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S T R O N A  3

Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością przekazuję Państwu lutowe wydanie
newslettera Prosper Capital Dom Maklerski.

W niniejszym numerze przeczytacie Państwo o parkach
przemysłowych i technologicznych, które często nazywane
są motorem rozwoju gospodarczego. Następnie dowiecie
się Państwo o gustach inwestycyjnych inwestorów
udziałowych w drugim półroczu 2021 roku i czy zmienią się
one w 2022 roku. Ostatni artykuł poświęciliśmy
dywersyfikacji. Niniejsze opracowanie przedstawia jak jest
ona rozumiana przez inwestorów.

Ponadto zapraszam Państwa do odwiedzenia naszych
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.

Zachęcam również do stałego obserwowania naszych
kanałów w mediach społecznościowych oraz śledzenia
strony internetowej, na których znajdą Państwo informacje
o organizowanych przez nas webinarach edukacyjnych, e-
bookach edukacyjnych oraz artykułach eksperckich
tworzonych przez naszych Analityków.

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

WSTĘP
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Prezes Zarządu 
Prosper Capital 
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https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE

Parki przemysłowe i technologiczne często są nazywane motorem rozwoju gospodarczego.
Dzięki nim władze publiczne realizują politykę innowacyjności, a przedsiębiorcy uzyskują dostęp
do szerokiego wachlarza udogodnień i pomocy w rozwijaniu działalności. 
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Czym są Parki Przemysłowe i Technologiczne?

Parki przemysłowe i technologiczne to kompleksy gospodarcze, zapewniające firmom przestrzeń
biurową i produkcyjną, infrastrukturę, jak również doradztwo w tworzeniu i rozwoju
przedsiębiorstw. Parki posiadają wiele cech wspólnych, jednak każdy ze względu regionalnych
uwarunkowań oraz dostępnych czynników wzrostu jest specyficzny. Pierwszy park technologiczny
to Poznański Park Naukowo -Technologiczny, który powstał w maju 1995 roku. Powstawaniu
parków technologicznych w Polsce patronuje Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu (www.sooipp.org.pl). 

Parki wyspecjalizowane w wąskiej dziedzinie oferują specjalistyczne laboratoria, np. Kraków Park
Life Science skierowany do branży lifescience, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
Aeropolis specjalizujący się w rozwoju przemysłu lotniczego. W zdecydowanej większości parków
oferowana jest infrastruktura biurowa, hale produkcyjne i magazynowe, zapewniają
przedsiębiorcom w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne pod budowę własnych zakładów.
Doradztwo w tworzeniu i rozwoju firm często realizowane jest za pomocą Inkubatorów
Przedsiębiorczości, które oferują dostęp do powierzchni w konkurencyjnych cenach. Co więcej,
parki wspierają firmy również poprzez ulgi i zwolnienia podatkowe, np. zwolnienie z podatku od
nieruchomości. 

Źródło: RAPORT Z BADANIA PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH 2019, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości w Polsce

Infrastruktura udostępniana odpłatnie przez parki.

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


Formy działalności Parków

Przeważająca ilość parków została stworzona przez jednostki samorządu terytorialnego (miasto
lub gmina), często we współpracy z uczelniami wyższymi. Nieznaczny odsetek jest efektem
zainwestowania kapitału prywatnego np. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jako
współpraca koncernu Orlen i miasta Płock, lub też pierwszy w pełni prywatny park technologiczny
YouNick Technology Park w Wielkopolsce. Struktura właścicielska Parków, zgodnie z Raportem
sektorowym* z 2019 roku nie przesądza o komercyjnej działalności podmiotu. Wszystkie
uwzględnione w Raporcie ośrodki w swoich aktach założycielskich lub statutach mają wpisaną
działalność „non for profit”. Oznacza to, że w przypadku pojawiania się zysku jest on przeznaczany
na realizację celów statutowych parku i nie podlega podziałowi między właścicielami podmiotu. 

Struktura rodzajowa parków pod względem formy prawnej działalności w 2019 r.

