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

W ostatnim czasie wiele ciekawego dzieje się na giełdzie za oceanem,
dlatego zapraszam do lektury artykułu przygotowanego przez
jednego z naszych partnerów - Eques Invesments TFI -
poświęconemu pękającej bańce spółek technologicznych. Kolejna
publikacja, przygotowana przez jednego z analityków PCDM
prezentuje sylwetkę Ma Huateng – twórcy potęgi Tencent. Zapraszam
również do lektury artykułu, który dotyczy ewolucji parków
handlowych w Polsce. Niniejszy artykuł zawiera wiele ciekawych
raportów pokazujących, jak bardzo zmienił się trend robienia
zakupów w czasie pandemii Covid-19. 

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


Spowolnienia nie widać także w raportach amerykańskich spółek, których wyniki za 1 kwartał
2022 pozostają solidne, 77% z nich przyniosło pozytywne zaskoczenie EPS* (zyski na akcję).
Negatywnie zaskakują jednak liderzy wzrostów m.in. Netflix, czy Amazon, których udział w
indeksach pozostaje wysoki. Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft i Netflix to łącznie
nieco poniżej 20% kapitalizacji S&P500. Obecny forward P/E (wskaźnik - cena do
prognozowanego zysku za rok 2023) dla tych podmiotów wynosi około 23x, dla porównania
cały indeks S&P500 wyceniany jest wyraźnie niżej – 16,5x. Dalsza normalizacja jest możliwa, a
udział nadmienionych spółek w indeksie powinien dalej spadać. Jedną z bardziej
widowiskowych ofiar technologicznego krachu jest ARK Innovation ETF firmowany przez
Cathie Wood, który od szczytów z 2020 roku spadł już ponad 70%. Fundusz w szczycie miał
blisko 28 mld USD aktywów, obecnie aktywa to „tylko” 8 mld USD. Stopa zwrotu Funduszu i
indeksu S&P500 zrównała się ze sobą i wynosi około +130% na przestrzeni blisko 8 lat.

BAŃKA SPÓŁEK TECHNOLOGICZNYCH PĘKA,
KIEDY KUPOWAĆ AKCJE?
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Indeksy z reguły „przereagowują” - w obie strony. 

W dalszej części komentarza postanowiliśmy przeanalizować wskaźniki cena/sprzedaż dla
indeksów S&P500 i WIG-u, na tle ich wieloletnich średnich. Postawiliśmy tezę, że indeksy z
reguły przereagowują dynamiczne wzrosty lub spadki. Uściślając - powrót do średnich nie
kończy się na samej średniej.

*Kryterium Komitetu ds. wyznaczania faz cyklu koniunkturalnego (Business Cycle Dating Committee) działającego przy
nowojorskim National Bureau of Economic Research (NBER)
 *Źródło: Factset

Coraz więcej niepokojących sygnałów dociera na GPW
zza oceanu. W I kwartale 2022 roku amerykański PKB
zanotował zaskakujący spadek o 1,4% (ujęcie
zannualizowane). Z całą pewnością jest jeszcze
przedwcześnie by ogłaszać recesję, prognoza na II
kwartał (również w ujęciu zannualizowanym) wynosi
+3,0%, a zgodnie z przyjętą praktyką by ogłosić
techniczną recesję musi wystąpić jednoczesny spadek
wielkości produkcji, dochodów, sprzedaży detalicznej
i zatrudnienia, utrzymujący się przez co najmniej pół
roku.*

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Wskaźnik Cena/Sprzedaż (ang. Price-to-Sales, skrót P/S) szacuje się porównując kapitalizację
indeksu do przychodów ze sprzedaży jego komponentów z ostatnich 12 miesięcy. Wskaźnik ten
wykorzystuje się w szczególności do spółek wzrostowych, które często nie wykazują zysków,
ale charakteryzują się szybko rosnącymi przychodami. C/S sprawdza, czy skala wzrostu
przychodów nie jest wyolbrzymiona przez inwestorów. Do innych zalet wskaźnika zaliczyć
można zdolność do obserwowania poprawy sytuacji w przedsiębiorstwach, pomimo
generowania strat (przychody rosną przed zyskami). Przychody są również rzadziej obciążone
odpisami i wydarzeniami jednorazowymi, z których zyski powinno się oczyszczać – co rodzi
często problemy analityczne. Spółki mają bowiem skłonność do nadużywania „oczyszczonych
danych”, a jednorazowe straty okazują się być… wielorazowe. Oczywiście C/S nie jest
wskaźnikiem doskonałym, wycena spółki na podstawie przychodów może być zawodna. 

