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

W niniejszym wydaniu newslettera z przyjemnością
przedstawiam Państwu artykuł o rynku alkoholi. Zapraszam
również do lektury artykułu, dzięki któremu będziecie mogli
Państwo poznać mechanizmy kształtujące rynek byka i jego
załamanie na przykładzie niedawnej hossy na giełdzie
amerykańskiej. W związku z projektem ustawy „o działalności
windykacyjnej i zawodzie windykatora oraz o zmianie
niektórych innych ustaw" zapraszam do zapoznania się z
artykułem dotyczącym wizji zmian na rynku wierzytelności.
Ostatni z artykułów edukacyjnych został poświęcony natomiast
zjawisku immunizacji oraz temu, jak ograniczyć ryzyko rynkowe.

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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Wraz z nadejściem COVID-19 rynek napojów alkoholowych został poważnie dotknięty, głównie
z powodu zamknięcia specjalistycznych sklepów, barów, pubów i restauracji. Jednakże, firmy
są świadkami skoku sprzedaży alkoholu za pośrednictwem innych kanałów, niż sprzedaż w
lokalu (ta konsumpcja wewnętrzna była jednym z czynników napędzających rynek do
utrzymania się podczas pandemii). W perspektywie kilku lat, za czynniki napędzające wzrost
globalnej konsumpcji wymienia się wzrost populacji osób z przedziału wiekowego 18-25 lat
(zwłaszcza w krajach rozwijających się), wysoki dochód rozporządzalny oraz kreowany popyt
na produkty premium. Przewiduje się, że rynek napojów alkoholowych odnotuje CAGR na
poziomie 3,4% w okresie prognozy, 2022 - 2027*.

RYNEK ALKOHOLI PREMIUM NA ŚWIECIE 
I W POLSCE
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*Alcoholic Beverages Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027), Mordor Intelligence, April 2022

Wydarzenia z okresu pandemii odcisnęły piętno na rynku alkoholi, poprzez zmianę
nawyków żywieniowych i zakupowych konsumentów. Rok 2021 był jeszcze rokiem
pełnym turbulencji, blokad handlu i gospodarek. Natomiast rok 2022 jest już
oczekiwanym czasem na rozkwit i wyzwolenie stłumionego popytu, w zmienionym
krajobrazie kreowanym przez konsumentów o rozwiniętych potrzebach, wartościach i
sposobie myślenia. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przegląd rynku alkoholi i
alkoholi premium, zarówno w ujęciu globalnym, jak i krajowym.

Rynek napojów alkoholowych – ujęcie globalne

Wolumen globalnej sprzedaży alkoholu w podziale na poszczególne kategorie w okresie
historycznym i prognozowanym 2012-2025.

Źródło: statistica.com, https://www.statista.com/outlook/cmo/alcoholic-drinks/worldwide

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Średni wolumen per capita spożytego alkoholu w skali globalnej poszczególnych kategorii alkoholi w
okresie historycznym i prognozowanym 2012-2025.

Źródło: statistica.com, https://www.statista.com/outlook/cmo/alcoholic-drinks/worldwide

Trendy na rynku alkoholowym w roku 2022

Głównym trendem wyróżnianym przez analityków* jest premiumizacja. Wskazywana jest
zwiększona chęć próbowania nowych produktów w porównaniu do lat ubiegłych, z
ukierunkowaniem na odkrywanie wyjątkowych, wysokojakościowych produktów.  Podstawą
do tego trendu jest wzrost świadomości zdrowotnej wśród ludzi, gdzie produkty bazują na
naturalnych i funkcjonalnych składnikach. Napoje alkoholowe premium odnotowały znaczne
wzrosty sprzedaży, zwłaszcza wysokiej jakości wina i whisky. Według Rady Distilled Spirits,
rynek alkoholi premium odnotował w 2020 roku wzrost o 9% w Stanach Zjednoczonych.
Doprowadziło to do wzrostu popytu na whisky premium i super premium. Z kolei według
badania Bacardi Global Brand Ambassador 2021*, 50% barmanów na całym świecie zgłasza, że
ich klienci piją więcej napoi premium. Stanowi to ewolucję wśród bywalców barów od
początku pandemii. Badanie konsumenckie Bacardi 2021 pokazuje, że 75% ludzi w Stanach
Zjednoczonych wskazuje, że wysokiej jakości koktajle są ważne dla nich podczas, gdy 50%
konsumentów alkoholu w Indiach i Meksyku oraz 30% w Wielkiej Brytanii i Brazylii planuje pić
więcej koktajli premium w 2022 roku. 

