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S T R O N A  3

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

W niniejszym numerze prezentujemy artykuł jednego z naszych
partnerów Superfund TFI poświęcony metalom szlachetnym.
Ponadto przygotowaliśmy artykuły poświęcone zjawisku duration,
przyszłości prefabrykatów oraz najbardziej aktualnemu tematowi,
jakim jest wpływ rosyjskich sankcji na światowe gospodarki.

Zachęcam również do obejrzenia relacji z Invest Cuffs - wydarzenia,
w którym mieliśmy przyjemność brać udział i być jednym z
Partnerów. Dziękuję jednocześnie tym, którzy w tych dniach byli
razem z nami. Dodatkowo, wszystkich zainteresowanych
inwestowaniem zapraszam do wzięcia udziału w projekcie
badawczym Polak-Inwestor. Więcej informacji na stronie 23.

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 obligacji, akcji, 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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Dom Maklerski S.A.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Metale szlachetne wracają do łask

wzrost ryzyka geopolitycznego,
dalszy wzrost prognoz inflacji,
pierwsze podwyżki stóp procentowych w USA już są uwzględnione przez rynek,
popyt na złoto w pełni odbudował się do czasów sprzed pandemii,
ma miejsce ucieczka inwestorów z ryzykownych do bezpiecznych aktywów.

Początek 2022 roku jest niewątpliwie udany dla złota i srebra z wielu powodów:

Co prawda rok 2022 dopiero się zaczął, natomiast już możemy powiedzieć, że przejdzie on do
historii. 21 lutego W. Putin ogłosił niepodległość separatystycznych „republik ludowych”, po
czym w kolejnych dniach przeprowadził inwazję militarną na Ukrainę. O ile atak militarny na
część ukraińskiego Donbasu nie był aż tak dużym zaskoczeniem, to najechanie całej Ukrainy już
tak. Takie zachowanie Rosji szybko spotkało się z reakcją całego świata, przede wszystkim
krajów NATO. Początkowo oceniano, że nakładane sankcje są zbyt łagodne, natomiast pod
naciskiem społeczeństwa, kolejne sankcje już były dotkliwsze i mogą okazać się wyniszczające
dla rosyjskiej gospodarki i rosyjskich oligarchów.
„Geopolityczny stół” został przewrócony i najprawdopodobniej nie wrócimy już do stanu
sprzed tego wydarzenia. Wprawdzie w tym wieku mieliśmy do czynienia z kilkoma konfliktami
zbrojnymi na świecie, natomiast przy żadnym z nich zainteresowanie mediów oraz poruszenie
społeczeństwa nie miały tak dużej skali. Niewykluczone, że początek wojny może stać się
impulsem dla kolejnej kilkumiesięcznej fali wzrostowej dla cen złota i srebra.

Rosja jest eksporterem wielu surowców i w momencie odłączenia jej z łańcuchów dostaw przez
sankcje, ceny tych surowców znacząco rosną. Nie można też zapominać, że również Ukraina
jest znaczącym eksporterem surowców, a obecna wojna całkowicie przerwała eksport z tego
kraju. W wyniku takich ograniczeń podaży na rynku, rosną ceny surowców energetycznych
(ropy, gazu oraz węgla), metali przemysłowych (niklu, stali, aluminium, cynku i cyny) i
surowców rolnych (pszenicy, kukurydzy i soi). Skala wzrostów jest tak duża, że obawy o inflację
w Polsce powyżej 10% stają się coraz bardziej realne. Najprawdopodobniej podwyższona
inflacja pozostanie z nami na dłużej. Jak można zauważyć na danych historycznych, w okresie
rosnącej inflacji bardzo dobrze radzi sobie złoto, dlatego zakłada się, też dalszy wzrost inflacji
będzie dodatkowym bodźcem dla notowań złota. Warto podkreślić, że występuje silna
odwrotna korelacja pomiędzy realnymi stopami procentowymi w USA oraz cenami złota, a w
momencie, gdy inflacja rośnie szybciej niż rentowności amerykańskich obligacji, powinno to
mieć pozytywny wpływ na cenę złota. Za wzrostem ceny żółtego metalu powinien podążać jego
młodszy brat – srebro.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Dla notowań złota, podobnie jak dla cen innych aktywów, kluczowy jest moment zapowiedzi
podwyżek stóp procentowych, a nie moment zrealizowania tych zapowiedzi. Dlatego, gdy
Prezes Fed J. Powell zapowiedział cykl podwyżek, inwestorzy zaczęli uwzględniać w swoich
decyzjach inwestycyjnych przyszły poziom stóp procentowych. Według danych na początek
marca 2022 roku, rynek wycenia główną stopę procentową w USA na poziomie 1,5% na koniec
roku. Dlatego, jeśli cykl podwyżek nie będzie szybszy od zakładanego tempa przez rynek, to nie
należy spodziewać się negatywnego wpływu podwyżek na cenę złota. Potwierdzają tą analogie
z przeszłości, które wskazują na wzrosty ceny złota bezpośrednio po rozpoczęciu cyklu
podwyżek. W ciągu ostatnich 25 lat miały miejsce trzy cykle podwyżek stóp w USA i w okresie
150 dni po rozpoczęciu każdego z tych cykli, cena złota rosła średnio o 12%. Historia wskazuje,
że nie należy obawiać się negatywnego wpływu podwyżek stóp, które już zostały
zdyskontowane przez rynek. To też tłumaczy, dlaczego rok 2021 nie był udany dla metali
szlachetnych, rynek już dyskontował nadchodzący cykl podwyżek.

Wykres 1. Roczny popyt na złoto z podziałem na sektory

Źródło: Metal Focus, World Gold Council, na dzień 31.12.2021.