Weźmy na przykład spółki handlowe, które generują bardzo wysoki obrót, mając marże netto
zbliżone do 0%. Podmioty te osiągają korzyści skali mimo niskich rentowności. Mogą łatwo
zawyżać swoje przychody, sprzedając towar „bez marży”. Innym przykładem mogą być spółki
budowlane, których rosnący portfel zamówień, w przyszłości może okazać się niskomarżowy
(koszty teraz, przychody później). Obecnie jest to szczególnie istotne z uwagi na wzrost cen
surowców budowlanych i powszechną dyskusję o rewaluacji takich kontraktów w Polsce,
której domagają się polskie spółki budowlane.

Poniższy wykres wskaźnika C/S dla indeksu S&P500 wskazuje, że ostatnie lata dobrej
koniunktury giełdowej i rosnący udział spółek technologicznych w indeksie doprowadziły do
jego rekordowych poziomów, a obecna, dynamiczna korekta zbliżyła go do średniej 5-letniej.
Nie jest to jednak naszym zdaniem sygnał kupna i oznaka przereagowania. Od szczytu indeks
S&P500 spadł już blisko 17%, ale ostatnie spadki tej skali obserwowane podczas kryzysów lat
2001, 2008 i 2020 doprowadziły do wyraźnego przebicia średniej dla wskaźnika C/S i
przereagowania. W roku 2001 spadek licząc od przecięcia średniej 5-cioletniej do minimum
wyniósł blisko 38% i trwał 595 dni, w 2008 53% i trwał 448 dni, a w wyjątkowym przypadku 2020
roku (COVID) wyniósł 22% i trwał 13 dni. Uśredniając te trzy przypadki, choć tak mała próba
statystyczna jest oczywiście dużym uproszczeniem, przereagowanie może sięgnąć jeszcze 38%
po przekroczeniu 5-letniej średniej wskaźnika C/S. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Wskaźnik C/S - indeks S&P500

Wykres 1. Cena do 12 miesięcznej sprzedaży (P/S) na tle 5-cioletniej średniej. Indeks S&P500. Źródło Bloomberg

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja dla indeksu WIG. Poziom wskaźnika C/S sięga minimów
historycznych, a średnia 5-letnia została „przecięta” już w styczniu. Atrakcyjność polskiej giełdy
potwierdzają również prognozy wskaźnika C/Z dla WIG20 (poziom 6x dla prognozy zysku na
2023 rok). Do powodów słabości polskiego rynku abstrahując od ogólnej dekoniunktury
giełdowej spowodowanej wojną w Ukrainie, zaburzonymi łańcuchami dostaw i wzrostem
inflacji, należy dodać ryzyka lokalne. Przede wszystkim, naszym zdaniem problemem dla
inwestorów jest rozdźwięk pomiędzy ekspansywną polityką fiskalną rządu, a restrykcyjną NBP.
Mimo rosnącej inflacji rząd nie wycofał się z wypłaty 14-stki emerytom, a wprowadzone
pomysły w zakresie kredytów hipotecznych mogą być istotnym impulsem konsumpcyjnym (8
miesięcy bezpłatnych wakacji kredytowych). Średni kredyt hipoteczny w 2021 roku w Polsce
wynosił 334 tys. PLN, co przy obecnym oprocentowaniu daje blisko 2,3 tys. miesięcznych
odsetek. Zgodnie z szacunkami ekspertów CitiBank wakacje kredytowe są równoznaczne z
obniżką stóp procentowych o 150 punktów, co może znacząco utrudnić walkę z inflacją. 

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


Ryzyka lokalne w połączeniu z inflacją przebijającą 12% w kwietniu, zaskakująco wysokim
polskim PKB w 1Q (+8,5% w relacji rdr.) zniechęca do inwestowania na tym rynku. W
pesymistycznym scenariuszu bazującym na historycznych ruchach wskaźnika C/S spadki na
amerykańskiej giełdzie mogą przereagować o blisko 40%, a polska giełda, mimo tego, że jest
atrakcyjnie wyceniana, w otoczeniu dekoniunktury światowych indeksów oraz problemów
lokalnych może poruszać się w trendzie horyzontalnym – jednocześnie „outperformując”
indeksy zagraniczne. 
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Wskaźnik C/S - indeks WIG

