
Prosper Capital 
Dom Maklerski S.A.

NEWSLETTER
Sierpień 2021



WSTĘP

SPIS TREŚCI

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

PUDEŁKA, BEZ KTÓRYCH NIE MOŻE 
OBYĆ SIĘ ŚWIAT 
Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

RYNEK WIERZYTELNOŚCI 4Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

11

RYNEK WIERZYTELNOŚCI 16Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.



Szanowni Państwo, 

zapraszam do zapoznania się z sierpniowym wydaniem
Newslettera PCDM. W bieżącym numerze, znajdą Państwo artykuł o
bieżącej sytuacji na rynku wierzytelności oraz tekst opisujący
niedobory w globalnym handlu wynikające m.in.  z
niewystarczających zasobów kontenerów ISO dla frachtu
morskiego. Zachęcam również do zapoznania się z artykułem
przygotowanym przez Skarbiec TFI S.A., stanowiący omówienie
aktualnej sytuacji na GPW. 

Miniony miesiąc był szczególnym momentem w rozwoju naszego
Domu Maklerskiego, który zaowocował otwarciem nowych
Punktów Obsługi Klienta oraz placówek partnerskich. Od tej pory
mogą Państwo skorzystać z naszej oferty stacjonarnie w nowych
lokalizacjach: Szczecinie, Lubinie, Olsztynie, Krakowie oraz
Toruniu. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszych nowych
placówek i 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
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Prezes Zarządu 
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Dom Maklerski S.A.
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Rynek wierzytelności jest jednym z segmentów rynku finansowego, który od kilku lat rośnie w
błyskawicznym tempie. Jednak w ostatnich latach napotkał on wiele trudności. Po aferze
Getback oraz zmianach ustawodawczych w latach 2018-2019, które istotnie zmieniły zasady
dochodzenia spłat, rynek w dalszym ciągu poszukuje ceny równowagi. Nowsze zmiany
legislacyjne (wprowadzenie części zmian czasowych) zasiały dodatkową niepewność na rynku
wierzytelności, a zmiany te były tłumaczone ochroną konsumenta i całej otoczki COVID-19.
Takie postrzeganie przyjmuje przynajmniej część inwestorów. Czy te zmiany są zagrożeniem czy
może klasycznym momentem okazyjnym z punktu widzenia kontrariańskiego?

RYNEK WIERZYTELNOŚCI
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CHARAKTERYSTYKA RYNKU WIERZYTELNOŚCI

Na rynku wierzytelności działa wiele podmiotów specjalizujących się obrotem wierzytelnościami,
takich jak: firmy factoringowe, pośrednicy w obrocie wierzytelnościami, jednak największy udział w
rynku mają firmy windykacyjne. Firmy windykacyjne kupują portfele wierzytelności, jak też przyjmują
je na zlecenie (inkaso), a ich głównym zadaniem jest odzyskanie zadłużenia. Przekazanie
wierzytelności firmom windykacyjnym pozwala nie tylko obniżyć koszty (zwrot części kwoty z
udzielonych pożyczek, kredytów, mandatów, kar umownych/odsetkowych), ale przede wszystkim
wyeliminować ryzyko nieściągnięcia wierzytelności (w zamian za sprzedaż wierzytelności z
dyskontem). Wyspecjalizowane organizacje mają zdecydowanie większe możliwości oraz
odpowiednie zaplecze. Jest to także wygodne dla banków. Nie musza trzymać dodatkowych buforów
na „niespłacane” kredyty, nijako „czyszcząc” swoje bilanse. W tym przypadku sprzedający pakiet
wierzytelności nie zarabia. Nie taki cel przyświeca takiej transakcji. Motywacją takiego podmiotu jest
minimalizacja strat i maksymalizowanie korzyści (np. mniejsze wymagane rezerwy, mniejsze koszty
obsługi wierzytelności).

Pamiętajmy, że firmy odzyskujące wierzytelności pełnią bardzo ważne funkcje i nie należy ich
postrzegać jako typowego „bad guy”. Po pierwsze przypominają dłużnikom, że za długi należy płacić i
w związku z tym są bolesną nauczką dla dłużników. W ten sposób mogą spadać ceny pożyczek,
kredytów (bo będą miały mniejszą szkodowość, klienci będą pamiętali, że trzeba przecież płacić za
zobowiązania) lub nie wzrośnie cena transportu publicznego (bo nie będzie zjawiska darmowych
przejazdów tj. ang. free rider problem), a większa pula osób będzie zasilać kasy przewoźników. Po
drugie, pomagają oczyścić trudne należności przedsiębiorcom (np. bankom, tel-komom, platformom
telewizyjnym, pożyczkodawcom RTV/AGD, SKOK-om, przewoźnikom) i dzięki temu odzyskają one
przynajmniej część swoich należności.  