Dane za 2021 rok wskazują, że popyt na złoto już w pełni odbudował się do czasu sprzed
pandemii i wynosi obecnie ponad cztery tys. ton rocznie. Pozytywnie zaskoczył czwarty kwartał
2021, w którym popyt był najwyższy od dziesięciu kwartałów. Zakup biżuterii, który stanowi ok.
50% popytu, wzrósł o 52% w 2021 względem 2020, przede wszystkim dzięki wzrostom na
rynkach indyjskim i chińskim. Zakupy inwestycyjne wciąż utrzymują się wysoko, natomiast w
przeciwieństwie do 2020 roku, inwestorzy w 2021 roku preferowali złote monety i sztabki
zamiast funduszy ETF. Ponadto, banki centralne oraz producenci technologii niezmiennie
zgłaszają swój popyt na złoto.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Wykres 2. Stopy zwrotu inwestycji w wybrane aktywa od początku roku

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem Bloomberg Terminal, na dzień 10.03.2022.

O ile 2021 był dobry dla ryzykownych aktywów takich jak akcje, czy kryptowaluty, to w 2022
roku rynek przeszedł w tryb risk-off. Oznacza to, że inwestorzy preferują bezpieczne aktywa
takie jak obligacje, złoto i amerykańskiego dolara. Od początku roku do 10 marca S&P 500
stracił 10,6%, Nasdaq 100 16,7%, WIG 14,7%, a Bitcoin spadł 16,7%. W tym czasie złoto zyskało
9,6%, a srebro 11,6%. Należy zauważyć, że obecny risk-off na rynku trwa od początku roku, a
nie od wybuchu wojny, także można zakładać, że też inne czynniki mają znaczący wpływ na
wzrost cen złota i srebra. W sytuacji, gdy strony negocjacji na linii Rosja-Ukraina dojdą do
porozumienia, to jest prawdopodobne, że metale szlachetne oddadzą część wzrostów,
natomiast zakładam, że byłaby to chwilowa korekta przed kontynuacją wzrostów.

Konrad Ogrodowicz
Zarządzający Funduszami w Superfund TFI
Superfund S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

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


Według ogólnej definicji duration* to miara ryzyka wskazująca na przybliżony procentowy
spadek/wzrost wartości obligacji (długu – bo tak naprawdę z punktu widzenia np. banku kredyt
jest dla niego „obligacją amortyzowaną”, tzn. wypłacającą część kapitału + odsetki przez
określony czas), gdy stopa dochodu zmieni się o 1 p.p. (punkt procentowy), przy czym ryzyko to
jest tym większe, im bardziej jest wrażliwa dana obligacja na zmianę stopy dochodu. Bardzo
ważne jest to, że obligacje o dłuższym terminie wykupu i niższym oprocentowaniu
charakteryzują się większą wrażliwością, ponieważ intuicyjnie: w dłuższym czasie trwania
większa szansa na zmiany stóp, a zmiana nominalna mniejszego oprocentowania, wywoła
większą zmianę realną niż dla większego oprocentowania. Ufff tyle teorii. 

 DURATION – GROŹNIE BRZMI I TAK TEŻ JEST 
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Jeżeli ktoś słyszał i/lub myślał, że duration oznacza czas, jaki musi upłynąć do wykupu
inwestycji, lub w ogóle nie ma pojęcia co to jest - to już nie może tak sobie spokojnie
zasnąć i powinien przeczytać ten artykuł do końca – ponieważ opracowanie to wyjaśnia co
na rynku finansowym oznacza to pojęcie, a przede wszystkim pokazuje jakie to ma dla nas
znaczenie praktyczne.

Często w finansach można usłyszeć o duration  – zamiennie zwaną czasem trwania najczęściej
w kontekście mówienia o obligacjach, ale tak naprawdę pojęcie to dotyczy wszystkich
instrumentów dłużnych. Ponieważ duration można obliczyć dla każdej sytuacji, gdzie najpierw
następuje przepływ dla jednej strony od drugiej i może to być jednorazowa płatność lub wiele
przyszłych przepływów pieniężnych – renta  (annuity)  czyli dla obligacji, ale też dla kredytu,
lokaty terminowej, rentierskiej, dla kontraktu SWAP, czy dla pożyczki pieniędzy dla sąsiada.

Przy czym ważne jest, aby nie mylić, że pomimo tego, że duration zamiennie nazywa się czasem
trwania, to w istocie nim nie jest, ponieważ może być instrument np. z 10 letnim okresem do
wykupu, a z czasem trwania np. 6 lub 8  lat. W skrócie oznacza to, ile średnio musimy czekać na
wpływy środków pieniężnych z obligacji (im wyższy kupon, tym szybciej one wpłyną, stąd np. 8
lat a nie 10). Precyzyjniej argumentując, dzieje się tak dlatego, ponieważ wrażliwość obligacji
jest uzależniona od kilku czynników – głównie od okresu do wykupu ale również od
początkowego oprocentowania np. jeżeli pierwotnie kupon wynosi 2% to podwyżka stóp na
4% zmienia „sprawę” o 100%, zaś gdy np. kupon wynosi 8% i mamy podwyżkę o 1% to jest to
wzrost tylko o 12,5% i zmiany cen są niewielkie. Fakt ten pozwala zrozumieć, że zawsze
możemy ustalić jaki jest duration instrumentu przed zakupem i świadomie kształtować portfel
ex ante niż ex post, a potem jak coś pójdzie nie tak, to  tłumaczyć się czynnikami zewnętrznymi.

*Występuje jeszcze efektywne duration, Maculaya duration, dolar duration, jednak na potrzeby niniejszego opracowania nie
dokonujemy tak szczegółowej analizy.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Jednak prawdziwa niszczycielska – matematyczna siła duration polega na tym, że w bezlitosny,  
niezależny od nas sposób, niezwiązany z rzeczywistością, może zniszczyć „wszystko” i tak
zniszczyła Grecję w latach 2009-2012, tak spowodowała kilkunastoprocentowe spadki
„bezpiecznych” funduszy obligacyjnych obligacji Skarbu Państwa w 2020/2021 w Polsce (i dalej
to będzie czynić co najmniej przez minimum najbliższe 3-4 lata), a dziś*  przyczynia się i
(z)niszczy Rosję. Bo to, że jakiś instrument finansowy „spada lub rośnie” zależy od tego jaką ma
duration. Co ważniejsze, cenę w zasadzie każdego instrumentu możemy obliczyć na przyszłość
znając jego duration w dniu jego narodzin. 

