców w obu zresztą najwyższych
klasach rozgrywkowych Szwajcarii. 

Jeśli chodzi o pozycję Polski, to uważamy, że na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, czyli na drugim
szczeblu krajowych rozgrywek znajduje się ciągle nie do końca zidentyfikowany, a doprawdy spory
potencjał rozwojowy. Oznacza to, że jeśli rodzime kluby ekstraklasowe nie będą chętniej, w
rozumieniu częściej, czerpać z tego ,,zasobu”, to wkrótce zrobi to za nich zagraniczna konkurencja.
Byłoby dość kompromitujące, bo jest z czego wybierać. Należy przy tym podkreślić, że Fortuna 1. Liga
cechuje się niskim odsetkiem cudzoziemców (13 %), co stwarza doprawdy duże możliwości rozwoju
dla sporej rzeszy rodzimych zawodników. Jak widzimy na przykładzie wielu innych krajów Europy
(vide tab. 2) atut ten wcale nie musi być taki oczywisty. 

U progu nowego sezonu w Fortuna 1. Liga warto także nadmienić, że nasz drugi szczebel rozgrywek,
jako jeden z nielicznych wśród swoich odpowiedników w Europie, wyposażony będzie w system VAR,
co niewątpliwie jest kolejną, obok kilku nowych stadionów, istotną zmianą jakościową w systemie
profesjonalnej piłki nożnej w Polsce. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Tabela 2. Wybrane parametry drugiego szczebla rozgrywkowego w niektórych krajach uczestniczących w finałach UEFA
Euro 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie UEFA, transfermarkt.pl 

CONFERENCE LEAGUE – SZANSA, KTÓREJ NIE MOŻNA ZAPRZEPAŚCIĆ!

Wielce zawstydzającym jest, że nasza PKO BP Ekstraklasa w rankingu UEFA znajduje się dopiero na 30
miejscu w Europie, podczas, gdy ligi z takich krajów jak Austria czy Ukraina, zatem nie zaliczające się
do futbolowych potentatów, plasują się znacznie wyżej, bo odpowiednio na 10 oraz 11 miejscu. Tym
bardziej to deprymuje, że na przestrzeni minionej dekady, sytuacja ekonomiczna naszej futbolowej
elity uległa diametralnej poprawie i stabilizacji, czym akurat nie do końca mogą pochwalić się np.
Austriacy. 

Uważamy zatem, że zainaugurowany w sezonie 2021/2022 trzeci, obok Ligi Mistrzów i Ligi Europy,
format europejskich pucharów, czyli Liga Konfederacji (ang. Conference League) jest wielką szansą
dla poprawy międzynarodowej pozycji profesjonalnej piłki nożnej w Polsce. Otwierają się bowiem w
ten sposób dodatkowe, a jednocześnie wielce atrakcyjne możliwość rozwoju, wynikające przede
wszystkim z dużo częstszych, przynajmniej w teorii, niż dotychczas, rywalizacji z przedstawicielami lig
zagranicznych.
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Kilkudziesięcioletnie doświadczenia z rozgrywanego do 2008 r. Pucharu Intertoto, wskazują, że
sposobność konkurowania i nabywania międzynarodowego doświadczenia, powinna istotnie
przyczynić się do ogólnej poprawy umiejętności i poszerzenia przedmiotowego zakresu wiedzy. 
 Mowa więc jest tu także o zapleczu trenerskim. 

Conference League to również ogromna szansa na dodatkowy rozwój ekonomiczny klubów. Nie tylko
w znaczeniu jeszcze jednego okna wystawowego do wypromowania i sprzedaży zawodników, co
przede wszystkim w zakresie promocji klubu, poszerzenia  sieci nowych kontaktów w Europie, czyli
tego wszystkiego co nazywa się kapitałem społecznym. Poza tym, częsta i skuteczna gra w tych
rozgrywkach powinna szybko przynieść sporo dodatkowych punktów w rankingu UEFA, co z czasem
skutkowałoby krótszą ścieżką kwalifikacyjną dla przedstawicieli naszej ligi w europejskich pucharach.
Dobrym przykładem czerpania z tego tytułu pokaźnych profitów są akurat Czesi.
 