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


Po trzecie, firmy odzyskujące wierzytelności specjalizują się w swoim fachu, a nie każdy
przedsiębiorca ma ekonomiczny sens utrzymywania działu windykacji (zmniejszenie kosztów
prowadzenia działalności). W ten sposób te przedsiębiorstwa mogą się skupić na swoich
podstawowych biznesach. W mediach często wskazuje się firmy windykacyjne właśnie jako „tych
złych” ale pamiętajmy, że to nie te podmioty udzieliły pożyczki czy kredytu. Tak więc moralne
przypisywanie im winy (przynajmniej w stu procentach) nie jest poprawne. Często firmy windykacyjne
pomagają w restrukturyzacji zadłużeń, a i zdarzają się umorzenia długu (ze względu trudnych sytuacji
życiowych dłużnika). Pamiętajmy, że to czy konsument jest zmuszony do wzięcia drogiego kredytu czy
pożyczki jest głównie problemem strukturalnym ekonomii danej gospodarki (słabe zarobki,
wykluczenie społeczne, problemy zdrowotne) ale też kwestią jakości edukacji ekonomicznej. Jest to
zatem temat bardzo polityczny gdzie nadmierne wspieranie dłużników ma duże konsekwencje dla
osób „płacących w terminie” (typowy free rider problem). Ustawodawca więc ma dylemat gdzie
określić granicę i reguły gry na tym rynku. Niezależnie jaką decyzję podejmie ustawodawca to
ekonomia nie da się oszukać. Reguła jest prosta: „zbyt duże ulgi dla dłużników prędzej czy później
muszą zostać pokryte przez płacących w terminie, natomiast małe ulgi dla dłużników są benefitem
(mniejszymi kosztami usług) dla płacących w terminach.”

JAKIE SĄ RODZAJE WIERZYTELNOŚCI?

Pod pojęciem wierzytelności należy rozumieć uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia
będącego wynikiem danego zobowiązania. Głównym kryterium podziału rynku wierzytelności jest
rodzaj wierzytelności, według którego możemy wyróżnić wierzytelności masowe oraz wierzytelności
korporacyjne. Wierzytelności masowe (konsumenckie; ang. B2C) dotyczą zobowiązań gospodarstw
domowych wobec innych podmiotów i charakteryzują się one stosunkowo niewielką wartością
zadłużenia (niski nominał wierzytelności). W przypadku braku ich spłaty mogą być one grupowane w
pakiety o większej wartości, a następnie odsprzedane firmom windykacyjnym. Natomiast
wierzytelności korporacyjne (ang. B2B) stanowią wierzytelności przedsiębiorstw wobec innych
przedsiębiorstw. Przedmiotem obrotu na rynku mogą być zarówno wierzytelności wykazujące
opóźnienie w spłacie, jak i takie, których termin spłaty jeszcze nie minął.

Rynek wierzytelności w Polsce jest ściśle skorelowany z poziomem zadłużenia i zamożności
społeczeństwa polskiego. Zawirowania gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19 wpłynęły na
portfele Polaków oraz finanse przedsiębiorstw. Nie dość, że przybyło zaległości, to średnie zadłużenie
również uległo zwiększeniu. Łączne zaległości konsumentów i firm na koniec 2020 roku wyniosły
ponad 59,2 mld zł i były o blisko 3,5 mld zł większe niż w roku poprzednim (wyniki Krajowego Rejestru
Długów). 
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Pomimo wzrostu zadłużenia handel wierzytelnościami w 2020 roku praktycznie zamarł. Pandemia
ograniczyła aktywność sprzedających portfele wierzytelności, a firmy windykacyjne w znacznym
stopniu ograniczyły inwestycje. Od strony mikroekonomii zwiększyła się podaż wierzytelności a
równocześnie popyt zmalał. Był to klasyczny przypadek zmuszający uczestników tego rynku do
zmniejszenia ceny za wierzytelności. Takie momenty mogą powodować możliwość okazyjnych nabyć
pakietów. Cena nabycia pakietu ustalona między stronami powinna odpowiadać wartości i
prawdopodobieństwie przyszłych przepływów. W założeniu, że uczestnicy rynku musieli sprzedawać
pakiety tanio, a przyszłe odzyski z tych pakietów będą na porównywalnych poziomach, to na takim
rynku mogła się pojawić fundamentalna „okazja” dla nabywców wierzytelności. 