*Key Trends Driving the Global Benerage Alcohol Industry in 2022 – IWSR, Global Premium Alcohol Market - Forecasts from
2022 to 2027 - Knowledge Sourcing Intelligence LLP, Alcoholic Beverages Market - Growth, Trends.
*COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027) - Mordor Intelligence.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Top 10 alkoholi, które klienci zamierzają skonsumować w
ciągu nadchodzącego roku.

Źródło: Bacardi Consumer Survey 2021

Kolejnym ciekawym trendem, w stronę
którego zwracają się konsumenci, to
produkty bezalkoholowe i niskoalkoholowe
(cechują się wyższą akceptowalnością, czy
kreują nową modę/styl życia). Ci konsumenci
są określani jako „zastępczy”   – w zależności
od okazji, rezygnują z napojów
„pełnowartościowych”, wybierając produkt
alternatywny. By wzbogacić trunki
bezalkoholowe, kreowana jest również linia
produktów poprawiających nastrój – napoje
funkcjonalne. Mogą zawierać CBD, nootropiki
i adaptogeny – w ten sposób łagodzą stres i
są kierowane do konsumentów dbających o
zdrowie. Kilka produktów zostało już
wprowadzonych na rynek, w tym Recess,
woda nasycona konopiami i adaptogenami,
Kin Euphorics, która zawiera adaptogeny,
środki nootropowe i botaniczne (i została
założona przez supermodelkę Bellę Hadid)
oraz HOP WTR, wypełniona chmielem,
bezalkoholowa woda gazowana parzona z
adaptogenami. Zgłaszane efekty tych
produktów są różne, ale często wiążą się z
relaksacją i poprawą nastroju*.
Optymistyczne są prognozy dla dodatku CBD
(organiczny związek chemiczny z grupy
kannabinoidów, występujący w konopiach ) -
przewiduje się, że w obliczu kryzysu COVID-
19 światowy rynek napojów konopnych
szacowany na 1 mld USD w 2022 r. osiągnie
zrewidowaną wielkość 2 mld USD do 2026 r.,
co oznacza wzrost o 16,9% w analizowanym
okresie .*

*Bacardi, Coctail Trends Report 2021
*https://www.barandrestaurant.com/food-beverage/non-alcoholic-cbd-and-apoptogenic-drinks-are-going-be-big-2022
*https://pl.wikipedia.org/wiki/Kannabidiol 
*Global Industry Analysts Inc., (GIA), "Cannabis Beverages - Global Market Trajectory & Analytics", Edition: 9; Released:
February 2022
*https://www.barandrestaurant.com/food-beverage/non-alcoholic-cbd-and-apoptogenic-drinks-are-going-be-big-2022

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


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

Trendem sprzedażowym będzie kanał online – alkoholowy ecommerce. Szacuje się, że w
pandemii doświadczyliśmy transformacji cyfrowej, która normalnie zajęłaby kilka lat. To
przyspieszenie, w połączeniu ze wzrostem konsumentów tworzących koktajle w domu,
przyspieszyło sprzedaż  alkoholi online i zwrócił uwagę na erę e-commerce. 

Udział w globalnej sprzedaży napojów alkoholowych w kanałach: online i offline
w okresie historycznym i prognozowanym 2017-2025. 

Źródło: statistica.com, https://www.statista.com/outlook/cmo/alcoholic-drinks/worldwide

Branża alkoholowa w Polsce

Wartość rynku alkoholi w Polsce szacowana jest na ok. 40 mld zł. Prawie połowa generowana
jest przez segment piwa. Wódka to z kolei 13 mld zł. W porównaniu do tych liczb wino ma
zdecydowanie mniejsze udziały, ale kwota 3,5 mld zł jest znaczną wartością rynkową.
Kategoria alkoholi w Polsce w ostatnim roku urosła wartościowo o 2,5%. Tempo jest wolniejsze
niż w 2020 roku, kiedy to odnotowano 7% wzrostu. Odwrotnie wygląda sytuacja w kontekście
wolumenu transakcji. Zmniejszył się on bowiem o 3,9% względem 2020 roku sugerując wzrost
cen produktów oraz przesuwanie się sprzedaży w kierunku kategorii lepszych jakościowo.
Spadek wolumenowy sterowany jest głównie przez największe kategorie w koszyku: piwo oraz
wódkę. „Przyglądając się poszczególnym kategoriom w ramach koszyka alkoholowego można
zaobserwować, że to alkohole mocne (z wyjątkiem wódki i brandy) są motorem, dzięki któremu
sprzedaż wolumenowa pnie się w górę – nie są one jednak w stanie odwrócić trendu całego
koszyka, który sterowany jest przez dwie największe kategorie – kolejno piwo (86,1% Volume
Market Share) oraz wódka (7,1% VMS). Z perspektywy wzrostów wolumenowych wybijają się 3
kategorie, które rosną dwucyfrowo: jest to rum (+18,9% 2021 r. vs 2020 r.), wina aromatyzowane i
owocowe (+18,7% 2021 r. vs 2020 r.) oraz gin (+11,6% 2021 r. vs 2020 r.)” – wskazuje Artur
Sobierajczyk, Insight Analyst w NielsenIQ.