Wreszcie nie do pogardzenia są kwoty jakie leżą na piłkarskiej murawie. Warto wspomnieć, że już sam
udział - bez względu na rezultat w I rundzie kwalifikacyjnej, oznacza dla klubu 150 tys. euro
przychodu, a potem z każdą kolejną rundą płacone jest już coraz więcej (vide tab. 1.). Zatem nic tylko
grać i awansować jak najwyżej! 
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Tabela 3. Kwoty dla uczestników Conference League (do fazy grupowej włącznie) w sezonie 2021/2022

Źródło: opracowanie własne na podstawie UEFA 

BIAŁO – CZERWONI – W STRONĘ NOWEGO DNA 

W okresie 1938 – 2021 reprezentacja Polski zagrała w sumie na 12 wielkich turniejach piłkarskich, w
tym ośmiu Mistrzostwach Świata (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018) oraz czterech
Mistrzostwach Europy (2008, 2012, 2016, 2020). Jeśli przyjąć ,,twarde” kryteria medalowe (liczba
medali versus liczba startów), bo takie wyznaczają realną hierarchię, to można powiedzieć, że nasza
skuteczność, w postaci dwóch medali za III miejsce (1974, 1982), kształtuje się na poziomie 16,6%.  
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Jakkolwiek brzmi to mało przyjemnie, lecz relatywnie niski ,,współczynnik sukcesu” upoważnia
zapewne do postawienia pytania, czy aby występ ,,Biało – Czerwonych” na Euro 2020 nie tyle powinno
się uznać za kolejne rozczarowanie, czy może raczej za normalny stan rzeczy. Zapewne nie przyczyni
się to do znaczniejszej poprawy nastrojów, ale niech będzie wolno nam też stwierdzić, że Euro 2020,
to jedna z tych kilku imprez, które mimo wszystko zakończyliśmy znacznie poniżej możliwości
wynikających z aktualnie posiadanego potencjału. Takich zaś niespełnionych turniejów było w naszej
ocenie trzy. O ile ten z 1978 r. jest poza wszelką ,,konkurencją”, gdyż ówczesny skład ,,Biało –
Czerwonych” na mundial w Argentynie był najsilniejszy w historii, to Mistrzostwa Świata z 1938 r. i
Euro 2020 mają w sobie coś szczególnie wspólnego. W pierwszym przypadku Polskę starał się wziąć
na plecy i zatargać do następnej rundy (choć nie w pojedynkę) Ernest Wilimowski (4 gole w
przegranym 5:6 meczu z Brazylią). Tym razem z nie mniejszą determinacją roli futbolowego Herkulesa
podjął się Robert Lewandowski, i on tak jak przed wojną E. Wilimowski, najlepszy chyba napastnik
świata swoich czasów, niestety nie dał rady.  

Po 1938 r. szans na kolejną próbę zdyskontowania przez Polskę posiadanego potencjału piłkarskiego
już nie było, bo tę zabrała nam wojna. Tym razem, w perspektywie zaledwie 5 kwartałów pojawia się
możliwość gry na Mistrzostwach Świata w Katarze. Aby tam pojechać trzeba, jak wiadomo, przejść
zwycięsko przez eliminacje. Porażka z Anglią (1:2) oraz utrata punktów w zremisowanym (3:3) meczu z
Węgrami, choć po występie Madziarów na Euro 2020 inaczej się też na ten wynik powinno spoglądać,
stawia reprezentację Polski w sytuacji mało komfortowej. Ale może to i dobrze, bo jeśli mamy w
Katarze zagrać o coś więcej niż o irytująco powtarzane ,,wyjście z grupy”, to pokonanie jesienią Anglii
w Warszawie, będzie wyzwaniem na miarę takiego celu. Nawet jeśli ostatecznie mielibyśmy zagrać o
arabski mundial w barażach. 