Źródło: *RAPORT Z BADANIA PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH 2019, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Potencjał każdego z parków może być wzmocniony dzięki współpracy z innymi podmiotami. W
31% parków powstało w znaczących ośrodkach akademickich takich jak Kraków, Wrocław, Poznań
czy Katowice (warunkuje to charakter parków – w tym przypadku przedsiębiorcy korzystają ze
współpracy na linii nauka – biznes). 
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Formy współpracy parków z innymi podmiotami

Źródło: RAPORT Z BADANIA PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH 2019, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości w Polsce

Pozostałe parki (69%) zostały zlokalizowane w miastach o liczbie mieszkańców od 60 do 250
tys., z tego większa ich część powstała na terenach o profilu rolniczym w województwach
podlaskim, warmińsko-mazurskim czy zachodniopomorskim. 

Rozmieszczenie parków w Polsce
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Źródło: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

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


Park przemysłowy na etapie wstępnego rozwoju, nie posiada
statusu SSE (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Kluczową zachętą
w formie pomocy publicznej dla inwestorów lokujących swoje
projekty w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Od
początku swojego funkcjonowania Specjalne Strefy
Ekonomiczne przyciągnęły inwestycje warte blisko 112 mld
złotych, a przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach SSE
stworzyły 312 tys. miejsc pracy. Na mocy obowiązujących
obecnie przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą
funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku .

Parki przemysłowe i technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują atrakcyjne warunki
dla przedsiębiorców, jak i wsparcie doradcze. Dzięki takim podmiotom rozwój gospodarczy
postępuje bardziej dynamicznie, a przedsiębiorstwa stają się bardziej innowacyjne i
konkurencyjne. 

Inwestycje
warte 112 mld zł

312 tys. nowych
miejsc pracy
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OPRACOWANIE

Karolina Lenda
Analityk Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

  Deloitte, Analizy: Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne?

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


GUSTA INWESTYCYJNE INWESTORÓW
UDZIAŁOWYCH W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 ROKU

Gusta inwestycyjne inwestorów udziałowych w drugim półroczu 2021 roku. Czy zmienią się w
2022 roku?

Tablica inwestycyjna Mendelejewa jaką publikuje co miesiąc PCDM ilustruje stopy zwrotu
z wybranych klas aktywów. Jednak tablica ta obrazuje ogólne zachowania szerokich
indeksów pomijając poszczególne oferty. 
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Powyższe stopy zwrotu z indeksów giełdowych wskazują pośrednio zachowanie się papierów
wartościowych, a więc rynku wtórnego. Często zapominamy, że dużą częścią rynku
maklerskiego i kapitałowego jest rynek pierwotny. Przyjrzyjmy się zatem ofertom akcji tego
segmentu w celu naszkicowania głównych trendów jak i zmian gustów inwestorów. Jakie akcje
cieszyły się największym zainteresowaniem?
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Spółka Data debiutu Wartość oferty Opis spółki

MEGAPIXEL STUDIO S.A. 1 lipca 2021
Spółka oferowała akcje

serii C opiewające na
niemal 1 mln zł.

studio deweloperskie
specjalizujące się w

tworzeniu remake’ów
klasycznych tytułów gier.

NOOBZ FROM POLAND
S.A.

13 lipca 2021
Wartość instrumentów

wprowadzonych opiewała
na 27,3 mln zł

Grupa kapitałowa
działająca sektorze gier.

flagową grą Emitenta jest
Total Tank Simulator.

PUNCH PUNK S.A. 10 sierpnia 2021
przydzielono akcje o
wartości 1,5 mln zł.

Przedstawiciel sektora
produkcji własnych oraz

tworzeniu gier na zlecenie

BAKED GAMES S.A. 7 września 2021

Cała seria B o wartości
niemal 660 tys. zł jaka

była przedmiotem oferty
została uplasowana

producent (deweloper)
gier wydawanych przez

podmioty trzecie

MADMIND STUDIO S.A. 8 września 2021
Wartość oferty opiewała

na niemal 860 tys. zł.

działalność dot. 
 produkcji i wydawania

gier z gatunku akcji i
horroru.

CONSOLE LABS S.A.
 