Wykres 1. Cena do 12 miesięcznej sprzedaży (P/S) na tle 5-cioletniej średniej. Indeks WIG. Źródło Bloomberg

Opracował:
Jakub Liebhart, CFA
Członek Zarządu, Zarządzający Funduszami
EQUES Investment TFI

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


MA HUATENG – TWÓRCA POTĘGI TENCENT
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Ma Huateng, zwany też Pony Ma, stoi na czele Tencent Holding - spółki mającej siedzibę w
chińskim Shenzhen, powstałej w 1998 roku. W ciągu nieco ponad 23 lat działalności
Tencent stał się jednym z największych przedsiębiorstw internetowych na świecie.
Flagowym produktem spółki jest mobilna aplikacja WeChat, która posiada ponad 1,2
miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. Tencent prowadzi działalność
inwestycyjną obejmując udziały w spółkach będących na wczesnym etapie rozwoju,
działających zarówno w Chinach, jak i poza ich granicami. Poznaj historię Pony Ma,
uznawanego za jednego z najbardziej utalentowanych managerów współczesnych
czasów.

W przeciwieństwie do lidera innej potężnej
chińskiej spółki – Jacka Ma z Alibaby – Pony Ma
nie pojawia się często w mediach. Nie opowiada
też zbyt wiele o działalności spółki Tencent,
próbując ukryć jej monopolistyczny charakter i
przedstawiać ją jako jedną z wielu spółek na
konkurencyjnym rynku. Podobnie czynią też
m.in. władze Google’a. Jednak Tencent istotnie
wyróżnia się wśród konkurencji. Spółka
funkcjonuje można powiedzieć na dwóch
nogach: jako gigant internetowo-
technologiczny oraz wehikuł inwestycyjny. 

Ma Huateng urodził się 29 października 1971 roku w Dongfang, w prowincji Hainan w Chinach.
Jego ojciec był zarządcą portu w Shenzhen. Ma studiował informatykę na Uniwersytecie w
Shenzhen, gdzie w 1993 roku uzyskał tytuł licencjata. Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę
jako programista w firmie China Motion Telecom Development, znanej z tworzenia
oprogramowania do pagerów. Zarabiał tam podobno 176 USD (12 891 Rs) miesięcznie. Po
odejściu z CMMobile, Ma znalazł pracę w Shenzhen Runxun Communications. Pracował tam w
dziale badań i rozwoju usług telefonii internetowej, po czym w wieku 27 lat wraz z kilkoma
przyjaciółmi założył (1998 r.) spółkę Tencent. Rok później firma uruchomiła internetową usługę
QQ (wtedy pod nazwą OICQ), która wkrótce stała się jedną z najpopularniejszych platform
komunikacyjnych w Chinach. Tencent uzyskał wsparcie dwóch zagranicznych firm typu venture
capital, a w czerwcu 2004 r. firma zebrała prawie 200 milionów dolarów, wchodząc na giełdę w
Hongkongu.

Ma Huateng, Źródło: Photo by Visual China Group/Getty Image,
https://www.forbes.com/profile/ma-huateng/?sh=2f7c9f005437

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Pod kierownictwem Ma firma Tencent znacznie rozszerzyła swoją ofertę, udostępniając
użytkownikom szereg usług, które firma określiła jako "usługi związane ze stylem życia online".
Oprócz komunikatorów internetowych obejmowały one witryny e-commerce, media
internetowe, gry i inne interaktywne formy rozrywki, serwisy społecznościowe, reklamę
internetową i przetwarzanie płatności online. Wpływ firmy na rynek chiński był ogromny. Pod
koniec 2015 roku QQ miało około 850 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, a
WeChat - mobilny komunikator internetowy, który został wprowadzony w 2011 roku - około
650 milionów użytkowników. Firma Tecent prowadziła także serwis społecznościowy Qzone,
który w 2015 roku miał ponad 670 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, co czyni go
trzecim co do wielkości serwisem społecznościowym na świecie, ustępującym miejsca jedynie
Facebookowi i YouTube. Ogromny sukces firmy Tencent sprawił, że Ma, który jest powszechnie
nazywany "Pony" Ma (przydomek ten jest grą słów związaną z jego nazwiskiem, które w języku
chińskim oznacza "koń"), stał się jedną z najbogatszych osób w Chinach.