Niewielu kibiców zdaje sobie też sprawę, że reprezentacja Polski pragnie tego dokonać w
okolicznościach, w których tak naprawdę nigdy jeszcze nie była. Paulo Sousa podjął się bowiem
zadania arcy ambitnego, polegającego na radykalnej przebudowie stylu gry reprezentacji. Mówiąc
obrazowo stara się zmienić to, co potocznie nazywa się futbolowym DNA. W naszym przypadku
oznacza to dokonanie przebudowy świadomościowej, z drużyny zazwyczaj wycofanej, często nader
zachowawczej, by nie rzec zalęknionej (notabene objawy tego występują już w najmłodszych grupach
wiekowych) - na taką, która nie będzie uchylała się przed przejmowaniem inicjatywy, a przez co
będzie też zdolna do strzelania bramek po ataku pozycyjnym. Być może brzmi to aż
nieprawdopodobnie, lecz namiastkę takiej skutecznej gry mieliśmy już na Euro 2020 w remisowym
meczu z Hiszpanią. Kiedy akcję rozgrywaną na połowie Hiszpanów: J. Moder – M. Klich – K. Jóźwiak
sfinalizował finezyjnym strzałem głową na 1:1 R. Lewandowski. Preferowany przez P. Sousę sposób
gry ma spore szanse, aby zakończyć się (okresowym) sukcesem. Do realizacji swojej koncepcji
selekcjoner posiada wszystkich najlepszych polskich piłkarzy, z których powinno się ,,coś wybrać”. 
 Jeśli jednak nasze futbolowe DNA miałoby ulec trwałej rekonstrukcji, to potrzebna do tego celu jest
już gruntowna przebudowa modelu szkolenia, a właściwie zupełnie nowa jakość przekazywanej
wiedzy i umiejętności.  W przypadku tego drugiego - podstawą jest jak wiadomo wyszkolenie
techniczne, i z tym chyba jest i będzie największy problem. W Polsce w piłkarstwie młodzieżowym
praktycznie nie pracują ludzie piłki. Dominują za to magistrowie futbolu po AWF lub/i ,,laptopowi”
trenerzy/instruktorzy z różnymi licencjami. 
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Tak jednych, jak i drugich cechuje to, że  sami nigdy na poważnie w piłkę nie grali. Nie posiadają
zatem umiejętności, które nabywa się w trakcie własnej kariery piłkarskiej. W tej sytuacji trudno
dziwić się ich podejściu do programu i elementów szkolenia, chociażby dlatego, aby uniknąć mocno
niekomfortowych sytuacji typu: ,,wymaga od nas czegoś, czego sam nie potrafi…”.