To, że ceny spadają bądź rosną na rynku wbrew pozorom nie jest spowodowane
bezpośrednio podażą i popytem, ale wpływem duration na cenę, która wymusza
zachowanie i kierunek podaży i popytu niezależnie od rzeczywistych intencji
inwestorów.

Jeszcze nie tak dawno 10 letnie obligacje SP były oprocentowane na około 2% co oznaczało, że
każdy inwestor ja, Ty, fundusz, bank itd. kupował taką obligację za 100% ceny (nominał) i co
roku przez 10 lat otrzymywał  2% od 100, a za 10 lat na koniec otrzyma 100. Czyli przez 10 lat
otrzymał 10x2 + 100 na końcu i wszystko jest jasne i zrozumiałe i proste pod warunkiem, że to
byłem ja lub Ty i chciałem czekać 10 lat do końca inwestycji. Poważny problem zaczyna się dla
instytucji, które muszą cały czas wyceniać swój portfel po aktualnych rynkowych cenach – no
bo przecież ktoś może chcieć wcześniej z funduszu wypłacić pieniądze niż za 10 lat. Wówczas
fundusz musi sprzedać te obligacje na rynku i wypłacić środki uczestnikowi, ale sprzeda je tylko
po aktualnej cenie rynkowej, która wyniesie w przypadku wzrostu rynkowych stóp
procentowych (WIBOR, a nie oficjalna stopa NBP, każdy kto ma kredyt hipoteczny wie kto jest
ważniejszy rynek-WIBOR, czy zaklinający rzeczywistość NBP), przejaskrawię i przyjmę WIBOR
6% (niemożliwe? – zobaczymy…) wówczas te obligacje będą (muszą być) sprzedawane po
77,55%! Jak to? Tak, ponieważ mają duration równą 9, co oznacza, że w przypadku wzrostu
stóp procentowych o jeden procent (100 punktów bazowych) wartość obligacji zmieni się
(spadnie) o 9%* , u nas nastąpił wzrost o 4% więc obligacje spadły o 32%.

Zobaczmy cenę dla takich obligacji, ale z 20 letnim okresem wykupu cena = 54,12% a duration
14,31, spadek ceny wyniósł 45,88%! A co by się stało gdyby stopa wzrosła do 20% jak obecnie w
Rosji – wówczas nic by się nie stało… już nic, bo nic się już nie dzieje powyżej rentowności 8-9%
- rynek umiera, nie istnieje, ponieważ nasze pierwsze obligacje są warte 55% a drugie 36% ale
nikt i tak już tego nie może ani sprzedać, ani kupić, bo zaliczane są do junk bonds (śmieciowych
obligacji) i większość instytucji finansowych musi zrobić 100% odpisy i je zutylizować, czyli
dopiero teraz zaczyna działać popyt i podaż – tak np. upadła Grecja - nie dlatego, że za
pożyczone pieniądze każdy kto mógł budował przy domu basen i sadził połacie sztucznych
lasów, ale w dużym stopniu dlatego, że ich obligacje miały wysoką duration i spadły do 20%
wartości nominalnej i umarły śmiercią naturalną – anihilowały.

*Pisząc te słowa jest 17.03.2022

*Jest jeszcze jedna miara ryzyka obligacji convexity – wypukłość, która tylko w nieznacznym stopniu koryguje zmianę ceny
instrumentu finansowego i na potrzeby tego opracowania nie jest konieczne jej szczegółowe omawianie.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Dlaczego tak się dzieje, czy nie można coś z tym robić – otóż nie, nic z tym nie można zrobić, bo
mleko rozlewa się z chwilą zakupu, a nie sprzedaży, w przypadku długoterminowych obligacji i
podwyżki stóp procentowych agonia jest przesądzona. Aby unaocznić, jak działa duration
zastanówmy się nad prostym teoretycznym przykładem i wyobraźmy sobie dwadzieścia
podmiotów – dziesięć z nich posiada nasze 10 letnie obligacje na 2%, a drugie dziesięć posiada
gotówkę, którą chce zainwestować na rynku. Jeżeli stopa na rynku wynosi 2% to inwestor
może: 

a) Kupić sobie od emitenta (niekoniecznie SP) „nowiutkie” jakieś obligacje na 2% i dostanie na
końcu 100% nominału i przez cały okres co roku 2% i to nie ważne na jaki okres kupuje te
obligacje.

b) Kupić od któregoś z tych dziesięciu podmiotów te obligacje, bo to to samiutko - 2% rocznie i
wykup – i tak jest w istocie.

Ponieważ kupującemu powinno być (i jest) zupełnie obojętne od kogo kupi to samo za tą
samą cenę.

Ale co się stanie jak nasza stopa procentowa na rynku wzroście do 4% - wówczas kupujący ma
do wyboru:

a) kupić sobie od emitenta (niekoniecznie SK) „nowiutkie” jakieś obligacje na 4% i dostać na
końcu 100% nominału i przez cały okres co roku 4% i to nie ważne na jaki okres kupił te
obligacje.

b) Kupić sobie na rynku jakieś dowolne obligacje na 4% no bo przecież nie kupi „starych” na 2%
skoro ma nowiutkie na 4% i tu duration wkracza do gry.