Rysunek 2 Struktura działalności spółki Tencent

Źródło: 1 https://www.tencent.com/en-us/about.html#about-con-1

Powstanie WeChat

W 2010 r. Ma powołał dwa konkurujące ze sobą zespoły inżynierów, prosząc ich o stworzenie
nowego produktu. Jeden z zespołów przedstawił aplikację do przesyłania wiadomości
tekstowych i czatu grupowego - WeChat - która została uruchomiona w następnym roku. W
2022 roku aplikacja ma ponad 1,2 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. Aplikacja
stała się tak zwaną "super-aplikacją" ze względu na szeroki zakres usług, do których należą
również płatności, wideokonferencje i gry wideo. We Chat jest największym sukcesem
Tencenta. Biorąc pod uwagę fakt, że w powstawaniu aplikacji WeChat brało udział około 20
osób, stopa zwrotu z tego projektu wydaje się gigantyczna. 

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


Tencent wprowadził chińskie odpowiedniki najpopularniejszych zachodnich portali, m.in.
Twittera (Weibo), YouTube'a (QQLive) czy PayPala (TenPay). Zajmuje się także tworzeniem gier
komputerowych – do spółki należy studio Riot (najbardziej znana gra to „League of Legends”),
Epic Games, firma ma także akcje Activision-Blizzard.

Branża gier

Tencent jest największym globalnym wydawcą gier wideo. Posiada udziały w spółkach
gamingowych z całego świata, w tym w najbardziej rozpoznawalnych markach. Wśród nich jest
między innymi Riot Games, twórca “League of Legends”, w którym chiński gigant posiada 100%
akcji. Początkowo spółka była jedynie partnerem wydawniczym Riot Games w Chinach.
Sytuacja zmieniła się w 2011 roku, kiedy to Tencent został większościowym udziałowcem,
płacąc za 93% udziałów kwotę 400 mln dolarów. Cztery lata później spółka przejęła pozostałe
7%, uzyskując pełną kontrolę nad Riot Games. Zakup Riot przez Tencenta był bardzo trafnym
posunięciem - League of Legends jest jedną z najpopularniejszych gier na PC na świecie, Tylko
w 2019 roku dochód uzyskany z gry szacowany jest na 1,4 miliarda dolarów* . League of
Legends stanowi oficjalną dyscyplinę sportu elektronicznego. Ogromnym zainteresowaniem
cieszą się turnieje League of Legends, które rozgrywane są przy wielomilionowej widowni.
Mistrzostwa Świata Sezonu 3 rozgrywane w 2013 roku  były najpopularniejszym e-sportowym
wydarzeniem w historii. Ponad 32 miliony ludzi obejrzało mecz finałowy. Z kolei wcześniejszą
edycję turnieju obejrzało 8,2 mln fanów.  

W 2012 roku Tencent zainwestował 330 mln dolarów w spółkę Epic Games, obejmując 40%
udziałów. Wydarzenie to zapoczątkowało jedną z najistotniejszych zmian w branży gier na PC
ostatniej dekady – erę gier free-to-play jako usługi. Spółka jest także twórcą gry Fortnite Save
The World, którą rozwija we współpracy ze studiem People Can Fly. Gra okazała się
(szczególnie po wprowadzeniu przez Epic Games darmowego trybu battle royale) sporym
sukcesem, zarabiając w 2018 i 2019 roku ponad 9 mld dolarów. W wyniku inwestycji w spółkę
Bluehole Tencent ma również udziały w PUBG, drugiej (zaraz po Fortnite) dominującej grze
battle royale. Posiada też prawa do wydawania obu gier w Chinach. Inwestycja Tencent w
Bluehole rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy to Tencent nabył 1,5% udziałów w spółce, a
następnie zwiększył je do około 11%.

Ponadto koncern posiada pakiety mniejszościowe m.in. w Ubisoft (5%), czy Activision Blizzard
(5%). Tencent posiada wszystkie udziały w brytyjskim deweloperze gier, spółce Sumo Group.
Sumo tworzy gry dla innych wydawców, w tym dla usługi Arcade firmy Apple. Wśród innych
klientów i partnerów są m.in. Xbox Game Studios, Electronic Arts, Activision Blizzard i Ubisoft
Entertainment. 