Tymczasem aż się prosi, aby do zmiany nauczania sztuki gry w piłkę wykorzystać zmieniające się
warunki klimatyczne, skutkujące często łagodniejszym już przebiegiem zimy, umożliwiającym
ćwiczenia na powietrzu praktycznie przez cały rok. Nie bez znaczenia jest tu też wyraźnie
przyrastająca baza do trenowania pod dachem (hale sportowe oraz tzw. balony). Wszystko to zdaje
się sprzyjać temu, aby za jakiś czas - młodzi adepci futbolu w Polsce nie musieli pod względem
wyszkolenia technicznego aż tak bardzo odstawać od swych zagranicznych rówieśników. Żeby jednak
tak się stało muszą być w zupełnie inny sposób szkoleni.  Możliwości ku temu są zatem dwie, albo w
poszukiwaniu umiejętności młody polski piłkarz wyjedzie za granicę, albo zagranica przyjedzie do
niego. W tym drugim przypadku, ktoś w to musi zainwestować, pytanie czy warto? Jeśli się chce
podchodzić do inwestycji w piłkę nożną w kategoriach długookresowych, odpowiedź może być tylko
twierdząca.    
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Tendencja ta to splot kilku pro-wzrostowych impulsów, wśród których trzy wydają się najistotniejsze,
choć niekoniecznie w takiej właśnie kolejności.  Pierwszy z nich, wiąże się z naturalnym po
lockdownowym ,,odmrażaniem” gospodarki, a zwłaszcza odbudowywaniem się produkcji sfery
wytwórczej, tj. przemysłowej. Drugi impuls, to efekt wzmożonego popytu zaopatrzeniowego,
napędzanego z jednej strony wyniesionym z lockdownu przykrym doświadczeniem z pozrywanymi
łańcuchami dostaw, z drugiej zaś, napędzany obawami o klimat stosunków w handlu światowym, w
kontekście nasilających się zjawisk protekcjonistycznych oraz napięć geopolitycznych (i
geoekonomicznych). Przede wszystkim  tych na linii Waszyngton – Pekin. Nie ulega wątpliwości, że
niejako synonimem tej wzmożonej aktywności popytowej są Chiny, a dokładniej mówiąc polityka
zakupowa Państwa Środka. Za trzeci kluczowy impuls wzrostu uznać można aspekty pekuniarne,
związane z nadmiarem pieniądza na rynkach finansowych. W warunkach wyśrubowanych cen
ogromnej ilości aktywów (akcji) lub mało rentownych instrumentów dłużnych (obligacje, commercial
papers) finansowe rynki towarowo – surowcowe stają  się zwyczajowo atrakcyjnym miejscem dla
płynnej alokacji kapitału. Zaskakuje on przy tym atrakcyjne wsparcie w ,,gołębiej” polityce
monetarnej najważniejszych banków centralnych, przy jednoczesnej asekuracji bezpieczeństwa
inwestycyjnego ze strony słabego przez większość omawianego okresu amerykańskiego dolara. 

Jeśli zatem te trzy mega – impulsy nałożyć na kluczowe sektory towarowo – surowcowe, tj. paliwowy,
metalowy i rolno – spożywczy, to sytuacja, co do przyczyn obserwowanej od kilku kwartałów progresji
cen staje się dość klarowna. Rzecz w tym, że u progu drugiego półrocza interesuje nas to, co przed
nami, przynajmniej w perspektywie dwóch najbliższych kwartałów.

Światowy rynek towarowo–surowcowy, będący materialną podstawą tzw. realnej sfery
gospodarki, a jednocześnie istotnie wpływający (cenowo) na jej sferę finansową
(inflacja) na przełomie 2020/2021 roku wszedł w silny trend wzrostowy, który z nie
mniejszym impetem był kontynuowany w pierwszej połowie br.

AKTUALNA SYTUACJA NA GLOBALNYM
RYNKU TOWAROWO - SUROWCOWYM
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OCENA STANU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY
 
Po recesyjnym 2021 r., w którym światowa gospodarka, tzn. wypracowywany łącznie w skali globu
Produkt Krajowy Brutto skurczył się o –3,2 %, w tym roku wzrosnąć ma, w zależności od
prognozującej tę wielkość instytucji, w przedziale: od +5,5 % do +6,0 %. Projekcje przyszłorocznego
natomiast tempa wzrostu światowego PKB - zawierają się pomiędzy : +4,1 % a 4,9 %. 

Należy jednak zauważyć, iż podane prognozy zasadniczo oparte są na założeniu scenariusza
niezakłóconej kontynuacji, zatem raczej nie uwzględniają możliwości ponownego lockdownu
wymuszonego kolejną falą pandemii COVID-19 na jesieni br., czy też na wiosnę 2022 r.  Tymczasem,
jak możemy zauważyć na przykładzie dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa w Azji (zwłaszcza w jego
wysoko zaraźliwym wariancie Delta, który jest też znacznie groźniejszy dla ludzi młodych), powrót do
kolejnej blokady jest jak najbardziej możliwy, stąd też pojawiające się co jakiś czas gwałtowne reakcje
rynków. Poza tym, nie bez przyczyny zadecydowano, że igrzyska olimpijskie w Tokio odbywać się
będą przy drzwiach zamkniętych dla publiczności. 