To teraz tych pierwszych dziesięciu, którzy maja te obligacje bez względu na to czy chcą
sprzedać czy nie musi „wyrównać” się do rynku i wystawić te obligacje (zaokrąglamy dla
prostoty) do sprzedaży za 98% - dlaczego – ponieważ inwestorowi jest zupełnie obojętnie
czy kupi nowiutkie za 100 i dostanie 104 – czyli 4 zarobi, czy kupi to za 98*  i dostanie 102 –
bo też zarobi 4. Oczywiście ktoś powie, że tych dziesięciu wcale nie musi sprzedawać swoich
obligacji, ale odpowiedź jest inna – oni nie mogą sprzedać tych obligacji – bo kto przy zdrowych
zmysłach kupi od nich za 100 i dostanie 2, jak ma możliwość kupić za 100 i dostanie 4, jedyną
możliwością aby sprzedać te obligacje jest obniżenie ich ceny do takiej, która da stopę równa
rynkowej czyli u nas – cena 98. Zauważmy, że popyt i podaż czyli ilość kupujących i
sprzedających nie ma tu znaczenia. Możemy zamknąć rynek i nic nie sprzedawać myśląc, że
może coś się jeszcze zmieni, ale to płonne nadzieje – nic się z tym nie da już zrobić.

*dokładnie 102/1,04=97,08

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

Armagedon nadciąga, bo aby je sprzedać muszą obniżyć 2% na jednym roku, a na
dziesięciu/dwudziestu latach cena spada o wielokrotność podwyższonej stopy procentowej
wszystkich lat, a jeżeli stopa rynkowa wynosi 8-9% to cena spada 6-7% na każdy rok trwania
obligacji, ale jak wiemy dotyczy to i kredytu, i pożyczki w zasadzie każdego długu, to już teraz
wiemy, dlaczego nasze polskie „bezpieczne i gwarantowane” fundusze obligacji skarbowych
wyglądają jak pozostawione na pastwę losu ofiary.

Straty powstały lata temu, kiedy zarządzający (…) kupowali niskooprocentowane obligacje SP
z duration 7-14 – która teraz obnaża kardynalne błędy w zarządzaniu - czyli braku
dywersyfikacji. Ktoś może powiedzieć, że po fakcie to każdy zawsze jest mądry. Otóż w
przypadku duration nie do końca jest to prawdą, bo wówczas, gdy mieliśmy stopy procentowe
na poziomie 0,1%, (2020-2021) każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek miał dużo czasu i
mógł ocenić z bardzo małym błędem, które prawdopodobieństwo jest większe czy wzrostu, czy
spadku stóp procentowych – w zasadzie istniało tylko prawdopodobieństwo wzrostu. W
związku z tym unika się wtedy jak ognia obligacji, a w szczególności obligacji
długoterminowych - maksymalnie skraca się duration, jednak szeroka rzesza obywateli
myślała, że fundusze obligacji skarbowych są bezpieczne i zamiast trzymać gotówkę nawet na
nieoprocentowanych kontach (gdyż wtedy co prawda traci się ale traci się najmniej!) – myślała,
że „zarobi” chociaż 1-1,5%, ale przyszła „duration” i powiedziała zabiorę wam zyski i
kilkanaście procent kapitału, za to, że byliście ignorantami i tak też zrobiła bo tak działa
duration.

Optymistyczne jest to, że duration działa też w drugą stronę, bo kto wie o tym, że jak stopy
procentowe zaczną spadać to teraz ex ante ma tą wiedzę, że wartość wszystkich, a w
szczególności obligacji długoletnich eksploduje na północ (funduszy zresztą też) i już dziś może
się na to przygotować, jeżeli posiada gotówkę. Jako obecny przykład podam  dwuletnie
obligacje zerokuponowe. W przypadku tej notowanej na GPW, płynnej, zerokuponowej
obligacji, wyemitowanej w listopadzie 2021 po cenie 97,90 – to znaczy, że dawała zarobić
średniorocznie*  0,8% (wykup lipiec 2024), ale ponieważ od tej pory WIBOR 1Y  wzrósł do 4,9%,
to obecnie*  może kupić – każdy! te obligacje za 89,00 (w dowolnej ilości no może nie do końca
bo program jest na 90.000.000.000 PLN! -miliardów) i rocznie bo państwo wykupi je w lipcu
2024 za 100%, ale ten mechanizm dotyczy całego długu na rynku ( przykłady zmian cen
obligacji pokazuje tabela nr 1).

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


Ryszard Żabiński
Doradca Inwestycyjny CIIA
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Podsumowując właściwości duration przede wszystkim należy pamiętać, że, jak stopy
procentowe są niskie, nie powinno  się nabywać długu , ani funduszy z ich udziałem, o długim
okresie zapadalności bo wbrew pozorom nie są bezpieczną przystanią – lepszą alternatywą
może nawet być nie oprocentowany rachunek bankowy. W przypadku wysokich stóp
procentowych  należy szukać okazji do kupna obligacji o jak najdłuższym terminie do wykupu
lub funduszy, które mają je w swoim portfelu.

 *(100/97,90) ^1/975/3*365-1=0,0079 czyli 0,8%.
*22.03.2022
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Tabela 1. Przykładowe wyceny obligacji, zmiany ceny obligacji w zależności od ich duration i zmian stóp
procentowych - opracowanie własne.

Tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w przypadku wzrostu stóp procentowych – analogicznie
ceny będą się zmieniać – wzrastać w przypadku spadku stóp procentowych.

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


ROSYJSKIE SANKCJE I ICH WPŁYW NA ŚWIATOWE
GOSPODARKI
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Czy światowe rynki finansowe zwracają należytą uwagę na ryzyko geopolityczne?
Pomimo niekwestionowanej przewagi wojskowej USA, finansowe konsekwencje
terrorystycznego ataku nuklearnego, wojny na Bliskim Wschodzie lub na Tajwanie – lub
jeszcze innych zupełnie nieprzewidziany konfliktów – wciąż mogą być ogromne.
Globalizacja pod potężnym hegemonem wzmocniła powiązania między gospodarkami
narodowymi krajów, ale te zjawiska nie mogą wykluczyć kolejnej wielkiej wojny. Takie
powiązania były również silne w przededniu I wojny światowej, co w tamtym momencie
zaskoczyło inwestorów. 