 *Every game company that Tencent has invested in
*https://www.pcgamer.com/every-game-company-that-tencent-has-invested-in/, dostęp w dniu 17.,5.2022 r.
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W ostatnim roku chiński rząd nałożył szereg ograniczeń na sektor gamingowy. Zanim gra
zostanie dopuszczona do sprzedaży czy uzyska zezwolenie na transmisję w sieci, musi przejść
skomplikowany proces licencjonowania. Rozpowszechnianie nieautoryzowanych gier bez
zezwolenia jest surowo karane. Gry wideo postrzegane są jako "elektroniczny narkotyk" i
"duchowe opium", zwłaszcza gry strzelanki, które według rządu chińskiego promują przemoc.
Aby chronić umysły młodych ludzi wprowadzane zostały m.in. limity trzech godzin grania
tygodniowo dla osób niepełnoletnich. Dzieci i młodzież odpowiadały jednak tylko za niewielki
udział przychodów chińskich spółek gamingowych, w tym Tencenta. Istnieją również
doniesienia o zamrożeniu rynku gier w Chinach poprzez okresowe wstrzymywanie wydawania
licencji na nowe gry. W wyniku tych działań chińskiego rządu około 14 000 spółek powiązanych
z branżą gamingową zostało zmuszone do zawieszenia działalności.

W obliczu ograniczeń napotykanych na chińskim rynku Tencent rozszerza swoją działalność
poza granicami. Przejmuje spółki i utalentowanych twórców, stając się międzynarodowym
imperium.

Inwestycje w Polsce

Tencent jest aktywny również na polskim rynku. W sierpniu 2021 roku ogłoszono zamiar
przejęcia należącej do Rosjan polskiej spółki 1C Entertainment. W październiku 2021 roku
Tencent zakupił 22% akcji notowanego na New Connect studia Bloober Team za 77,6 mln zł.
Zainwestował również w krakowskie studio The Parasight. W styczniu bieżącego roku chiński
gigant stał się udziałowcem warszawskiego studia Exit Plan Games. Tencent wziął udział w
trzeciej rundzie finansowania, w której uczestniczyli również dotychczasowi inwestorzy: SISU
Game Ventures, Smok VC, One Two Play i notowany na GPW fundusz Venture Inc. Inwestorzy
wyłożyli łącznie 2,21 mln USD za 23 nowe udziały z czego 18 objął Tencent. Po podwyższeniu
kapitału udział chińskiej spółki w akcjonariacie Exit Plan wynosi nieco ponad 10%. Transakcja
implikuje wycenę całej spółki na około 60 mln zł. Pieniądze pozyskane w ostatniej rundzie
finansowania pomogą w ukończeniu gry „Bang on Balls: Chronicles” oraz rozpoczęcie prac nad
nowym tytułem.

Emisje obligacji

Spółka finansuje swoje inwestycje m.in. długiem. W maju 2020 roku wyemitowano
czterdziestoletnie obligacje o wartości 6 mld USD. W kwietniu 2021 roku sprzedano cztery
transze obligacji: 10-letnie za 500 mln USD, 20-letnie za 900 mln USD, 30-letnie o wartości 1,75
mld USD oraz najdłuższe papiery, o czterdziestoletnim terminie zapadalności o wartości 1 mld
USD.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę przychodów spółki Tencent.

Wykres 1. Struktura przychodów spółki Tencent (mln RMB)

Źródło: 2 Raport roczny Tencent za 2021 r.

Dominującym źródłem przychodów spółki jest gaming – stanowi on 52% przychodów.
Przychody z sektora Fintech and Business Services to 31%, Online Advertising – 16%. Pozostałe
przychody stanowią 1%. Przychody spółki wzrosły we wszystkich segmentach.

Na poniższym wykresie przedstawiono przychody i zyski spółki Tencent.

Wykres 2. Wyniki finansowe spółki Tencent w latach 2020 i 2021 (mln RMB)

Źródło: 3 Raport roczny Tencent za 2021 r.

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


W 2021 roku Tencent odnotował wzrost przychodów o 16%, zysk operacyjny wzrósł o 47%, a
zysk netto o 41%. Dynamiczny rozwój spółki może jednak spowolnić ze względu na
ograniczenia nakładane przez chińskie władze. W warunkach spowolnienia gospodarczego lub
recesji konsumenci mogą ograniczyć wydatki na rozrywkę, co przełożyłoby się na wyniki spółki.

Podsumowanie

Ma jest znany z tego, że nie pojawia się często w mediach. Koledzy z klasy opisywali go jako
"nieśmiałego" i "kujona", gdy dorastał. Jego idolem jest nieżyjący już Steve Jobs,
współzałożyciel firmy Apple. Kiedy Ma był młody, chciał zostać astronomem. Choć ostatecznie
zdecydował się zostać inżynierem komputerowym, jego zainteresowanie badaniem kosmosu
nie wygasło. W 2016 r. firma Tencent zainwestowała w trzy start-upy Moon Express, Satellogic i
Planetary Resources, które zajmują się eksploracją kosmosu.