Stan zaszczepienia światowej populacji pozostaje ciągle daleki od preferowanego poziomu 70 % - 80
%, zatem takiego, który miałby dać szanse na nabycie tzw. odporności zbiorowej. W opublikowanym z
końcem lipca br. raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) możemy przeczytać, że o
ile pełne zaszczepienie w gospodarkach krajów wysokorozwiniętych kształtuje się na poziomie ok. 40
%, to w grupie gospodarek ,,wschodzących” wynosi ono ok. 11 %, a w państwach gospodarek
,,rozwijających się” pozostaje drastycznie niskie, aby nie rzec wręcz śladowe. 

W tej sytuacji nie sposób zakładać, że gospodarka światowa, w tym również kraje Unii Europejskiej,
pozostaną neutralne wobec kolejnej fali pandemii. Z tego względu nie można wykluczyć, iż
rzeczywistemu tempu wzrostu światowej gospodarki w 2021 r. znacznie bliżej może być do +5 % niż
+6 %, z tym, że jeśli można by tak te +5 % ,,wziąć w ciemno”, to nie zawahalibyśmy się ani przez
moment. Nie jesteśmy zresztą w tym odosobnieni, w podobny sposób wypowiadają się niektórzy
eksperci w wyspecjalizowanych w zarządzaniu aktywami i majątkiem prywatnych banków ze
Szwajcarii oraz Niemiec.   Przykładowo, zdaniem Mathilde Lemoine, głównej ekonomistki Edmond de
Rothschild Group - globalne ożywienie będzie niższe niż oczekiwano i bardzo nierówne. Zaś
osiągnięcie tegorocznego wzrostu światowego PKB w wysokości ok. +5,2 % oraz +4,9 % w 2022 r.
warunkuje ona tym, że kraje G -20 przybędą z zakrojoną na wielką skalę pomocą szczepionkową 
 państwom rozwijającym się. Podobnie wypowiada się Alexander Krüger, szef ekonomistów Bankhaus
Lampe, podważający zasadność prostoliniowych, zatem niczym niezakłóconych scenariuszy wzrostu
dla światowej i unijnej gospodarki. Oprócz zagrożeń wywołanych nową, niezwykle groźną falą infekcji,
wskazuje on również na niepokojące sygnały w dostawach surowców i wyrobów półprzetworzonych. 
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 Tabela 1. Prognozy wzrostu gospodarki światowej w latach 2021-2022

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych wymienionych instytucji. 

PROBLEMY ZAOPATRZENIOWE 

Ogólna dostępność towarów, na które wystawiane są kontrakty terminowe i opcje na finansowych
rynkach towarowo – surowcowych nie jest raczej już problemem.  Problemem, i to nie małym,
pozostają natomiast dostawy surowców i materiałów półprzetworzonych. Przykładowo w Niemczech,
industrialnym sercu Unii Europejskiej, zaopatrującym w różne dobra przemysłowe ok. 1/5 świata,  aż
45 % ankietowanych w czerwcu br. przedsiębiorstw tego sektora uskarżała się na przestoje
spowodowane zakłóconą ciągłością dostaw. Jest to zarazem jedna z głównych przyczyn, w wyniku
których lipcowy odczyt wskaźnika koniunktury IFO (IFO Business Climate - wskaźnik klimatu
biznesowego) spadł do 100,8 punków, po tym jak w czerwcu 
 z wartością 101,7 pkt osiągnął 2-letnie maksimum. 