Inwestorzy próbują wyciągnąć wnioski z historii, ale różnorodność skutków finansowych
podczas dwóch Wojen Światowych i Zimnej Wojny ujawniają tendencję do zmian technologii
wojskowej i reżimów regulacyjnych, zmniejszając znaczenie przeszłych doświadczeń.
Jakiekolwiek lekcje, jakie inwestorzy mogli wyciągnąć z ostatniej wojny mają ograniczone
znaczenie dla następnych — lub zostaną zapomniane, gdy pokolenie względnego pokoju
doprowadzi do samozadowolenia.

Pakiet sankcji, który Biały Dom wprowadził przeciwko Rosji, jest niezwykły. Jest on
jednocześnie szeroki, głęboki i ukierunkowany. Jest też prawie pewne, że jego skutki będą
bardziej szumne niż skuteczne. Rosja jest już objęta licznymi sankcjami od czasu wsparcia
separatystów w Donbasie w 2014 roku. Nie oddała Ukrainie Krymu, ani nie pozostawiła
Donbasu w spokoju, a groźby nałożenia kolejnych sankcji nie przyniosły spodziewanego efektu
odstraszającego.

Pomijając fakt, że sankcje z reguły nie działają, a już na pewno nie w terminie istotnym dla
napadniętego kraju, administracja Bidena i reszta wolnego świata powtórzyła, że ich wsparcie
dla Ukrainy nie wykroczy poza sankcje.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Obecnie sankcje energetyczne nałożone na Rosję ograniczają się do efektu domina w postaci
ograniczeń w sektorze bankowym i innych, a także do zablokowania kilku rosyjskim
państwowym firmom energetycznym dostępu do nowego zadłużenia i kapitału na rynkach
amerykańskich. Są to Gazprombank, Gazprom, Gazprom Nieft, Transneft i RusHydro. Utrudni
to prowadzenie działalności gospodarczej tym firmom. Ale na przykład dla Gazpromu
rekordowe (do 186 euro za megawatogodzinę) ceny gazu ziemnego w 2021 roku zapewniły
Rosji mnóstwo środków do życia w czasie hibernacji narzuconej sankcjami. Ceny ropy naftowej
w dużym stopniu ograniczyły oddziaływanie  sankcji nałożonych na Rosję, przynajmniej w
perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Obecnie pieniądze uciekają z Rosji pomimo niedawnego wprowadzenia kontroli kapitałowej w
tym kraju, a inwestycje zagraniczne, które byłyby przeznaczone dla Moskwy, zostaną
skierowane gdzie indziej. 

Obecna sytuacja ma więcej niuansów. Pytaniem jest, jak te same zakazy handlu z Rosją wpłyną
na resztę światowej gospodarki. Prognozowanie czegokolwiek jest skomplikowane, ale jeszcze
trudniejsze jest w przypadku wojny. Mimo to eksperci twierdzą, że skutki dla całego świata
będą nierównomierne, co doprowadzi do powstania zaskakujących zwycięzców i przegranych.

Niespodziewani zwycięzcy

Kraje, do których napływają pieniądze przekierowane z Rosji, odnotują szybszy wzrost
gospodarczy, niż przewidywano przed wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
Prawdopodobnie głównym kandydatem do przyjęcia zagranicznych pieniędzy, które
napłynęłyby do Rosji, będą Stany Zjednoczone, o czym świadczy ostatni wzrost wartości dolara
amerykańskiego (odwrót od rynków wschodzących w stronę rynków rozwiniętych). Indeks
dolarowy wzrósł o prawie 3% od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Warto podkreślić,
że wzmocnienie dolara ma również przyczynę w oczekiwanych podwyżkach stóp
procentowych (pierwsza o 25 bps miała miejsce już 16 marca) i zakończeniu programu
nieograniczonego skupu obligacji (zmniejszenie bazy monetarnej, powoduje wzrost popytu na
walutę). 

Inne liberalne demokracje, w których prawa jednostki są chronione, takie jak te w Europie,
również powinny spodziewać się korzystnego napływu środków. W Europie mamy do czynienia
z silną obecnością idei wolności i podmiotowości obywatela; w przypadku Rosji zaś z obecną
przez wiele stuleci ideą nadrzędnej roli państwa i braku znaczenia jednostki. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Kraje takie jak Meksyk i Turcja, które nie nałożyły sankcji, również mogą otrzymać impuls
gospodarczy. Te kraje mogłyby skorzystać na zwiększonym handlu i pełnić rolę pośrednika
między Rosją, a resztą światowej gospodarki. Innymi słowy, jeśli gdzieś na świecie potrzebny
jest produkt z Rosji, kraj nieobjęty sankcjami mógłby zyskać na jego zakupie, a następnie
odsprzedaży.

Intelektualni beneficjenci 

Gospodarki niektórych krajów mogłyby skorzystać na tym, że wysoko wykwalifikowani
pracownicy z Rosji i Ukrainy opuściliby swoje domy i wyjechali do bardziej sprzyjających
miejsc. W czasie zimnej wojny Stany Zjednoczone, podobnie jak niektóre części Europy, były
kluczowym miejscem docelowym dla naukowców i intelektualistów uciekających przed
komunizmem. W ostatnich latach imigracja stała się bardziej kontrowersyjna w Europie i
Stanach Zjednoczonych.

Opór Stanów Zjednoczonych przed napływem wysoko wykwalifikowanych pracowników nie
jest tak duży, jak w przypadku niewykwalifikowanej siły roboczej. Potencjał tzw. drenażu
mózgów jest ściśle związany z tym, jak bardzo Rosja oddala się od demokracji. 