9 września 2021
Publiczna sprzedaż akcji

opiewała na 3,3 mln zł

Działalnością spółki  jest
portowanie gier z

komputerów PC na inne
platformy

IMMERSION GAMES S.A.
13 września

2021
Wartość oferty opiewała

na 2,5 mln zł

Spółka zajmuje się
produkcją i sprzedażą

gier, w szczególności w
technologii VR

WOODPECKER.CO S.A
14 września

2021

Wartość oferty
sprzedaży akcji wynosiła

11 mln zł

Producent oraz
dostawca

oprogramowania typu
SaaS służącego do

automatyzacji procesów
sprzedażowych

Oferty Akcji w II półroczu 2021 roku
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Spółka Data debiutu Wartość oferty Opis spółki

CREOTECH
INSTRUMENTS S.A.

12 października
2021

Oferta publiczna akcji o
wartości 11,3 mln zł

Podmiot działający w
sektorze kosmicznym
i jako jedyna firma w

Polsce osiągnęła
zdolność do budowy

mikrosatelitów.

URTESTE S.A.
27 października

2021
Oferta publiczna akcji o

wartości 9,5 mln zł

Spółka przeprowadza
badania nad testami

umożliwiającymi
wczesne wykrywanie

nowotworów

CONSTANCE CARE S.A. 3 listopada 2021
Wartość instrumentów

wprowadzonych
opiewała na 10,9 mln zł

Spółka prowadzi
centrum Rehabilitacji

neurologicznej,
ortopedycznej i

neuropsychologicznej

BIOCELTIX S.A. 8 listopada 2021
Publiczna emisja akcji o

wartości 10,9 mln zł

Spółka prowadzi
badania nad lekami

dla zwierząt

TRIGGO S.A.
15 listopada

2021
Publiczna emisja akcji o

wartości 8,3 mln zł

Spółka prowadzi
prace nad budową

miejskiego pojazdu
elektrycznego

ZENERIS PROJEKTY
S.A.

24 listopada
2021

Oferta akcji o wartości 3
mln

Przygotowanie i
realizacja projektów

OZE

ADVANCED GRAPHENE
PRODUCTS S.A.

29 listopada
2021

7,4 mln zł
Prace rozwojowe

dotyczące grafenu

Asmodev S.A. 6 grudnia 2021
Akcje wprowadzone o

wartości 13,2 mln zł

Producent gier
własnych oraz na
zlecenie innych

podmiotów

IRON WOLF STUDIO S.A. 16 grudnia 2021
Wartość oferty opiewała 4

mln zł
Producent gier

planszowych i wideo

RENDER CUBE S.A. 22 grudnia 2021
Wartość oferty opiewała

9,9 mln zł
Producent gier

komputerowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o debiutach na rynku New Connect dostępnych na
https://newconnect.pl/debiuty-spolek
*Spółki nienależące do sektora gamingowego zostały wpisane pogrubioną czcionką. 
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Łączna wartość opisanych instrumentów finansowych w powyższej
tabeli opiewała na około 136,5 mln zł. 

Największy udział pozyskanego kapitału (aż 47%) trafiło do sektora gier. Na siedemnaście
przedstawionych debiutów, jedenaście z nich dotyczyło właśnie spółek z tej branży. Wartość
ofert spółek niezwiązanych z sektorem gamingowym opiewała na prawie 53%. Nadmieńmy, że
powyższa tabela gromadzi ofertę małych spółek trafiających na rynek New Connect (pomijamy
debiuty na głównym parkiecie giełdy).

Oferty i debiuty papierów wartościowych w 2022

One Solution S.A. to debiut na rynku New Connect (NC) spółki zajmującej się obrotem
wierzytelnościami. Grupa zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami
gospodarczymi, windykacją na zlecenie (Inkaso) oraz czynnościami doradczymi związanymi z
wierzytelnościami. Dawno bowiem przedstawiciel rynku wierzytelności nie dawał możliwości
zainwestowania inwestorom w swoje akcje. W tym przypadku było to jedynie nieśmiałe
wprowadzenie istniejących akcji do obrotu. Może więc w przyszłości pojawią się kolejne  emisje
akcji spółek z tego sektora? Z dokonanej analizy dot. obligacji wiemy, że sektor ten jest
mocnym graczem rynku obligacji, a brak tego typu debiutów i ofert można tłumaczyć
historycznymi poczynaniami niektórych firm.  Może więc inwestorzy powrócą do tego typu
spółek w najbliższych miesiącach?