Oprócz niemal symbolicznego już braku półprzewodników, odczuwa się m.in. niedobory granulatu z
tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej, czy gumy. Od wiosny zdarzają się miesiące, gdy produkcja
przemysłowa bywa dużo niższa (nawet do 10 %) niż wynikałoby to z obłożenia zamówieniami.
Przyczyny trudności zaopatrzeniowych są złożone, a do tych najczęściej wymienianych należą: spadek
mocy wytwórczych (np. pożar fabryki półprzewodników w Japonii), wąskie gardła w przeładunkach
kontenerowych i we frachcie, jak i również ekstremalne zjawiska pogodowe. Instytut Gospodarki
Światowej w Kilonii (IfW) oszacował, że łączną wartość strat dla niemieckiej gospodarki, wywołanej
przestojami w produkcji z powodów zaopatrzeniowych, wyniesie ok. 25 mld euro. W ocenie IfW
udrożnienie produkcji powinno nastąpić nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału. Wówczas
niemiecki przemysł może wejść w przejściowy okres ponadprzeciętnego tempa wzrostu związanego z
nadrabianiem wykonywanych zamówień. Naturalnie, o ile na przeszkodzie ponownie nie stanie
pandemia i związane z nią obostrzenia. 

Wskazane problemy nie poprawiają też ogólnego klimatu w międzynarodowej wymianie towarowej.
Oprócz dotychczasowych napięć, ogniskujących się wokół relacji USA – Chiny, w obliczu problemów
zaopatrzeniowych rośnie klimat nieufności, mnożą się oskarżenia o nieuczciwe wzbogacanie się,
manipulowanie cenami itp. Z drugiej strony, Chiny zarzucają Unii Europejskiej przygotowywanie 
 ogromnej bariery protekcjonistycznej w postaci podatku węglowego.
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Commodity Research Bureau Index (CRB), czyli Indeks Biura Badań Towarowych jest ,,nestorem”
towarowych barometrów koniunktury, a jego geneza się sięga 1934 r. Z czasem stał się podstawowym
wskaźnikiem oceny sytuacji na finansowych rynkach towarowo – surowcowych, a tym samym
podstawowym benchmarkiem dla kategorii inwestycyjnych związanych z tą klasą aktywów. 

Jego obecna struktura obejmuje 19 kategorii, z których największy, bo wynoszący 39 % udział mają
produkty energetyczne (ropa i jej pochodne oraz gaz ziemny). Niemniej, jeśli na grupę produktów
rolno – spożywczych, tj. roślinnych (34 %) oraz mięsnych (7 %) spoglądać jako na całość, co jest jak
najbardziej uzasadnione, to widzimy, że zagregowany segment agrobiznesowy z udziałem 41 % waży
w CRB najwięcej. 

Warto również zauważyć, że pod względem instytucjonalnym aż w 93 % rynku CRB obsługiwana jest
przez globalny duopol, tworzony przez dwie wielkie amerykańskie grupy kapitałowe, czyli CME Group
oraz Intercontinental Exchange. Pozostałe 7 % koszyka, to obrót aluminium i niklem, metalami
notowanym na London Metal Exchange, której parkiet od 2012 r. jest już częścią Hongkong Exchanges
& Clearing. 
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Wykres 1. Dynamika rocznych zmian CRB Index w okresie 1994 – 2021*

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CRB; *stan na 27 lipca 2021 r.          
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Tabela 2. Struktura towarowa CRB Index. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Refinitiv/CoreCommodity/CRB Index . 

Tegoroczne zmiany cen podstawowych kategorii surowcowo – towarowych (tab. 3) wyraźnie emanują
,,zielenią”, a dwucyfrowe zwyżki kursów za okres siedmiu miesięcy tego roku, stały się jakby normą.
Generalnie rynek w ostatnich kilku kwartałach miał pod co rosnąć. 
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Wyszczególnione powyżej - prognozowane tempo wzrostu światowego PKB na poziomie
przekraczającym +5 %, oznaczało, że gospodarka świata rozwijałaby się w 2021 r. w sposób
najszybszy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie brakuje opinii, że efekt ten, przynajmniej w
kontekście narastającej niepewności, co do dalszego przebiegu pandemii COVID – 19 został już
uwzględniony w cenach. Poza tym, warto zauważyć, że ,,Dr Copper”, czyli jak zwykło się określać
miedź - po osiągnięciu maksimum na poziomie 10 270 dolarów za tonę, od połowy br. wyraźnie zaczął
się dystansować od scenariusza niezakłóconej kontynuacji wzrostów. Na ten moment ,,czerwony
metal” stracił od majowego szczytu prawie 10 %. 