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


Spożycie w litrach na jednego mieszkańca poszczególnych rodzajów alkoholi na przestrzeni lat (1992-2020) oraz
udział w całkowitym spożyciu alkoholu poszczególnych rodzajów alkoholu w 2020 roku w Polsce.  

Źródło: Opracowanie własne, statystyki (parpa.pl) 

*NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, rynek: Cała Polska (Food), okresy dwunastomiesięczne: grudzień 2019-
listopad 2020, grudzień 2020-listopad 2021, fakty: sprzedaż wartościowa w PLN, sprzedaż wolumenowa w litrach;
udziały wolumenowe i wartościowe do całej kategorii alkoholi; kategorie: Piwo, Cydr, Gotowe napoje alkoholowe,
Brandy, Rum, Gin, Tequila, Wódka, Whisky, Wina owocowe I aromatyzowane, Wino Deserowe, Likier, Wino
musujące, Wino stołowe, Vermouth.
*https://hurtidetal.pl/article/art_id,35564-60/rynek-alkoholi-w-polsce/

Wzrost akcyzy na niektóre alkohole od 1 stycznia 2022

Pod koniec ubiegłego roku zostały przegłosowane przepisy dotyczące podwyżki akcyzy na
alkohole mocne. Od początku br. akcyza na trunki wysokoprocentowe wzrosła. Założeniem
tych przepisów były działania prozdrowotne, ograniczenie nadużywania alkoholu. Nowe
przepisy zakładają tzw. „podwyżkę kroczącą”. Założenie jest takie, że stawka akcyzy ma
wzrosnąć o 10% od najbliższego roku, a w latach 2023-2027 – każdego roku o kolejne 5%.
Finalnie za 6 lat wzrost podatku wyniesie kilkadziesiąt procent. To oznacza, że przeciętna
półlitrowa butelka wódki będzie kosztowała w granicach 50 zł za sztukę .*
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Przeciwnicy jednak wskazują, iż „podwyżka akcyzy w szczególności w przypadku branży
spirytusowej, czyli alkoholi mocnych, ma niezwykle istotny aspekt w zakresie czarnego rynku.
Każdy wzrost kosztów czy cen produktu finalnego na półce, tego oficjalnego, legalnego produktu,
powoduje aktywizację szarej strefy, którą tak naprawdę można nazwać czarnym rynkiem. To
oznacza, że w tym momencie szara strefa będzie bardzo mocno zaktywizowana, a to jest duża
obawa i niebezpieczeństwo zarówno dla budżetu państwa, nie tylko dla naszej branży, ale przede
wszystkim dla zdrowia Polaków, dlatego, że nie wiemy z jakich źródeł będzie pochodził ten
alkohol, który będzie sprzedawany nielegalnie” – komentuje Witold Włodarczyk, prezes Związku
Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Wyzwania dla branży to, oprócz wzrostu akcyzy, opłata cukrowa i podatek od małych
pojemności alkoholi. Nie bez znaczenia są również czynniki makroekonomiczne, takie jak
inflacja, która ma bezpośrednie przełożenia na koszty produkcji (wzrost kosztów surowców
(głównie zboża: pszenica, żyto), do którego również przyczynia się sytuacja na Ukrainie oraz
drożejące surowce energetyczne (paliwa), które odzwierciedlają się w kosztach transportu).