WINDYKACJA, CZYLI CO DZIEJE SIĘ PO CESJI (ZAKUPIE) WIERZYTELNOŚCI

Windykacja jest procesem odzyskiwania własności za pomocą środków zdefiniowanych w przepisach
prawnych (łącznie z polubownym rozstrzygnięciem). Wierzyciel – osoba mająca prawo do danego
świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego - wykorzystując zbiór czynności prawnych i procesowych
dochodzi należnych kwot lub przedmiotów od dłużnika. Windykacja to proces legalny mający na celu
zmotywowanie dłużnika do spłaty zobowiązania. Proces ten rozpoczyna się w momencie, gdy dłużnik
nie spłacił zobowiązania w określonym terminie. Ze względu na stosowane środki i narzędzia
wyróżnić można windykację miękką, obejmującą kontakt telefoniczny i mailowy oraz pisma z
wezwaniem do zapłaty, restrukturyzacje, ugody. W przypadku gdy nie przynosi ona rezultatów,
rozpoczyna się windykacja twarda, obejmująca m.in.: wpisanie dłużnika do krajowego rejestru
dłużników, postępowanie sądowe czy też komornicze.

Pierwszym etapem pozwalającym zapobiec ewentualnej windykacji jest monitoring i prewencja.
Prewencja jest zbiorem narzędzi pozwalającym zapobiec powstaniu zadłużenia, najczęściej są to
wszystkiego rodzaju przypomnienia zawierające numer konta, termin zapłaty i kwotę zadłużenia.
Monitoring obejmuje szerszy zakres narzędzi i ma na celu bieżącą kontrolę należności, a w
szczególności wykrywanie wszelkich opóźnień w spłacie od razu. Te procesy głownie wykonują
przedsiębiorcy jeszcze przed powstaniem zobowiązań przeterminowanych.

W przypadku braku spłaty wierzytelności w określonym terminie rozpoczyna się postępowanie
polubowne, polegające na motywowaniu dłużnika do spłaty lub ustalenie ugody z nowym planem
spłaty. Takie pierwsze działania wykonuje cześć przedsiębiorców, inni już na tym etapie wykonują
cesję (sprzedaż) wierzytelności. Jeżeli polubowne próby odzyskania należności okazały się
bezskuteczne, to kolejnym etapem jest postępowanie sądowe. W sytuacji, gdy dłużnik jest
nieuchwytny, wierzycielowi nie pozostaje nic innego niż złożenie spawy sądowej. Po uzyskaniu
sądowego nakazu zapłaty i zaopatrzenie go w klauzulę wykonalności sprawa trafia do komornika.
Komornik rozpoczyna proces poszukiwania źródeł finansowania lub majątku. 
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Może on dokonać zajęcia środków na koncie bankowym lub pochodzących z wynagrodzenia, może on
także dokonać zajęcia ruchomości lub nieruchomości stanowiącej część majątku dłużnika. Jeżeli
mimo podjętych działań komornik nie jest w stanie wyegzekwować należności, dochodzi do
umorzenia egzekucji. Umorzenie egzekucji nie jest jednak równoważne z umorzeniem długu, gdyż
prawo do tego ma jedynie wierzyciel. Po bezskutecznej windykacji, wierzyciel może zaproponować
redukcję zadłużenia, aby odzyskać chociaż część należnej kwoty. Jednak im dalej od terminu zapłaty
(im bardziej przeterminowany jest dług), tym mniejsze szanse na odzyskanie długu, dlatego też
odzyskiwanie wierzytelności najlepiej zlecić profesjonalnej firmie windykacyjnej dużo wcześniej.

WIELKOŚĆ RYNKU ORAZ WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI NABYTYCH

Wielkość polskiego rynku wierzytelności według danych zaprezentowanych przez Związek
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wciąż rośnie. Jednak na wykresie zaprezentowanym poniżej
można zauważyć zahamowanie rynku wierzytelności – widoczne w II kwartale 2020 roku, czyli zaraz
po wybuchu pandemii koronawirusa (spowodowane zmniejszeniem akcji kredytowych i
pożyczkowych banków i instytucji pożyczkowych). Liderzy rynku jednak szybko dostosowali strategie
swoich organizacji do panującej sytuacji, a wyniki tego można zauważyć już w IV kwartale 2020 roku.
Łączna wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności zarządzanych przez członków ZPF wynosiła
na koniec 2020 roku 120,5 mld złotych. 

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 7

Źródło: ZPF, dostęp: 24-8-2021 r. 