W najbliższym czasie przemysł obronny i spółki energetyczne będą dobrze prosperować. W
oczekiwaniu na większe zyski, akcje w sektorze lotniczym i obronnym już znacznie zyskały na
wartości w ciągu ostatniego tygodnia. Prawdopodobnie wzrosną wydatki na zabezpieczenie
dostaw energii ze źródeł kopalnych i odnawialnych. Kryzys podnosi argumenty za tym, że kraje
powinny mieć lokalne dostawy każdego z nich.

Droższa żywność 

Niemniej jednak sankcje nałożone na Rosję mają wiele negatywnych skutków dla gospodarki
światowej, która prawdopodobnie ucierpi z powodu zmniejszenia eksportu żywności i
najważniejszych towarów związanych z rolnictwem. Według danych Departamentu Rolnictwa
USA, łączny eksport pszenicy z tych dwóch krajów stanowi 29% światowego rynku
eksportowego. Handlowcy już podbili ceny zboża o około 77% od początku lutego - w
oczekiwaniu na spadek dostaw spowodowany konfliktem i sankcjami.

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


 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 15

Eksperci twierdzą, że w ostatecznym rozrachunku może to spowodować wzrost cen żywności.
Dostawy nawozów rolniczych mogą spaść na całym świecie, ponieważ Rosja i jej sojusznik
Białoruś kontrolują ponad jedną trzecią światowej produkcji potażu, kluczowego składnika
nawozów. Z kolei sama Rosja kontroluje 14% produkcji żywności roślinnej na bazie azotu -
wynika z raportu firmy CFRA1, zajmującej się badaniami finansowymi. Zmniejszona globalna
dostępność może spowodować wzrost cen tych składników odżywczych i utrudnić finansowo
działalność gospodarstw rolnych w wielu krajach.

Niższe zyski przedsiębiorstw i wolniejszy wzrost gospodarczy

Sankcje prawdopodobnie spowodują nieznaczne obniżenie zysków przedsiębiorstw w USA i
Europie, częściowo z powodu rosnących kosztów energii i wycofywania się firm
technologicznych z Rosji. W ostatecznym rozrachunku efekt ten zmniejszy nieco wzrost PKB w
niektórych gospodarkach. Im bliżej epicentrum, tym będzie gorzej.

Dla Europy będzie to prawdopodobnie oznaczać, że wzrost gospodarczy w Stanach
Zjednoczonych będzie o 0,25% do 0,5% niższy niż w przypadku braku konfliktu w ciągu
najbliższego roku lub 18 miesięcy, podczas gdy Europa będzie w gorszej sytuacji o 0,5% do 1% -
szacują eksperci. Różnica polega na tym, że Europa prowadzi większą wymianę handlową z
Rosją niż USA. Uderzenie we wzrost gospodarczy Europy może zostać częściowo
zrekompensowane przez nowe inwestycje w regionie, które wcześniej byłyby skierowane do
Rosji. Będzie to jednak prawdopodobnie niewielki efekt, ponieważ gospodarka rosyjska jest
stosunkowo niewielka. Gospodarka Rosji o wartości 1,48 bln USD jest tak mała w porównaniu z
PKB Europy wynoszącym około 18 bln USD (wliczając Wielką Brytanię), że przekierowanie
inwestycji mogłoby spowodować niewielką różnicę, ale prawdopodobnie niezbyt dużą. 

Ograniczenie podróży i turystyki

Branża turystyczna w niektórych krajach może zostać brutalnie dotknięta, zwłaszcza w
niektórych regionach Europy i Afryki Północnej. Od dawna wiadomo, że Rosjanie wydają duże
pieniądze na turystykę i dobra luksusowe. A przynajmniej wydają sporo pieniędzy na modne
europejskie destynacje wakacyjne, takie jak Riwiera Włoska i Francuska. Egipt, kluczowy cel
podróży rosyjskich turystów, również może ucierpieć.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Osobno, sankcje nałożone na konkretnych oligarchów mogą wymusić sprzedaż luksusowych
nieruchomości i jachtów. Może to nastąpić w wyniku konfiskaty majątku. Może też wynikać z
faktu, że osoby, których dotyczą sankcje, nie mogą podróżować do swoich posiadłości. To z
kolei może stanowić okazję dla osób, które chcą kupić nieruchomość po korzystniejszej cenie.

Oczywiście warto pamiętać, jak wiele zmieniło się w ciągu niecałego miesiąca. I sprawy mogą
się jeszcze bardziej zmienić, co może poprawić perspektywy lub pogorszyć.

Jednak w publicznej dyskusji wyraźnie brakuje działań wymierzonych w eksport ropy i gazu,
który w zeszłym roku stanowił 36% budżetu Rosji.

Przewodnicząca Komisji Unii Europejskiej Ursula Von Der Leyen twierdzi, że blok zaatakuje
rosyjski sektor energetyczny poprzez wprowadzenie zakazu eksportu, który uniemożliwi
firmom europejskim wysyłanie do Rosji technologii potrzebnych do modernizacji rafinerii.
Departament Skarbu USA twierdzi, że mocno ograniczy możliwości Gazpromu, rosyjskiego
państwowego konglomeratu energetycznego, w zakresie pozyskiwania pieniędzy na projekty z
rynku amerykańskiego. Jednak jak na razie, wezwanie do wprowadzenia ograniczeń lub
embarga na rosyjską ropę i gaz, wypowiedziane przez prezydenta Ukrainy, Wołodymyra
Zelenskiego, wydaje się być dalekie od możliwości.

Nietrudno zrozumieć, dlaczego. Zachodnie embarga energetyczne byłyby bolesne dla Putina,
ale ich pełne skutki odczułby dopiero po kilku latach. W krótkiej perspektywie - a to właśnie
ona liczy się w przypadku inwazji - Europa i reszta świata mają więcej do stracenia.