Majątek Pony Ma szacowany jest na około 37,3 miliarda dolarów. Posiada on 9,7% akcji
Tencent. Ma jest również wieloletnim delegatem do Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych (National People's Congress - NPC). 

Uważa, że aby być prekursorem, trzeba posiadać niezwykłą mądrość. Wiele przedsięwzięć
zrealizowanych przez spółkę Tencent stanowi kopię zachodnich rozwiązań zastosowaną na
chińskim rynku. Niejednokrotnie było to zarzutem podnoszonym przez konkurencję. Pony Ma
Powiedział: "W Ameryce, kiedy wprowadzasz pomysł na rynek, masz zazwyczaj kilka miesięcy,
zanim pojawi się konkurencja, co pozwala Ci zdobyć znaczny udział w rynku. W Chinach w
ciągu pierwszych godzin po wejściu na rynek mogą pojawić się setki konkurentów. Pomysły nie
są w Chinach ważne - ważne jest ich wykonanie". W miarę jak firma realizowała swoje ambicje
szybkiego wzrostu, Ma obawiał się, że straci swoją zwinność i stanie się zbyt złożonym,
kłopotliwym gigantem. W miarę jak organizacje stają się coraz większe, często stają się
zamknięte w sobie i biurokratyczne. Wkrada się nieefektywność i inercja. Pracownicy stają się
niezaangażowani. Dlatego Ma stworzył "Siedem zasad" - zwinność, otwartość, pierwszeństwo
użytkownika, szybkość, odporność, ewolucja i innowacyjność - aby kierować tworzeniem
produktów. Jak dotychczas Tencent konsekwentnie realizuje swoje globalne ambicje i
przyszłość pokaże, co jeszcze spółka jest w stanie osiągnąć.

Opracował:
Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Rynek handlowy wciąż odczuwa skutki pandemii, jednak dzięki oczekiwaniom wzrostu PKB
(szacowane ok. 3,9% wzrost PKB w Polsce w 2022 roku[1], zmniejszone w związku z sytuacją na
Ukrainie) Polska może szybko (w stosunku do całej UE) powrócić do stanu sprzed pandemii.
Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 22 proc. rok do roku w marcu 2022 r., w porównaniu z
16,5 proc. w poprzednim miesiącu i powyżej oczekiwań rynkowych co do wzrostu o 19,5%. Był
to największy wzrost sprzedaży od kwietnia 2021 r., ponieważ przyspieszyła sprzedaż
detaliczna paliw stałych, płynnych i gazowych (65,1 proc. vs 46,6 proc.) oraz tekstyliów, odzieży
i obuwia (46,8 proc. vs 6,5 proc.), podczas gdy wzrosła o wolniejsze tempo dla żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (8,7 proc. w porównaniu z 14 proc.) oraz farmaceutyków,
kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (19,2 proc. w porównaniu z 20,6 proc.). Z drugiej strony
nadal spadała sprzedaż pojazdów silnikowych, motocykli i części (-1,9 proc. vs -14 proc.). W
ujęciu miesięcznym wyrównanym sezonowo handel detaliczny również wzrósł o 22 proc.
Konsensus wzrostu sprzedaży detalicznej w kwietniu to 31,6%[2]. Dane m/m wykazują się
mniejszą dynamiką (z uwagi na brak oddziaływania efektu bazy-nie porównujemy względem
okresów lockdownu/zwiększonych restrykcji). Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 0,70
proc. w marcu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

PARKI HANDLOWE W POLSCE
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Przegląd rynku detalicznego

*https://www.thefirstnews.com/article/world-bank-cuts-polands-gdp-growth-forecast-29588
*https://tradingeconomics.com/poland/retail-sales-annual

Wzrost sprzedaży detalicznej r/r i m/m w Polsce versus wzrost sprzedaży detalicznej w UE r/r i
m/m w okresie ostatnich 5 lat. 

Źródło: TradingEconomics.com
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Wzrost sprzedaży detalicznej r/r i m/m w Polsce versus wzrost sprzedaży detalicznej w
UE r/r i m/m w okresie ostatnich 5 lat. 