Analizując wartość bilansową
zarządzanych portfeli wierzytelności u
największych spółek publicznych w
Polsce można zauważyć, że ich wartość
spadła – wyjątkiem jest wartość
portfeli zarządzanych przez Kredyt
Inkaso S.A., choć wzrost ten jest
nieznaczny. Spadek wartości
zarządzanych pakietów miał
niewątpliwie związek z ograniczeniem
zakupów nowych portfeli
wierzytelności (zmniejszenie popytu na
pakiety wierzytelności).

W składzie portfeli zarządzanych przez badane spółki znajdują się w większości wierzytelności
konsumenckie, głównie wierzytelności bankowe, telekomunikacyjne oraz pożyczkowe.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych Emitentów.

Pandemia znacząco ograniczyła inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Badane spółki
przeznaczyły na zakup nowych pakietów wierzytelności nawet cztery razy mniej środków niż w roku
poprzednim. Ponadto, mimo iż spółki te prowadzą swoją działalność nie tylko na rynku w Polsce, ale
także we Włoszech, Rumunii, Rosji, Bułgarii, Hiszpanii, Czechach oraz Słowacji. W czasie pandemii
spółki te znacząco ograniczyły zasięg swoich inwestycji, skupiając się przede wszystkim na polskim
rynku. 

Wykres 1. Wartość księgowa portfeli wierzytelności (mln zł)

Wykres 2. Łączne inwestycje w portfele wierzytelności w latach 2019-2020 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych Emitentów. Kredyt Inkaso kończy okres
sprawozdawczy w 31.03 danego roku sprawozdawczego.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Pomimo obniżonej podaży portfeli wierzytelności oraz ograniczonej inwestycji w nowe portfele,
spółka Best S.A. odnotowała rekordowe wpłaty od dłużników, ich wartość w 2020 roku wzrosła o
22,10%. Wzrost spłat wierzytelności osiągnęła także spółka Kruk S.A., lecz wartość tych wpłat była
mniejsza od planowanych. Jedynie Kredyt Inkaso zanotowała spadek wpłat o 10% w porównaniu z
poprzednim rokiem, lecz jednocześnie wpłaty te przewyższały o 31,7 mln zł wcześniejsze prognozy.

Wykres 3. Spłaty z portfeli wierzytelności w latach 2019-2020 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych Emitentów. 

Pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowane pandemią, może skutkować utratą płynności
wielu przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a w konsekwencji wzrostem wartości kredytów
zagrożonych. Oprócz tego pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna dla małych i średnich
przedsiębiorstw jest płynność bieżąca. Według badania „KoronaBilans MŚP” Krajowego Rejestru
Długów, 60% małych i średnich przedsiębiorstw nie otrzymuje płatności od swoich kontrahentów w
terminie. Spółki te, dotychczas miały opory przed skierowaniem faktur z wierzytelności B2B do
profesjonalnych firm windykacyjnych, obawiając się pogorszenia relacji z kontrahentami (a także
prowizji za skierowanie sprawy). Aktualnie natomiast 43% przedsiębiorstw, które nie otrzymały
zapłaty w terminie, rozpoczyna windykację w trakcie pierwszego miesiąca od upływu terminu na
fakturze. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Spółki te dostrzegły, że aby skoncentrować się na bieżącej działalności, działania takie jak windykacja
należy zlecać wyspecjalizowanym firmom. W związku ze wzrostem zadłużenia zarówno konsumentów,
jak i przedsiębiorców, spowodowanych pandemią koronawirusa, w kolejnych latach należy
spodziewać się presji podażowej oraz zwiększonego zainteresowania sprzedażą portfeli
wierzytelności, zwłaszcza z sektora bankowego i pożyczkowego. Przy założeniu niskiej szkodowości
portfela, pakiety wierzytelnościowe mogą okazać się wysoce rentowne dla nabywających.

OPRACOWANIE

Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ 
OFERTĄ EDUKACYJNĄ >>

W Prosper Capital Dom Maklerski nieustannie dążymy do
podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzielimy się z
Państwem naszą ekspercką wiedzą, umożliwiając lepsze
zrozumienie bieżącej sytuacji rynkowej, a także poszerzenie
wiedzy z zakresu finansów. Organizujemy m.in. bezpłatne
webinary edukacyjne czy tworzymy e-booki edukacyjne. Do
opracowania materiałów edukacyjnych zapraszamy również
uznanych ekspertów z rynku finansowego. 
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KONTENEROWY DYKTAT KONIUNKTURY 

Niedobory są naturalną pożywką dla inflacji. Niemniej, ostatnie miesiące dowodzą, że ich zakres
przedmiotowy może być bardzo różny i nierzadko też prozaicznie wręcz zaskakujący. Mianowicie
okazuje się, że bodźcem naruszającym ogólną równowagę w globalnym handlu, a przez to w całej
światowej gospodarce - mogą być metalowe pudełka, a dokładniej mówiąc ich brak. Mowa jest tu o
kontenerach ISO dla frachtu morskiego, czyli zestandaryzowanych (przez Międzynarodową
Organizację Morską) stalowych pojemnikach, które umożliwiają prosty i szybki załadunek – transport
(drogą morską i lądową) – magazynowanie oraz rozładunek towarów.