Road Studio S.A. spółka zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier. Jest to więc kolejny
przedstawiciel spółek „gamingowych” w Polsce co może wskazywać, że „moda” na spółki
growthe nie została definitywnie zakończona. Dla potwierdzenia tego typu tezy może
przemawiać historyczna oferta publiczna akcji serii C, która opiewała na 2 mln zł i została w
całości objęta. Spółka ta nie wydała do momentu debiutu, żadnej gry więc pozytywne
zaskoczenia będą mogły pozwolić spółce znacznie poprawiać wyniki finansowe. Z drugiej
strony ewentualne niepowodzenia mogą zakończyć się boleśnie dla inwestorów. Debiut
nastąpił na rynku NC 12 stycznia 2022 roku.
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HYDRA GAMES S.A. Na potwierdzenie powyższych słów przychodzi debiut z dnia 21 stycznia
2022 r. Hydra zajmuje się produkcją, wydawaniem oraz dystrybucją gier wideo z gatunku
symulatorów, horrorów przygodowych a także gier wideo o tematyce społecznej. Oferta
publiczna akcji serii D opiewała na niewiele ponad 1,1 mln zł. Objęte zostało około 74%
oferowanych akcji.

14 stycznia 2021 zadebiutowała spółka ECO5TECH S.A. Jest to spółka z pogranicza
tradycyjnego przedsiębiorstwa budowanego zajmującego się wykonywaniem dokumentacji
projektowych, robotami budowlanymi i nadzorem inwestycyjnym oraz próbą implementacji
cyfrowych rozwiązań dla sektora nieruchomości.

Dotychczas mieliśmy w 2022 do czynienia z czterema debiutami potwierdzając statystykę
zbliżoną do drugiego półrocza 2021. Jednak należy to traktować bardziej jako przypadek niż
potwierdzenie statystyczne. Prawdopodobnie segment gamingu odda kolejne kilka punktów
procentowych udziałów w debiutach na New Connect co jest pokłosiem słabszego zachowania
się indeksu WIG Games. Niektóre debiuty na NC w drugiej połowie 2021 potwierdzały
nietuzinkowość niektórych branż co potwierdzało ich przynależenie do NC jako rynku
innowacyjnych i nietypowych spółek.

OPRACOWANIE

Wawrzyniec Bąk
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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DYWERSYFIKACJA, A RÓŻNORODNOŚĆ TO JAK
BEFSZTYK TATARSKI, A BEFSZTYK Z PODGARDLA

Niniejsze opracowanie przedstawia jak inwestorzy w potocznym znaczeniu pojmują
dywersyfikację, jak to pojmowanie prowadzi do błędnego przekonania, że to ilość składników
portfela daje bezpieczeństwo – artykuł udowadnia, że jest to złudne bezpieczeństwo, ponieważ
ilość nie jest dywersyfikacją. Dywersyfikacją jest brak lub odwrotne powiązania (korelacja)
poszczególnych składników portfela. Brak tej wiedzy w konsekwencji prowadzi do strat w
inwestycjach. 

Jeżeli przychodzimy do restauracji i zamawiamy befsztyk tatarski - to pewnie lubimy tę potrawę,
znamy jej smak, wiemy z jakich składników powinna być zrobiona, sposób podania itp.

A powinno to wyglądać mniej więcej tak -  z około 100g zeskrobanej nożem na drewnianej desce
(nie siekanej i nie mielonej) polędwicy wołowej (befsztyk tatarski powinien być z tego kawałka
mięsa, którego  tylko około 1,5-2kg "zawiera" około 400-500 kilogramowy wół - to dlatego jest
taka droga). Następnie na talerzu tworzymy owalny surowy kotlecik z wgłębieniem, a w nim
delikatnie umieszczamy surowe całe żółtko, obok garstka siekanych korniszonów, marynowanych
prawdziwków, cebulki, trochę musztardy, sól, pieprz, ociupina wody i oleju, świeże pieczywo... i
każdy samodzielnie sobie miesza doprawia i zajada ma się rozumieć.