Źródło: TradingEconomics.com

Należy podkreślić, że zasługę w powyższych wynikach ma również wzrost sprzedaży e-
commerce, jednak sprzedaż offline nadal przyciąga klientów i sprzedaże w obu kanałach rosną
(uciśniony popyt i inflacja również wpływają na wyniki). Znaczenie zakupów w hipermarketach
spada na rzecz supermarketów i dyskontów. Udział dyskontów w rynku wzrośnie o 5%* w ciągu
najbliższych czterech lat. Małe sklepy i hipermarkety w Polsce stracą na ich korzyść.

Podaż sklepów detalicznych

Z udziałem 62% w całkowitej podaży nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce, centra
handlowe pozostają najpopularniejszym formatem wśród klientów. Jednak ich udział w rynku
systematycznie maleje (z 89% w 2000 r. do 74% w 2010 r.) na rzecz parków handlowych,
wolnostojących magazynów oraz centrów codziennych zakupów. Aktywność deweloperów w
segmencie centrów handlowych jest niższa, a niektóre obiekty są wycofywane z rynku z uwagi
na zmianę formatu (np. z centrum handlowego na park handlowy) lub typu powierzchni – z
handlowej na biurową. Polski rynek handlowy jest już dojrzały z ograniczonymi możliwościami
budowy nowych obiektów. Nie dotyczy to jednak najmniejszych formatów handlowych. W I
poł. 2021 r. deweloperzy oddali do użytku 242 000 m² GLA, z czego 43% przypadło na parki
handlowe i centra codziennych zakupów. Aż 47% oddanej do użytku powierzchni handlowej
zrealizowano w ramach magazynów handlowych. 

*https://www.statista.com/statistics/1221054/poland-market-shares-of-retail-stores-by-format/ 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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W głównej mierze miały na to wpływ przetasowania na rynku operatorów spożywczych i
proces przejmowania lokalizacji po sklepach Tesco. Zaledwie 10% nowo oddanej podaży
trafiło na rynek w ramach centrów handlowych. Oczekiwane jest, że cały 2021 rok* zamknie się
nową  podażą na poziomie około pół miliona m² GLA, z czego na parki handlowe przypadnie
około 40%. Będzie to najlepszy wynik w historii tego rynku. *

*https://www.statista.com/statistics/1221054/poland-market-shares-of-retail-stores-by-format/
*JLL , Trei Real Estate, Parki Handlowe i centra convenience w Polsce, Raport, Wrzesień 2021, 2 edycja

Popyt 

Zainteresowanie formatem parków handlowych i centrami codziennych zakupów (tzw.
centrami convenience) utrzymuje się na wysokim poziomie.* Wraz z dynamicznie
zmieniającymi się nawykami  zakupowymi konsumentów, coraz szersze grono inwestorów
poszukuje mniejszych obiektów na obrzeżach miast. Do wzrostu popularności parków
handlowych przyczyniają się także obawy klientów związane z dużymi przestrzeniami w
galeriach handlowych, obowiązujący dystans społeczny, jak i większa dostępność
samochodowa. Wzrosty e-commerce sprzyjają rozwojowi usług click  & collect szczególnie w
parkach handlowych, które  charakteryzują się układem sklepów z oddzielnymi  wejściami od
strony parkingu, co skraca czas  potrzebny na odebranie zamówienia. Obiekty z punktami
odbioru, zlokalizowane blisko domów  klientów, z roku na rok zwiększają swój udział  w rynku
ze względu na wygodę i funkcjonalność, wyższą niż w przypadku dużych galerii handlowych.
Rozwojowi parków handlowych na obrzeżach miast sprzyja obecnie także dynamiczny rozwój
sektora mieszkaniowego. Łączenie funkcji może być korzystne dla obu sektorów z uwagi na
kreowanie atrakcyjnych stref zasięgu w skali mikro.*

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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*https://www.statista.com/statistics/961416/poland-per-capita-purchasing-power-by-district/
*https://biuroprasowe.cbre.pl/176385-w-2021-roku-padl-rekord-liczby-transakcji-na-rynku-nieruchomosci-komercyjnych-
inwestorzy-kupowali-na-potege-polskie-magazyny

Vendo Park, Kijów 

 Źródło: Wikipedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyjov_Vendo_Park.jpg