Połączenie istotnie zwiększonego – na tle zeszłorocznej lockdownowej zapaści – popytu na
surowce, półprodukty i towary z ultra asekuracyjną polityką zaopatrzeniową przedsiębiorstw,
spowodowało zakłócenia płynności w globalnej wymianie gospodarczej. O niedoborze
półprzewodników, bez których nie może praktycznie funkcjonować żadna nowoczesna
gospodarka, a który z czasem urósł do rangi symbolu ekonomicznych następstw pandemii,
pisaliśmy w naszym Newsletterze już wczesną wiosną tego roku. Wówczas nie sądziliśmy
jednak, że problemy tzw. wąskich gardeł zaopatrzeniowych staną się normą także w wielu
innych, jeśli nie we wszystkich branżach. W rezultacie ekonomiści mówią teraz o dynamicznym
wzroście cen, a tak zwani zwykli ludzie o powszechnej drożyźnie, co chyba trafniej oddaje istotę
tego stanu rzeczy. 

PUDEŁKA, BEZ KTÓRYCH NIE
MOŻE OBYĆ SIĘ ŚWIAT 
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Tabela 1. Wybrane parametry zewnętrzne kontenerów ISO oraz ich
pojemności dla Europalet  

Źródło: Opracowanie własne. 

Trzon obrotu kontenerowego (we
frachcie morskim i lądowym) opiera się
na trzech rodzajach pojemników: 20-,
40- i 45-stopowych (w Ameryce
Północnej korzysta się też z większych,
tj. 48- oraz 53-stopowych), z których
największe zastosowanie znajdują te
dwa pierwsze o symbolach 1C
(,,dwudziestki”) i 1A (,,czterdziestki”). 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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W ostatnich latach ceny nowych – 40 stopowych kontenerów wahały się w przedziale 1950 – 2300
dolarów. W następstwie rzeczonych problemów z ich dostępnością oraz skokowego wzrostu cen stali,
cena popularnej ,,czterdziestki” z dostawą na połowę br. wynosiła już 6200 USD, i była najwyższą w
historii. Z kolei za ,,dwudziestkę”, która jeszcze na początku 2020 r. kosztowała 1800 dolarów na
przełomie lat 2020/2021 trzeba było płacić od 2500 do 3500 USD. Drastycznie podrożały też ceny
używanych kontenerów. Na rynku chińskim pomiędzy listopadem 2020 r., a marcem 2021 r. ceny ,,20-
stek”, czyli kontenerów 1C - wzrosły z ok. 1300 do 2520 dolarów. 

Niedobory sprzętu kontenerowego windują stawki frachtu. Na przykładzie Baltic Exchange Dry Index –
wskaźnika uważanego za globalny probież cen dla przewozów kontenerowych, widzimy, że w 2021 r.
jest to wzrost zdecydowanie pionowy. Nic zatem dziwnego, że Euler Hermes na przykładzie Niemiec
alarmuje, że pnące się stromo koszty frachtu rodzą dla coraz większej ilości firm średniej wielkości 
 problemy natury egzystencjalnej. 

Rysunek 1. Notowania Baltic Exchange Dry Index
odzwierciedlające ceny frachtu pomiędzy Azją, a Europą i USA 

Źródło: stooq.com za thedailyshot.com, dostęp 2021-08-24. 

Badania Euler Hermes wskazują, że wiele firm
zamówiło znacznie więcej towarów niż tego
potrzebuje. Oznacza to, że sporą cześć świata
ogarnęła prawdziwa mania chomikowania. W
obliczu niewygasłej jednak pandemii, takie
zachowania wydają się jednak jak najbardziej
zrozumiałe. W rezultacie zauważa się, że o ile
przed pandemią firmy utrzymywały zapasy
magazynowe, które miały zaspakajać ich
potrzeby od jednego kwartału do dwóch, to
teraz gromadzą ilości umożliwiające im
niezakłócony rytm pracy od sześciu do
dwunastu miesięcy. 