Podsumowując, wojna oddziałuje na inwestorów w dwóch głównych obszarach. Pierwszy,
odnosi się do sankcji uderzających w gospodarki,  których partnerem handlowym jest/była
Rosja, a przez to spadek wzrostu gospodarczego. Po drugie, na rynku wzrasta awersja do
ryzyka, a inwestorzy transferują swój kapitał do bezpieczniejszych aktywów. 

Jowita Olechno
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Tradycyjne metody budowlane stają się coraz mniej efektywne, wobec innowacyjnych
prefabrykatów betonowych. Materiał prefabrykowany, czyli element wykonany poza
miejscem jego wbudowania, jest zazwyczaj przeznaczony do stosowania bez zmiany
kształtów i wymiarów. Jest to rodzaj gotowego elementu betonowego, który na placu
budowy może być złożony z innymi w całość jak dziecięce klocki. Takimi klockami, w
zależności od wybranej technologii, mogą być całe ściany (prefabrykowane elementy
wielkowymiarowe często stosuje się w budownictwie jednorodzinnym). Taka ściana ma
już przygotowane otwory okienne, drzwiowe itd. Dalsze wymagane prace to uzupełnienie
wnęk, wykończenie wnętrza oraz ocieplenie elewacji.

Budowa z prefabrykatów

Źródło: Ladnydom.pl, Jak długo trwa budowa domu? Rok, dwa lata czy... miesiąc?, fot. Danowood, data dostępu: 8.03.2022

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Dzięki temu rozwiązaniu, osiąga się niezwykle dynamiczne tempo budowy - jedną kondygnację
obiektu architektonicznego (ze stropem), o powierzchni zabudowy 120 m2, można postawić już
w jeden dzień . Można to porównać z czasem budowy domu murowanego, który średnio jest
szacowany na 2 lata (jeden rok na doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego, w
kolejnym roku trwają prace wykończenie). Dodatkowo, tradycyjne metody wiążą się z
koniecznością zaplanowania wcześniej robót (rezerwacja terminu wykonawców, sprawdzenie
dostępności materiałów budowlanych) oraz z sezonowością (przerwy technologiczne, część
prac budowlanych można wykonywać przy określonych warunkach atmosferycznych).

Kolejną zaletą prefabrykatów jest późniejsza oszczędność na materiałach wykończeniowych.
Wynika to z wykonania wielu elementów już podczas przygotowania prefabrykatu. Uprzednie
zaplanowanie elementu pozwala również przyczynić się do realizacji proekologicznej polityki
zero-waste, poprzez redukcję ilości odpadów budowlanych. Co jeszcze można zyskać? Dzięki
wcześniejszemu projektowaniu, można z góry przeznaczyć daną przestrzeń na otwory
technologiczne. Pozwoli to w późniejszych etapach budowy domu na pominięcie skuwania
ścian, a sieć elektryczna zostaje przeprowadzona przez te połączenia. 

Powyższe argumenty, wskazują na znaczącą przewagę tego typu rozwiązań, nad tradycyjnym
budownictwem we wskazanych obszarach. Nie jest to jak na dzień dzisiejszy dominująca forma
budowy. W Polsce z prefabrykatów powstaje stosunkowo niewiele budynków mieszkalnych
(Ok. 90% domów jednorodzinnych w Polsce wznosi się jako murowane ). Jednak nie wynika to
z faktu nieznajomości ich na rynku. Wręcz przeciwnie, prefabrykacja była znana i stosowana już
w ubiegłym wieku. Lata 80.XX wieku przyniosły kres popularności tego rozwiązania, może ze
względu na kojarzenie się z PRL-owską „wielką płytą”? 

Standard wykonania

Zakres prac jest zazwyczaj ustalany przez producenta, jednak można wyróżnić trzy warianty.
Pierwszy z nich obejmuje przygotowanie stanu surowego zamkniętego (postawienie ścian,
okna, drzwi wejściowe, stropy, schody, ścianki działowe, dach). Fundamenty i roboty ziemne
nie są objęte tym standardem. Drugi wariant, stan deweloperski, obejmuje wykończenie z
zewnątrz, jednak nie w pełni wewnątrz (brak armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego).
Trzeci wariant jest stanem pod klucz, co oznacza gotowość do wprowadzenia.

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

Wśród wad domów budowanych z prefabrykatów często wymienia się wyższe koszty, jednak
jest to uzależnione od tworzywa, z jakiego został wykonany prefabrykat. Warto zaznaczyć, że
technologie alternatywne w przyszłości mają potencjał by relatywnie tanieć, ponieważ
ograniczają koszty robocizny, przerzucając pracę na maszyny w fabryce, a w miarę wzrostu
popularności wystąpi efekt skali. Należy również doliczyć koszty pośrednie, zatem wynajęcie
dźwigu na budowę, a co za tym idzie sporo miejsca na działce i lepsze utwardzenie placu
budowy dla ciężkiego sprzętu. Jednak koszty budowy domu mogą w przyszłości przynajmniej
w części zostać zrekompensowane – większość domów budowanych z użyciem alternatywnych
technologii jest energooszczędna. Cechą tych domów jest ich niższe zapotrzebowanie na
ciepło, lepsza izolacja ogranicza ilość traconego ciepła.

Z racji dominacji tradycyjnych konstrukcji w Polsce, podaż fachowców zajmujących się
technologiami alternatywnymi jest na niskim poziomie, stąd znalezienie odpowiedniego
fachowca bywa czasochłonne. Co więcej, takie firmy zazwyczaj wymagają płatności z
góry/znaczących zaliczek. Oferta takich firm również bywa ograniczona (brak kompleksowych
usług). Na odbiorcę może przypaść np. tworzenie fundamentów/tynkowanie elewacji. Kolejną
wadą, która bywała w poprzednich częściach artykułu zaletą, jest wcześniejsze zaplanowanie
gdzie będą umieszczone połączenia, otwory technologiczne, instalacja wodno-kanalizacyjna,
czy też okna i drzwi, ponieważ potem już nie można zmienić takich ustawień w trakcie budowy.
Co ciekawe, przed budową należy również rozplanować położenie szafek, gdyż będzie to
wymagać utwardzenia konstrukcji w odpowiednich miejscach. 