Pandemia wciąż kreuje rzeczywistość handlu detalicznego, wymuszając nowe rozwiązania
sklepów, które prześcigają się w dostosowaniu się do potrzeb klientów. Średnia siła nabywcza
Polski na mieszkańca wyniosła 8 294 euro, czyli o 45 proc. mniej niż średnia europejska w 2021
roku ( zgodnie z badaniem "GfK Purchasing Power Europe 2021"). W ubiegłym roku najwyższą
siłę nabywczą na mieszkańca miała Warszawa, z ponad 13,6 tys. euro. W 2020 roku aglomeracja
warszawska była największym rynkiem handlowym w Polsce. Zaoferował łączną powierzchnię
handlową wynoszącą 1,7 mln mkw. powierzchni najmu brutto. Jednocześnie miasto Wrocław
posiadało największą powierzchnię centrów handlowych na 1000 mieszkańców w swojej
aglomeracji, przy zagęszczeniu 859 mkw. Najwyższy wskaźnik pustostanów powierzchni
handlowych w Polsce odnotowano w Poznaniu, wynoszący prawie siedem procent. W 2020 r.
sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w Polsce, osiągnięta przez przedsiębiorstwa
komercyjne i niekomercyjne, wyniosła ponad 890 mld euro i była o 3 proc. wyższa niż w roku
poprzednim. Dyskonty cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Liderem wśród nich
jest Biedronka. Jego sprzedaż ma wzrosnąć do 13,6 mld euro w 2021 roku. Lidl również
zwiększa sprzedaż i staje się realną konkurencją dla Biedronki.*

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://biuroprasowe.cbre.pl/176385-w-2021-roku-padl-rekord-liczby-transakcji-na-rynku-nieruchomosci-komercyjnych-inwestorzy-kupowali-na-potege-polskie-magazyny
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Inwestycje na rynku handlowym

Po pandemicznym spowolnieniu rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce
zaczyna wracać do poziomów sprzed Covid-19. W 2021 roku łączna wartość inwestycji wyniosła
5,71 mld euro, a złożyła się na nią rekordowa liczba 164 transakcji – wynika z danych CBRE .
Jest to liczba porównywalna do liczby transakcji w roku 2019. Dyrektor w dziale rynków
kapitałowych w CBRE podaje do wiadomości, że szacowana wartość transakcji inwestycyjnych
w 2022 może wynieść ok. 6,5-7 mld euro, co oznaczałoby powrót do historycznie wysokich
wolumenów inwestycyjnych sprzed pandemii, które zostały odnotowane w latach 2018 i 2019.
Procentowy i nominalny udział poszczególnych sektorów w całkowitym wolumenie transakcji
nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2021 roku przedstawiają poniższe wykresy. Na
ostatnim wykresie zostało zaprezentowane pochodzenie kapitału zainwestowanego na
analizowanym rynku.

*https://www.statista.com/statistics/961416/poland-per-capita-purchasing-power-by-district/
*https://biuroprasowe.cbre.pl/176385-w-2021-roku-padl-rekord-liczby-transakcji-na-rynku-nieruchomosci-komercyjnych-
inwestorzy-kupowali-na-potege-polskie-magazyny 

Procentowy i nominalny udział poszczególnych sektorów w całkowitym
wolumenie transakcji nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2021 roku 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych CBRE

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


 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 19

Procentowy i nominalny udział poszczególnych sektorów w całkowitym
wolumenie transakcji nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2021 roku 

Pochodzenie zainwestowanego kapitału na analizowanym rynku 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych CBRE

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych CBRE
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Podsumowując, rynek nieruchomości komercyjnych ogółem wraca do sytuacji sprzed
pandemii. Są na nim zwycięzcy (sektor logistyczny, dyskonty i małe retail parki), których udział
w rynku rośnie, zastępując miejsce hipermarketów. Za zagrożenie dla retail parków można
wskazać sektor e-commerce, jednak nie przeszkodził on utrzymać dodatnią dynamikę
sprzedaży detalicznej w kanale offline. Za dobrą wiadomość dla całego sektora handlowego w
kanale offline jest zniesienie stanu epidemii w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem
koronawirusa (od 16 maja zastąpiony przez stan zagrożenia epidemicznego). Chociaż wiele
przepisów ustawy, które obowiązują obecnie, będą nadal obowiązywać, to taki komunikat
zmniejsza awersję do ryzyka potencjalnych wynajmujących, inwestorów i klientów.

Opracowała:
Karolina Lenda
Analityk Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski 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

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; Oak Asset Managrment sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, Migdałowa 4 lok.26/4
02-796 Warszawa;biuro@oam.net.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
https://www.pcdm.pl/agenci/mail%20to:biuro@oam.net.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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