Takiego podwyższonego popytu nie są jednak w stanie przetrawić porty. Stąd na redach robią się
gigantyczne korki, które powiększają się jeszcze za sprawą covidowych obostrzeń. Warto więc
przypomnieć, że kiedy u progu tegorocznego lata wśród pracowników terminala kontenerowego
Futian, leżącego w pobliżu południowochińskiej metropolii Shenzhen wykryto koronawirusową
infekcję, to przez kilka tygodni jeden z największych portów świata pracował przynajmniej o połowę
wolniej. W następstwie tego u wejścia do portu Futian/Shenzen zrobił się gigantyczny korek
składający się z kilkudziesięciu statków kontenerowych. Do Chin nie mogły być wtedy dostarczone
liczne surowce, maszyny i urządzenia, a w drugą stronę nie odpłynął sprzęt komputerowy, smartfony,
rowery czy sprzęt gospodarstwa domowego. W rezultacie napiętych harmonogramów żeglugowych
sporo statków nie jest w stanie czekać na zwrot wszystkich pustych kontenerów i odpływa ze
zmniejszoną ich ilością od 5 % do 8 %.Wszystko to, wraz z brakami w personelu, ale nie tylko w
portach, lecz również w postaci niedostatecznej ilości kierowców ciężarówek (np. w USA), którymi
rozładowane produkty podążają dalej w głąb lądu, opóźnia ruch zwrotny kontenerów. Poza tym, jakby
na ironię spora ilość kontenerów jest po prostu też porzucana. Odnosić się to ma przede wszystkim do
zaplecza portowego Australii, Ameryki Środkowej i Europy Wschodniej. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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MONOPOL MADE IN CHINA 

Obrót sprzętem kontenerowym jest domeną wyspecjalizowanych w tym zakresie firm leasingowych i
linii żeglugowych. Tak jedni, jak i drudzy od początku tego stulecia uzależnieni są od chińskich
producentów. Według brytyjskiej firmy analitycznej Drewry Maritime Research, trzech największych
wytwórców kontenerów, tj.: China International Marine Containes (CIMC),  Dong Fang International
Container (DFIC) oraz CXIC Group Containers kontroluje ok. 80 % globalnej podaży, a z pozostałymi
firmami z Chin należy do nich 96 % rynku kontenerowego do przewozu ładunków suchych oraz 100 %
kontenerów chłodniczych. 

Rysunek 2. Struktura podmiotowa udziałów w światowej
produkcji kontenerów do przewozu ładunków suchych
(dane za w I kw. 2021) 

Źródło: American Shipping za Drewry Maritime Research,
dostęp: 2021-08-24.  

Opanowanie światowego biznesu
kontenerowego zajęło chińskim firmom nieco
ponad dekadę. Jeszcze w latach 90. XX wieku,
głównym producentem sprzętu
kontenerowego była Korea Południowa.
Wkrótce jednak ich wytwarzanie w tym kraju
okazało się już mało opłacalne, a to
spowodowało, że opuszczony przez
Koreańczyków rynek przy pomocy władz w
Pekinie skwapliwie przejęły chińskie
przedsiębiorstwa skupione w kontrolowanym
przez rząd China Container Industry
Association (CCIA). Chińczycy panując nad
newralgicznym ogniwem łańcucha globalnych
dostaw, mogą w istotny sposób wpływać na
zdolności przewozowe swoich największych
konkurentów w światowym handlu, jakimi są
Stany Zjednoczone i Niemcy. 

Analizy monachijskiego ifo (Institut für
Wirtschaftsforschung) wskazują, że w 2020 r.
Chiny umocniły swoje miejsce w światowym
obrocie towarami - powiększając w nim swój
udział o +1,5 % do 14,5 %, podczas gdy udział
USA i Niemiec skurczył się, odpowiednio o 0,5
%i 0,1 %. Efekt ten nie tyle jednak wynikał z
wyrafinowanego zarządzania produkcją
kontenerów, ale przede wszystkim był
pochodną struktury asortymentowej
chińskiego przemysłu. W warunkach pandemii
świat wchłaniał bowiem każdą ilość sprzętu
ochronnego, masek, czy takich pomocy do
prowadzenia domowego biura jak ekrany
komputerowe i laptopy. 

Rysunek 3. Struktura podmiotowa udziałów w światowej
produkcji kontenerów do przewozu ładunków suchych
(dane za w I kw. 2021) 

Źródło: American Shipping za Drewry Maritime Research,
dostęp: 2021-08-24.  