Podsumowując, perspektywy dla branży są kreowane poprzez nowe nawyki żywieniowe i
zakupowe konsumentów, zarówno w ujęciu globalnym, jak i krajowym. Oczekuje się
kontynuacji rozwoju branży alkoholi, gdzie za główny generator wzrostu będzie uznawany
trend premiumizacji (nacisk na alkohole o wysokiej jakości).  Zagrożenia dla tego rynku będą
stanowić podwyżki akcyzy (rynek krajowy) oraz wyzwania makroekonomiczne: inflacja, wzrost
kosztów surowców (ujęcie globalne). 

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

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


RYNEK BYKA NA PRZYKŁADZIE WYDARZEŃ Z LAT
2020 – 2022
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Okres ostatnich dwóch lat obfitował zarówno w istotne wydarzenia w gospodarce
światowej, jak i ekstremalne zmiany nastrojów na rynkach. Poznaj mechanizmy
kształtujące rynek byka i jego załamanie na przykładzie niedawnej hossy na giełdzie
amerykańskiej.

Inwestorzy giełdowi rozróżniają dwa główne trendy cyklicznie występujące na rynku. Są to
hossa (tzw. rynek byka, kiedy to ceny instrumentów finansowych rosną o 20% i więcej) oraz
bessa (tzw. rynek niedźwiedzia, podczas którego notowania zniżkują). Rynek byka jest
okresem ponadprzeciętnego optymizmu inwestorów i ich zwiększonego apetytu na ryzyko. W
trendzie spadkowym dominuje pesymizm połączony z paniczną wyprzedażą akcji. Potoczne
nazwy tych trendów rynkowych funkcjonują już od XVIII wieku i prawdopodobnie pochodzą od
postępowania atakujących zwierząt. Natarcie byka polega na uderzeniu rogami z dołu do góry,
podczas, gdy niedźwiedź uderza masywnymi łapami z góry na dół. 

Okresy hossy i bessy przeplatają się wzajemnie, nierzadko trwając przez kilkanaście lat.
Kształtowane są przez zachowania inwestorów podyktowane wahaniami pomiędzy strachem a
chciwością. 

Bańki spekulacyjne

Ekstremalnymi sytuacjami są tzw. bańki spekulacyjne, które występują na rynku
amerykańskim mniej więcej co 40 lat. Przykładem może być bańka spółek z branży
samochodowej, która miała miejsce w roku 1921. Wówczas rynek sprzedaży samochodów w
Stanach Zjednoczonych dopiero się kształtował – był tzw. rynkiem wschodzącym. Sprzedaż
nowych aut w USA wzrosła z 1,3 mln w roku 1919 do 4,5 mln w roku 1929. Inwestorzy
podekscytowani nowym rynkiem i rosnącą populacją kupowali wszystkie spółki, które miały
słowo „motor” w nazwie. W większości przypadków stracili oni swoje pieniądze. Inną znaną
bańką spekulacyjną była zwana potocznie „The tronics bubble" trwająca w  latach 1959 – 1962,
która dotyczyła  producentów półprzewodników i tranzystorów . Ostatnim tak wyraźnym
przykładem jest bańka spółek internetowych z roku 2000, do której jeszcze wrócę.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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• Rozkwit
• Raptowna intensyfikacja

szybkiego przepływu
pieniądza

• Przesilenie
• Nadużycia finansowe,

fałszerstwa pokazują
ciemne strony związane z

pieniądzem

Cykliczność rynków

Hossy na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych występowały w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku oraz w latach 2009 – 2020. Rynek niedźwiedzia miał miejsce w latach 70, po pęknięciu
bańki internetowej w 2000 roku czy po załamaniu na rynku nieruchomości w 2008 roku. Istnieją
powtarzające się cykle, wzloty i upadki, ale przebieg wydarzeń jest zasadniczo taki sam, z
niewielkimi różnicami.  Wydarzenia w historii inwestycji nie powtarzają się, ale powtarzają się
znane motywy, zwłaszcza behawioralne. 
Kiedy inwestorzy stają się bardzo optymistyczni, mają tendencję do wyciągania następujących
wniosków:

a) Ceny aktywów będą rosły w nieskończoność.
b) Niezależnie ile zapłacą za dane aktywa, pojawi się ktoś inny, kto je od nich odkupi za
wyższą cenę (jest to teoria tzw. „większego głupca”).