Umilkły też gdzieś głosy - nie tak dawno przecież zapowiadające udany szturm kursów ropy do
wartości bliskich poziomom trzycyfrowym. Pod koniec lipca analitycy Goldman Sachs dokonali
uaktualnienia średnich cen ropy naftowej (Brent) dla III oraz IV kwartału tego roku. W ich projekcji
mają one wynosić odpowiednio: 75 oraz 80 dolarów za baryłkę. Nominalnie wartości te oscylują
wokół tegorocznego piku z 6 lipca (77,84 USD/bbl), lecz w prognozie instytucji z Wall Street mowa jest
o średnich cenach, a te w okresie styczeń – lipiec br. wynoszą dla ropy Brent 66,43 USD/bbl, co
oznacza, że w tym i następnym kwartale musiałby trwale wzrosnąć o +13 % i +20 %. Pytanie zatem, co
by się musiało wydarzyć, bo argument na którym opierają swoją projekcję w postaci trwałego
niedoboru na poziomie 1,5 – 1,7 mln baryłek dziennie, jest znaczący. Niemniej nie do wszystkich, lecz
trochę znających specyfikę rynku ropy i jego logistykę, musi on trafiać. 

Dla wielu uczestników rynku towarowo – surowcowego pewnym zaskoczeniem są ujemne stopy
wzrostu na złocie. Tym większym, że jedną z głównych tegorocznych narracji makroekonomicznych
jest inflacja. Gros interpretacji wskazuje na przejściowość obserwowanych impulsów inflacyjnych, i w
tym właśnie widzi istotne przyczyny ograniczenia popytu na złoto. Inni z kolei podnoszą argument
cenowy, wskazując, że kurs ,,żółtego metalu” oscylujący wokół 1,8 tys. dolarów za uncję jest mało
atrakcyjny. Wydaje się, że i jedni, i drudzy są w tym przekonywujący. Jeśli chodzi o rynek zbożowy – to
trwające w naszej części świata żniwa zapowiadają się przynajmniej dobrze. Brak alarmistycznych
sygnałów powoduje, że ci, którzy operują na rynku kontraktów zbożowych okazjonalnie – w tym
okresie zazwyczaj z daleka trzymają się od tych parkietów. Oczekiwania co do notowań soi czy
kukurydzy w dalszym ciągu pozostają korzystne, ponieważ popyt wydaje się stabilny, a lokomotywą
jego wzrostu są chińskie niedobory paszowe, związane z koniecznością masowej odbudowy po
zeszłorocznej pladze afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zwiększona w związku z nim podaż mięsa w
Państwie Środka istotnie ograniczyła chiński import. 

Do niedawna jeszcze wydawało się, że druga połowa roku może przynieść trwałą poprawę notowań
kakao. Oczekiwania te wiązano głównie z po pandemicznym odbiciem w europejskiej oraz
amerykańskiej gospodarce. Napływające jednak z Wybrzeża Kości Słoniowej (ok. 50 % globalnej
podaży w 2019 r.) informacje wskazują, że tegoroczna produkcja będzie wysoka. Tamtejszym
plantacjom sprzyjać ma również aktualny układ La Nina (zjawisko pogodowe) zapowiadający
dostateczną ilość opadów. Taka sytuacja skłoniła m.in. analityków Commerzbanku, aby wysłać
rynkowi sygnał, że prognozowana na ten rok przez Międzynarodową Organizację Kakao (ICCO)
nadwyżka popytu nad podażą w wysokości 165 tys. ton w rzeczywistości może być znacząco większa.
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Pierwszy miesiąc drugiego półrocza przyniósł niezwykłe ożywienie na rynku kawy.  Kursy notowań
używki zarówno Arabiki, jak i Robusty wzrosły w sumie w lipcu o ok. +40 %. Tak znaczna, skokowa
progresja jest pochodną anomalii pogodowej w ,,Kraju Kawy”, za którą uznać należy pojawienie się
mrozu. Ostatni raz atak masy polarnego powietrza nawiedził uprawną południowo – wschodnią cześć
Brazylii w 1994 r., a zbliżone do obecnych poziomy cenowe w wysokości ponad 200 centów za funt
oglądaliśmy w 2014 r. Wstępne szacunki amerykańskiego Departamentu Rolnictwa wskazują, że
tegoroczne zapasy kawy (gorsze zbiory też w Hondurasie i Kolumbii) nogą być najniższe od sezonu
2011/2012. Brazylia to także jeden z najważniejszych spichlerzy świata, gdyby więc fale mrozów
zagościły tam na dłużej, wówczas może dojść do napięć w całym żywnościowym ekosystemie naszego
globu. 
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Tabela 3. Procentowe zmiany cen wybranych kontraktów towarowo – surowcowych w 2021 r.* [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie stooq.com; *stan na 27 lipca 2021 r.; **kontrakty 3 miesięczne na LME . 
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O NAS

Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie
kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy
rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI). 

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych
(FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku
niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych. 

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla
przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). 

NABYWANIE AKCJI 
 

Przeprowadziliśmy emisję akcji
Emitentów z sektora gamingowego,

medycznego, med-techowego, rynku
OZE czy finansowego, 

w zróżnicowanych typach transakcji.

Dbamy o najwyższą jakość obsługi Klientów, dążąc do budowania długotrwałych, partnerskich relacji. W
działaniach cenimy czas naszych Klientów, rzetelność informacji i elastyczność obsługi. 

NABYWANIE OBLIGACJI 
 

Specjalizujemy się w emisji obligacji
Emitentów zarówno dla sektora

nieruchomościowego, rynku OZE, 
 jak i rynku pożyczkowo-

windykacyjnego.

OFERTA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH 

 
Umożliwiamy Inwestorom

obejmowanie certyfikatów z
szerokiej oferty FIZ, FIO oraz SFIO. 

 

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Prosper Capital 
Dom Maklerski S.A.

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

22 201 11 30
wsparcie@pcdm.pl

HNWI Capital sp. z o.o

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

kontakt@hnwicapital.pl

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

biuro@prime-distribute.pl

Prime Distribute sp. z o.oWarszawa

Wrocław

Poznań

Prosper Capital 
Advisors sp. z o.o.

ul. Walońska 7/66
55-413 Wrocław

71 330 74 18
biuro@pcadvisors.pl

Łukasz Żurad „CoolInvest” 
Doradztwo Finansowe

ul. Kurkowa 8
50-210 Wrocław

696 621 512
lukasz.zurad@wp.pl

ul. Dąbrowskiego 49/13
60-842 Poznań

biuro@dcap.pl

Diamond Capital sp. z o.o. s.k.

Prosper Capital Advisors sp. z o.o.

ul. Wodna 15/18
61-782 Poznań

786 843 743
biuro@pcadvisors.pl

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126
Kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł w pełni opłacony

22 201 11 30

wsparcie@pcdm.pl

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Toruń

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

ul. Żółkiewskiego 10
87-100 Toruń

573 444 080
biuro@pcdm.pl

Punkt Obsługi Klienta

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl

ODWIEDŹ NAS!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw
https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper
Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000065126, REGON: 016637802, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00
zł, opłacony w całości (dalej jako „Prosper Capital DM”). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem
świadczenia usług doradczych, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego
lub podatkowego, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych lub
emitentów i nie powinien stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora.
Odbiorcy niniejszej publikacji, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni zasięgnąć
opinii niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji
nie stanowi porady inwestycyjnej. 

Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej
publikacji nie są i nie mogą być poczytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w
przyszłości. Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą i
doświadczeniem, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w
oparciu o ogólnodostępne informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać dezaktualizacji
wraz z upływem czasu. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy materiału nie
ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejsza publikacja wyraża
wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
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