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


Wobec zaistniałej sytuacji pojawiają się w USA zarzuty kierowane w stronę Chin o nieuczciwej
konkurencji oraz o zamierzonym niewykorzystywaniu pełni mocy produkcyjnych w chińskich
fabrykach, celem utrzymania cen kontenerów. Z tym jednak, że w przeciwieństwie do przewoźników
oceanicznych, chińscy producenci sprzętu kontenerowego znajdują się całkowicie poza zasięgiem
amerykańskich organów regulacyjnych. 

Nie brakuje zatem głosów opowiadających się za uruchomieniem produkcji kontenerów w Stanach
Zjednoczonych, np. w obszarze obecnie wstydliwego, bo zdeindustrializowanego ,,Pasa Rdzy”.
Problem jednak w tym, że produkcja kontenerów w USA nie sprostałaby zapewne cenowo tej
realizowanej w Chinach. Kluczową kwestią są już nie tyle nawet płace, co w szczególności stal, która
stanowi w ok. 60 % o całkowitych kosztach produkcji kontenera. 

Wyliczenia S&P Global Platts wskazują, że na przestrzeni minionej dekady ceny amerykańskiej stali
walcowanej na gorąco (HEC) były średnio o 28 % wyższe od tej wytwarzanej w Państwie Środka. W
ostatnim okresie różnice te wyraźnie się pogłębiły i to do tego stopnia, że stal wytapiana w USA
kosztuje nawet dwa razy tyle co w Chinach. Problem jest zatem podobny do tego, z którym ćwierć
wieku temu miał do czynienia przemysł kontenerowy w Korei Południowej. 
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SZANSA DLA UKRAINY? 

W świetle powyższego możemy stwierdzić, że
opanowanie przez Chiny światowego rynku
produkcji kontenerów ma charakter
strukturalny. Ewentualne przełamanie
chińskiego monopolu w tym zakresie mogłoby
się powieść za sprawą poczynionych inwestycji
zagranicznych, polegających na uruchomieniu
produkcji kontenerów tam, gdzie istnieją
sprzyjające ku temu warunki. Jeśli chodzi o
nasz region to takim krajem mogłaby być na
pewno Ukraina, jeden z czołowych (pierwsza
10-tka) na świecie producentów i eksporterów
stali. Być może nasz wschodni sąsiad nie
będzie czekał na ruch zagranicznych
inwestorów i ramach oczekiwanego wsparcia
finansowego z Zachodu (m.in.
rekompensującego ubytki spowodowane
uruchomieniem Nord Stream 2) samodzielnie
rozpocznie ich produkcję, czyniąc z tego jedną
ze swych specjalizacji eksportowych.

Tabela 2. Najwięksi eksporterzy stali na świecie (w 2018 r.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie trademap.org,
dostęp: 2021-08-24. 

Wyposażając przy tym gospodarki Zachodu w jedno, jak staraliśmy się to pokazać, z prostszych, lecz
podstawowych narzędzi geoekonomicznych współczesnego życia gospodarczego. 

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


Nie ulega wątpliwości, że pandemiczne doświadczenia, które niestety jeszcze trwają, wywrą istotny
wpływ na praktykę i teorię gospodarowania w XXI wieku. W świetle przedstawionej sytuacji na
globalnym rynku kontenerowym możemy stwierdzić, iż uwypuklony ich niedobór – bardzo istotnie
rzutuje na wielkość popytu, podaży i ceny wielu dóbr, a więc przekłada się na wskaźniki
charakteryzujące stan ogólnej równowagi gospodarczej w świecie. Osiemnastowieczne (tj. z 1776 r.)
Badania nad naturą i przyczynami bogactw nardów Adama Smitha odwoływały się do przykładu
funkcjonowania fabryki szpilek. Pandemiczne doświadczenia wieku dwudziestego pierwszego
dowodzą, że równie atrakcyjnym poglądowo - może być też casus fabryki kontenerów. Od
opublikowania genialnego dzieła ojca współczesnej ekonomii minęło wprawdzie 245 lat, lecz nie
sposób zaprzeczyć temu, że wyroby stalowe jakby nie było - ciągle w cenie. 
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OPRACOWANIE

Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ 
OFERTĄ EDUKACYJNĄ >>

W Prosper Capital Dom Maklerski nieustannie dążymy do
podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzielimy się z
Państwem naszą ekspercką wiedzą, umożliwiając lepsze
zrozumienie bieżącej sytuacji rynkowej, a także poszerzenie
wiedzy z zakresu finansów. Organizujemy m.in. bezpłatne
webinary edukacyjne czy tworzymy e-booki edukacyjne. Do
opracowania materiałów edukacyjnych zapraszamy również
uznanych ekspertów z rynku finansowego. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/
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W końcu doczekaliśmy się! W ostatnich latach z zazdrością spoglądaliśmy w kierunku giełd
europejskich, w szczególności USA, które to regularnie śrubowały rekordowe poziomy
indeksów. Z kolei nasz rodzimy parkiet, z wyłączeniem „maluchów” (sWIG80) przyprawiał o
kompleksy, choć naszymi wynikami – tu mam na myśli fundusz Skarbiec Małych i Średnich
Spółek, wcale nie odstawaliśmy od najlepszych (99% za ostatnie 24 miesięcy przy 93% dla
Nasdaq100, 51% dla S&P500 i 37% dla MSCI EM). 