W żadnym razie nie można zapomnieć o najważniejszym - do tego koniecznie po posiłku należy
wypić 50g zimnej wódki -  bo ścina surowe białko żółtka i mięsa i ponoć w ogóle odkaża, a
niektórzy mówią, że jest dobra hmmm? Wszystko inne np. mielone inne mięsa - pośledniejszego
gatunku - często z karkówki też możemy spotkać w nie befsztyku tatarskim, bez surowego żółtka,
z vegetą z Chablis, czy z Proseco  - nie jest befsztykiem tatarskim chociaż potocznie taka nazwa
funkcjonuje powszechnie.
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Ale do rzeczy.

W 1952 roku Harry Markowitz profesor na MIT w "Jurnal of finance" przedstawił - Teorię portfela
wielu spółek - dzięki której w 1990 roku został laureatem Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda
Nobla w dziedzinie ekonomii. Aby ją przedstawić musiał określić takie parametry jak: oczekiwane
stopy zwrotu z każdej spółki - to nasza polędwica, wariancję (odchylenie standardowe ), stopy
zwrotu każdej spółki - to nasze przyprawy i dodatki oraz współczynnik korelacji stóp zwrotu
każdej pary spółek - tak tak, to nasza wódka bez której jak wiemy nasza potrawa (teoria
portfelowa) nie ma sensu.

Stosując obliczenia stwierdził, że ryzyko portfela (możemy stracić całą kasę = zepsuć potrawę)
zależy nie tylko od poszczególnych ryzyk składników portfela (podkreślmy, że składnikami jego
portfela są akcje spółek mające dać nam określoną stopę zwrotu - jakie, o tym dalej - czyli nasza
polędwica wołowa) lecz również od współczynników korelacji stóp zwrotu składników portfela,
przy czym im więcej ujemnych lub niewielkich dodatnich współczynników korelacji stóp zwrotu,
tym mniejsze ryzyko. Upraszczając - wnioski jakie wyciągnął były następujące: aby zmniejszyć
ryzyko portfela należy wybierać takie instrumenty pomiędzy którymi będzie jak najmniej
powiązań, a najlepiej jak będą one odwrotne (czyli korelacja będzie ujemna- ponieważ wówczas,
nie stracimy kasy, a nasza potrawa z tych dobrych składników będzie wyborna. 

inwestorzy przy podejmowaniu decyzji kierują się oczekiwaną stopą zwrotu i
ryzykiem (q) portfela, (wiedzą jakie stosować mięso - że tylko polędwicę
wołową),
akcje i inne instrumenty są doskonale podzielne co oznacza, że można kupić
część pojedynczej akcji, (to znaczy, że mamy kuchnię i cały sprzęt do
sporządzenia potrawy),
istnieje jedna wolna od ryzyka stopa procentowa, przy której możemy zaciągać
pożyczki i udzielać pożyczek (to znaczy, że mięso do naszej potrawy jest ogólnie
dostępne),
pomija się podatki i koszty transakcji (to my sami zrobimy potrawę bez
kosztów),
wszyscy inwestorzy podejmują decyzję na ten sam okres. (znany jest czas
inwestycji)
wszystkie informacje są dostępne dla wszystkich inwestorów (to oznacza, że
wszyscy wiedzą gdzie mogą kupić i po jakiej cenie składniki potrawy),
inwestorzy mają jednorodne oczekiwania, co oznacza, że ich oszacowania
oczekiwanych stóp zwrotu, ryzyka, korelacji są takie same (to najważniejsze bo
oznacza, że wiemy z czego i jak zrobić naszą potrawę !).

Powstaje pytanie jakie spółki (mięsa) wybrać do portfela - na gruncie teorii
Markowitza.  Następcy  zilustrowali to w teorii modelu CAPM:
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Ten ostatni punkt to wszystko co najważniejsze. Bo jeżeli nie wiemy z czego i/lub nie potrafimy
zrobić potrawy lub co gorsze kupujemy podgardle i usiłujemy z niego zrobić tatara to po prostu nie
może się udać i  całe nasze rozważania tracą sens. 
Dlaczego? - no to po kolei - jeszcze raz zobaczmy poprawny przepis na portfel (potrawę) i jak to
wygląda w większości przypadków u tzw. inwestorów.
Inwestorzy przy podejmowaniu decyzji kierują się oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem (q) portfela,
(wiedzą jakie stosować mięso - tylko polędwicę wołową).