Rozwiązania modułowe często spotykają się również z nieufnością. Niektórzy wciąż
pozostają nieprzekonani co do jakości tego typu rozwiązań. Gdy konstrukcja
prefabrykatów zbudowana jest z drewna i wody mineralnej, jest silniej narażona na
spalenie, czy gorzej znosi zalanie w porównaniu do konstrukcji murowanej.
Wytrzymałość ściany jednak, winna odzwierciedlać wytrzymałość tworzywa z jakiego
została wykonana. Przy doborze tworzywa wysokiej jakości żywotność domu również
jest analogiczna, nie musi być to dom jednopokoleniowy. Konkurencją do konstrukcji
drewnianych są często prefabrykaty betonowe.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Przykładowe realizacje budynków mieszkalnych i biurowych w Szwecji i Finlandii, z użyciem
technologii alternatywnych. 

Źródło: HM Factory, data dostępu: 8.03.2022.

Rozwiązania modułowe i prefabrykaty są znane na rynku od wielu dekad, z powodzeniem
często stosowane są na zachodzie Europy. W Polsce dominują rozwiązania oparte na
konstrukcjach tradycyjnych, jednak coraz częściej na polskich ulicach pojawiają się również
rozwiązania z użyciem technologii alternatywnych. Prefabrykaty mają potencjał do
zwiększenia swego udziału w rynku,  zagadką jednak pozostaje, czy sprawdzą się na tyle, by
zdominować tradycyjne rozwiązania budowlane.

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

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Przeżyjmy to jeszcze raz...

W dniach 25-26 marca w Krakowie odbyło się doroczne spotkanie zrzeszające branżę rynku
inwestycyjnego - akcje, waluty, surowce, kryptowaluty, fundusze inwestycyjne. Jest to jedno z
największych tego typu wydarzeń w Europie przyciągające ekspertów, przedstawicieli
najważniejszych podmiotów w branży, klientów instytucjonalnych oraz detalicznych. Prosper
Capital Dom Maklerski był jednym z wystawców i partnerów tego wydarzenia. Podczas tych
dwóch dni odwiedziło nas mnóstwo osób zainteresowanych inwestowaniem, w tym także
naszych klientów, za co serdecznie Państwu dziękujemy. Chcąc powspominać, prezentujemy
Państwu kilka kadrów z naszego stoiska.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Zaproszenie do udziału w projekcie
badawczym Polak-Inwestor
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Jak Polacy inwestują, jakie są ich motywacje, bariery i potrzeby na drodze do regularnego
dbania o finanse?
25 marca wystartował Projekt Badawczy "Polak Inwestor 2022". Zapraszamy do udziału
inwestorów i osoby, które jeszcze nie inwestują.

Projekt badawczy "Polak Inwestor 2022" ma na celu poznanie preferencji inwestycyjnych
Polaków, kierunków zainteresowania inwestycjami oraz barier i przeszkód stojących na drodze
do aktywnego dbania o finanse.

Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem zeszłorocznej edycji "Polak Inwestor - Edycja:
Startupy", która skupiała się na otwartości polskich inwestorów indywidualnych na inwestycje
w przedsięwzięcia startupowe. W zeszłorocznej edycji badanie realizowane było w dwóch
fazach - jakościowej zawierającej wywiady pogłębione z inwestorami oraz ilościowej
prowadzonej za pomocą ankiety online, w której wzięło udział ponad 500 respondentów.
Zeszłoroczna edycja zwieńczona była publikacją 80-stronicowego raportu ze szczegółowymi
wnioskami z badania. Raport zeszłoroczny dostępny jest na stronie www.Polak-Inwestor.pl.

Tegoroczna edycja prowadzona jest pod Patronatem Głównym Gazety Giełdy Parkiet, PFR
Ventures oraz Goldenmark i przy aktywnym wsparciu ponad 30 instytucji rynku kapitałowego i
mediów finansowych. Pod lupę zostaną wzięte różne klasy aktywów inwestycyjnych od
instrumentów finansowych, nieruchomości i walut, przez kruszce, kamienie szlachetne i
sztukę, po kryptowaluty i startupy.

Nowością w tegorocznym badaniu jest istotny nacisk jaki położony będzie na obserwację
aktywności inwestycyjnej wśród kobiet i barier, jakie stoją na ich drodze do aktywnego
inwestowania. Badanie z tej strony wspierają Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Klub Inwestorek
Indywidualnych Black Swan Prestige oraz media ze specyfikacją w finansach kobiet - Girls
Money Club, Kobieta Inwestuje, Blockchain Girls.

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


Badanie realizowane jest przez iKsync Digital pod opieką merytoryczną Izabeli Kozakiewicz,
autorki i współautorki badań i raportów, w tym m.in. zeszłorocznej edycji badania "Polak
Inwestor" czy mapy polskiego fintechu "Fintechowy GPS" i wybranej do TOP10 kobiet branży
finansowej (Parkiet.com, 2016).

Tegoroczna edycja zakończy się publikacją raportu z wnioskami z badania, który opatrzony
będzie opiniami i analizami ekspertów. Raport opublikowany będzie w połowie maja 2022. 

Zachęcamy inwestorów, ale i również osoby, które nie inwestują, do udziału w ankiecie
badawczej, która będzie dostępna dla wypełniających od 25 marca do 10 kwietnia. Osoby
biorące udział w badaniu otrzymają pierwszeństwo w dostępie do raportu oraz zaproszenia do
późniejszych inicjatyw i materiałów edukacyjnych. Ankieta dostępna jest na stronie
www.Polak-Inwestor.pl. Zapraszamy do udziału.
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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

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
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;Oak Asset Managment 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
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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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