W rezultacie notowania spółek rosną szybciej niż ich zyski, przekraczając wartość godziwą. Po
jakimś czasie wygórowane wyceny stają się oczywiste, zaś wyniki spółek rozczarowują.
Wówczas pojawia się korekta i wyceny obniżają się do wartości godziwej. W wyniku tych
spadków nasila się pesymizm, który kieruje wyceny jeszcze niżej. Gdy wyceny znajdują się
znacząco poniżej wartości godziwej, oferując dyskonto, pojawiają się łowcy okazji i… cykl się
powtarza. Jego wczesna faza charakteryzuje się tym, że niewielu jest inwestorów
optymistycznych. Ot kilku śmiałków uwierzyło w perspektywy rozwoju spółek. W miarę upływu
czasu dołącza się coraz więcej inwestorów charakteryzujących się podwyższonym
optymizmem i coraz mniejszą awersją do ryzyka. Gdy poprawiają się wyniki spółek rośnie
optymizm, który napędza dalsze wzrosty i rozbudza oczekiwania. W ostatniej fazie rynku byka
szaleństwo obejmuje coraz większe grono inwestorów. Rośnie liczba osób młodych oraz nie
mających doświadczenia i wiedzy inwestycyjnej, którzy chętnie inwestują.

Hossa lat 2020 - 2021

Osobliwym oraz wyróżniającym się (z kilku powodów, o których później) jest trend wzrostowy
rozpoczęty w 2020 roku i trwający do początku 2022 roku. Podczas ostatnich dwóch lat byliśmy
świadkami wzlotów i upadków. Ponownie pojawiły się też klasyczne motywy w postępowaniu
inwestorów. Zachowania typowe dla rynku byka uwidoczniły się zaskakująco szybko po dołku
związanym z pandemią w marcu 2020 roku. Od tego czasu w gospodarce pojawiły się poważne
problemy: zaburzenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, inflacja i sytuacja związana z
wojną na Ukrainie. Doszło też do znaczącej korekty. 
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Przebieg hossy

Ostatni tak wyraźny rynek byka miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
 Związany był z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw internetowych i technologicznych.
Wydarzenia poprzedzające krach w 2008 roku oraz pandemiczne załamanie na rynkach w roku
2020 miały nieco inny charakter. Aprecjacja cen akcji w obu przypadkach była stopniowa, a nie
tak gwałtowna jak podczas bańki internetowej. W okresach poprzedzających załamania
rynkowe z lat 2008 i 2020 wyceny akcji nie były aż tak oderwane od wartości fundamentalnej,
jak miało to miejsce w roku 2000. Nadmierne wzrosty w pierwszym przypadku dotyczyły rynku
mieszkaniowego i tworzenia papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych
typu sub-prime, a drugie załamanie było konsekwencją pojawienia się wirusa Covid-19 i decyzji
rządu o zamknięciu gospodarki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.  Również
psychologia inwestorów nie odgrywała aż tak znaczącej roli, jak w okresie bańki internetowej.
W roku 1999 i 2000 inwestorzy spodziewali się nieustannego wzrostu spółek technologicznych.
Notowania Microsoftu były w trendzie wzrostowym nieprzerwanie od 1976 roku. Kapitalizacja
rynkowa przedsiębiorstwa Bila Gates’a w tamtych czasach wynosiła około 600 mld USD. Spółka
była jedną z trzech największych na świecie. Generowany przez nią cash flow oscylował w
granicach kilku miliardów dolarów, a wycena stanowiła 70–80-krotność jej zysków. Po
pęknięciu bańki internetowej notowania Microsoftu potrzebowały kilkunastu lat, aby z
powrotem osiągnąć poziom z okresu hossy. 

Była to bańka nie tylko na spółkach technologicznych. Notowania General Electric czy Coca-
Coli również znacząco odchyliły się od ich wartości wewnętrznej. Na drugim biegunie
znajdowały się spółki z tradycyjnych branż. Ich wyceny były rekordowo niskie. Przykładowo,
kiedy indeks NASDAQ osiągnął swoje maksimum w marcu 2000 roku, notowania Berkshire
Hathaway osiągnęły swoje wieloletnie minimum. 

W pierwszych dniach pandemii nastąpiło załamanie cen aktywów. W dniu 19 lutego 2020 roku
indeks S&P 500 osiągnął swój rekord na poziomie 3 386 pkt, po czym w ciągu kolejnych 34 dni
stracił jedną trzecią swojej wartości. Następnie Fed wraz z Ministerstwem Skarbu ogłosił
szeroko zakrojone działania stymulacyjne, a stopy procentowe zostały obniżone niemal do
zera. Przekonało to inwestorów, że wyżej wymienione instytucje zrobią co będzie konieczne,
aby ustabilizować gospodarkę. Wobec braku innych alternatyw inwestycyjnych w takim
środowisku, pieniądze popłynęły z powrotem na rynek akcji. Indeks S&P 500 już w sierpniu
przekroczył swoje wcześniejsze maksimum z lutego. Motorem wzrostów były akcje spółek
FAAMG* (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft i Google). Kapitalizacja tych pięciu spółek
stanowi około 20% wartości indeksu. Wraz z nimi wzrosły też notowania innych spółek
technologicznych, a inwestorzy w wyniku pomyślnego przebiegu wydarzeń nabrali jeszcze
więcej optymizmu.