Zastosowanie metody Markowitza wiąże się z koniecznością szacowania przyszłych stóp zwrotu i
odchyleń standardowych na podstawie danych z przeszłości (tu zalecane jest obliczenie stóp
zwrotu, odchyleń standardowych, korelacji z minimum 12 miesięcy najlepiej z akcji spółek
notowanych na rynku płynnym w Polsce, najbliższy jest WIG20, a Markowitz miał na myśli coś na
wzór S&P 500. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że dane z przeszłości okażą się adekwatne dla
przyszłości. Co to znaczy? A to znaczy, że aby móc poprawnie zdywersyfikować portfel należy
obliczyć wszystkie te parametry.

Powstaje pytanie: czy w ogóle można obliczyć te parametry dla np.: papierów wartościowych, nie
będących przedmiotem oferty publicznej - akcji, obligacji, SPV, PDA, PP, warrantów
subskrypcyjnych, udziałach w sp. z o.o., wierzytelnościach, czy w końcu z niewystandaryzowanych
instrumentach pochodnych?

Czyli w naszej konwencji czy z podrobów można zrobić befsztyk tatarski.
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Odpowiedź jest jednoznaczna - nie można policzyć parametrów dla powyższych instrumentów
zgodnie z teorią Markowitza. Co za tym idzie nie ma tu mowy o dywersyfikacji, a i owszem
różnorodność jest bardzo duża bo są potrawy z kiszki, płucek, nerek, podgardla i bez sarkazmu
mogą być całkiem dobre ale na pewno to nie befsztyk tatarski.(czyt. zdywersyfikowany portfel). Bo
cała istota polega na tym, że jak coś jest podobne do czegoś to nigdy nie jest tym czymś.

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


Na rysunku nr 1 bystry umysł dostrzeże, że tylko na początku zwiększenie liczby składników
portfela prowadzi do stosunkowo dużych efektów w postaci spadku ryzyka portfela. Od
pewnego momentu około 15 pozycji spadki ryzyka są niewielkie - może nastąpić tzw.
przedywersyfikowanie -mówiąc inaczej ryzyko portfela złożonego  z 10-15 instrumentów o
niskiej korelacji  jest w praktyce takie same jak złożonego z tysiąca nieskorelowanych
instrumentów.

Powyższe pozwala wysnuć wniosek, że portfel złożony z dwóch składników o niskiej korelacji
jest bezpieczniejszy - ma niższe ryzyko (np. akcje producenta lodów i akcje producenta parasoli
– jeżeli świeci słońce rosną akcje producenta lodów, jeżeli pada deszcz rosną akcje producenta
parasoli, a wartość portfela  się nie zmienia) niż portfel  złożony np. ze stu projektów o silnie
dodatniej korelacji.

istnieje jedna wolna od ryzyka stopa procentowa, przy której możemy zaciągać pożyczki i
udzielać pożyczek (to znaczy, że mięso do naszej potrawy jest ogólnie dostępne) - w teorii
tak w praktyce nie. To znaczy, że inwestor dysponuje środkami za które może zakupić
dowolny instrument dla którego alternatywą jest inwestycja wolna od ryzyka. Tu warto
wspomnieć, że już obecnie "pojawiają" się lokaty na 2,5%-3,5%, a  (a Wibor za 12m już
ponad 4% co potwierdza również wycena obligacji OK0423 i OK0724), a co będzie jak za 3-4
kwartały gdy będą lokaty na 5% ( tudzież bony skarbowe, obligacje SK) - jak wówczas
zachowa się inwestor, który do tej pory kupował nie wiedząc, że to niezdywersyfikowane
nie befsztyki, które "może" zarobią 5-8%.

Warto rozszerzyć wybrane założenia rozszerzenia teorii portfelowej, które bywają
nieoczywiste:
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Rys 1. Spadek ryzyka portfela w zależności od ilości składników (walory nie są ze sobą silnie skorelowane).
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inwestorzy mają jednorodne oczekiwania, co oznacza, że ich oszacowania oczekiwanych stóp
zwrotu, ryzyka, korelacji są takie same (to najważniejsze bo oznacza, że wiemy z czego i jak
zrobić naszą potrawę !),

Tu jest cały klucz do zrozumienia dywersyfikacji- bo jeżeli nie oszacowano
(bez względu na wszystkie okoliczności) zmiennych modelu to po prostu
zrobiono podgardle, może i pyszne ale nazwano tą potrawę befsztykiem,
bo skoro nie można wyliczyć tych zmiennych (nie mamy polędwicy
wołowej) to nie mówmy, że dywersyfikujemy (że robimy befsztyk tatarski)
po prostu wybieraliśmy różne instrumenty do swojego portfela ale tylko
przypadkowo może się zdarzyć, że ten portfel jest dobrze 
 zdywersyfikowany (może się zdarzyć, że pani ekspedientka zapakuje nam
polędwicę zamiast podgardla). Ponieważ każdy projekt może upaść
niezależnie od innego. 