KOLEJNY WZROSTOWY
MIESIĄC NA GPW
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Jednak w końcu stało się! WIG poprawił historyczny rekord… sprzed 14 lat. Co warto podkreślić
wskaźnik P/BV dla indeksu (WIG) był w 2007 roku znacząco powyżej dwóch (2,7x), natomiast obecnie,
w dalszym ciągu jest w okolicach jedności. To obrazuje, że osiągając poprzednie szczyty spółki były
wyceniane drogo, natomiast obecnie – na poziomie wartości odtworzeniowej majątku. Dlatego nie
należy ewaluować zaawansowania wzrostu przez pryzmat punktowej wartości indeksu, ale właśnie
wyceny. Tak formułując ocenę – uważam, że w dalszym ciągu możemy mówić o lekkim
niedoszacowaniu krajowego rynku. Obecny sentyment na rynku sprzyja transakcjom IPO. Od
początku roku na GPW zadebiutowało 7 spółek (powyższa liczba nie uwzględnia przenosin z rynku
NewConnect), podczas gdy w latach 2017-2020 było to odpowiednio 5, 5, 1 i 3 debiuty. Biorąc pod
uwagę dobry sentyment na rynkach, jest szansa, że tegoroczny „licznik” dojdzie do kilkunastu
debiutantów, co byłoby najlepszym wynikiem od 2016 roku (12 spółek). Warto podkreślić, że stopy
zwrotu z 6 na 7 tegorocznych IPO są dwucyfrowo dodatnie (wyjątek Huuuge). Należy jednak pamiętać,
że oferty publiczne „wysysają” pieniądze z rynku wtórnego, co może tłumaczyć czasowe słabsze
zachowanie, mniej płynnego (niż rynki bazowe) rynku lokalnego.

Wakacyjny sezon, tęsknota za urlopem, a prawdopodobnie również w coraz większym stopniu powrót
do pracy stacjonarnej, dotknęły też inwestorów na GPW. Obroty w czerwcu sięgnęły ponad 24,6 mld
PLN (w ramach arkusza zleceń) i były o 6,5% niższe niż w tym samym czasie rok temu. Sezonowo,
rozpoczyna się więc okres słabszych obrotów, ale i prawdopodobnie niższej zmienności na rynku, co
daje możliwość skupienia się na poszukiwaniu zwycięzców drugiej połowy 2021 roku.

OPRACOWANIE

Michał Stalmach
Zarządzający Funduszami
Skarbiec TFI S.A.
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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. 
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ODWIEDŹ NAS!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Warszawa

Wrocław

Poznań

Toruń

Kraków

Szczecin

Olsztyn

Lubin

SZCZECIN - Diamond Capital sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Tkacka 69; 70-556 Szczecin
POZNAŃ - Diamond Capital sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dąbrowskiego 49/13; 60-842 Poznań; biuro@dcap.pl; Prosper Capital Advisors sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Wodna 15/18; 61-
782 Poznań; 786 843 743; biuro@pcadvisors.pl
LUBIN - Diamond Capital sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Rynek 11; 59-300 Lubin
WROCŁAW - Prosper Capital Advisors sp. z o.o. sp.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Walońska 7/66; 55-413 Wrocław; 71 330 74 18; biuro@pcadvisors.pl; Łukasz Żurad „CoolInvest” Doradztwo Finansowe Agent
Firmy Inwestycyjnej, ul. Kurkowa 8; 50-210 Wrocław; 696 621 512; lukasz.zurad@wp.pl
WARSZAWA - 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 Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa;
kontakt@hnwicapital.pl; Prime Distribute sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa; biuro@prime-distribute.pl
OLSZTYN - Diamond Capital sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Kościuszki 43; 10-503 Olsztyn
TORUŃ - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Żółkiewskiego 10; 87-100 Toruń; 573 444 080; biuro@pcdm.pl 
KRAKÓW - Diamond Capital sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dobrego Pasterza 13; 31-416 Kraków

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw
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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.

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

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