Czytelnik może powiedzieć, że to tylko teoria i że to nieistotne, ale wyobraźmy sobie, że jest rok
2016  inwestujemy w „dobrze zdywersyfikowany” portfel instrumentów finansowych pewne
środki - jest  tam 15 instrumentów : 2 fundusze FIZAN, 4 akcje spółek nie notowanych na giełdzie,
9 obligacji korporacyjnych - każda z innej branży budownictwo, wierzytelności, energetyka, 
 surowce, nieruchomości - 4 projekty - i myślimy - jesteśmy przekonani, że to dywersyfikacja - ale
jest to tylko różnorodność, bo okazuje się, że korelacja wynosi 1 tzn. każdy projekt ma wysokie
ryzyko specyficzne, które w 50% się materializuje. Właśnie tak 50% projektów upada - na każdym
100% straty - dlaczego bo żyliśmy w przekonaniu, że to befsztyk tatarski, a teraz już wiem, że to
była kiszka (bo to był mój portfel). Dlaczego - bo słowo dywersyfikacja określa ni mniej ni więcej
tylko to, że posiadamy portfel  złożony z kilkunastu akcji blue chipów z np. S&P500 i spełnione są
założenia teorii H. Markowitza i że warunki są idealne i... co najgorsze, że inwestor jest racjonalny.
Bo parafrazując słowa Arystotelesa należy pamiętać, że różnica pomiędzy tymi co wierzą, a tymi
co wiedzą jest taka, że ci pierwsi wierzą, że rzeczy tak się mają, a ci drudzy wiedzą jak się rzeczy
mają.

*odchylenie standardowe to pierwiastek z wariancji- statystyczna miara rozproszenia im mniejsza tym mniejsze ryzyko.
*Współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji zawiera się w przedziale [-1,1], gdy współczynnik jest dodatni (ujemny) wzrostowi wartości jednej cechy
towarzyszy wzrost (spadek) średnich wartości drugiej cechy,
*William Sharp, John Lintner, Jan Mossin i Jack Treynor.

OPRACOWANIE

Ryszard Żabiński
Doradca Inwestycyjny CIIA
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Serdecznie Państwa zapraszamy na 8 edycję jednego z
największych w Europie wydarzeń Inwestycyjnych - Invest
Cuffs 2022, które odbędzie się w Krakowie (Ice Kraków
Congress Centre) w dniach 25-26 marca. Prosper Capital
Dom Maklerski jest Partnerem tego wydarzenia. 

Przedstawiciel naszego Domu Maklerskiego będzie
prelegentem jednej z zaplanowanych debat. Podczas
wydarzenia zapraszamy także na zorganizowane przez nas
stoisko. Miło nam będzie spotkać się z Państwem
osobiście.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem
prosimy o rejestrację pod linkiem:
https://www.investcuffs.pl/
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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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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
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ODWIEDŹ NAS!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Warszawa

Wrocław

Poznań

Kraków

Szczecin

Olsztyn

Lubin

SOPOT - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Lipowa 12, 81-750 Sopot, biuro@prospercapitalinvestments.pl
SZCZECIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Tkacka 69; 70-556 Szczecin, biuro@prospercapitalinvestments.pl
POZNAŃ - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dąbrowskiego 49/13; 60-842 Poznań; biuro@prospercapitalinvestments.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 - Prosper Capital Investments 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; Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej,
al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa, biuro@prospercapitalinvestments.pl
OLSZTYN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Kościuszki 43; 10-503 Olsztyn
KRAKÓW - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dobrego Pasterza 13; 31-416 Kraków

Sopot

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/
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl


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.

NOTA PRAWNA
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