*FAAMG to akronim określający największe i najlepiej performujące spółki technologiczne znajdujące się w publicznym
obrocie. Został on stworzony przez Goldman Sachs i stanowi skrót pochodzący od pierwszych liter nazw spółek: Facebooka,
Amazona, Apple, Microsoft i Google (Alphabet).
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Do zapoczątkowania rynku byka istotnie przyczynił się Fed. Stopa zwrotu z lokat była zbyt
niska, co spowodowało napływy na rynek akcji. Wynikiem działalności Rezerwy Federalnej była
zmiana nastrojów inwestorów o 180 stopni w bardzo krótkim czasie. Pesymizm przekształcił się
w optymizm i indeks S&P 500 wzrósł na koniec 2020 roku o 67% od najniższego poziomu w
marcu.

Cechą charakterystyczną rynku byka jest to, że pewne grupy spółek zostają okrzyknięte
przedsiębiorstwami o świetlanej przyszłości i to one napędzają rynek. Tak było chociażby ze
spółkami wzrostowymi Nifty Fifty pod koniec lat sześćdziesiątych. W przypadku obecnej hossy
były to spółki FAAMG. Ich dobre wyniki i wzrosty notowań zwiększyły optymizm inwestorów,
którzy zaczęli kupować też inne spółki technologiczne. Rosnący optymizm i oczekiwania
dalszych wzrostów napędzały wzrosty. W wyniku stymulacji i dodruku pieniądza obywatele,
którzy otrzymali czeki, skierowali swoje środki na rynek. W okresie pandemii zamknięto kasyna
i zakłady sportowe, co również mogło przyczynić się do wzrostu zainteresowania akcjami. 

Innym znakiem rozpoznawczym zaawansowanego rynku byka są debiuty nierentownych
spółek. Pojawiły się one licznie zarówno podczas bańki internetowej, jak i w trakcie ostatniej
hossy. Inwestorzy przepłacali, kupując spółki, które traciły pieniądze. Ich wyceny stanowiły
często wielokrotność przychodów, nie wspominając już o generowanych stratach netto. Innym
charakterystycznym zjawiskiem są emisje długu podmiotów o ratingu CCC oraz spółek z
niestabilnych sektorów np. technologicznego.

Indeks NASDAQ Composite osiągnął swoje maksimum na poziomie 16 057,34 pkt. w dniu 19
listopada 2021 roku. W dniu 10 czerwca indeks zamknął się na poziomie 11 340 ,02 pkt. Od
listopadowego szczytu stracił 29,38% swojej wartości. Spadek indeksu S&P 500 od szczytu w
dniu 3 stycznia 2022 roku wynosi 18,68%.
W poniższej tabeli przedstawiono procentowy spadek od szczytu notowań wybranych spółek,
które zyskały popularność w okresie minionej hossy.

Tabela 1. Procentowy spadek od szczytu notowań do dnia 10 czerwca 2022 r. wybranych spółek.

Źródło: 1 Stooq.pl
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Jak wykazano powyżej, kilkudziesięcioprocentowe spadki nie były rzadkością. Notowania
wszystkich tych spółek rosły wcześniej w wyniku pandemii. Zapewne w umysłach inwestorów i
ekonomistów znów pojawiło się zdanie „Tym razem będzie inaczej”.
Hossa ostatnich lat miała również swoje nowinki. Produkty i rozwiązania inwestycyjne, które
przykuły uwagę wielu niedoświadczonych osób zachęcając ich do inwestowania. 

Podczas ostatnich dwóch lat wzrosła popularność wehikułów inwestycyjnych tzw. SPAC (ang.
special purpose acquisition company). Są to spółki celowe powoływane do dokonania
przejęcia wybranej spółki czy start-upu. Proces ten postrzegany jest jako uproszczone IPO.
Spółka, która zadebiutuje na giełdzie za pośrednictwem SPAC zyskuje możliwość ominięcia
rygorystycznych kontroli, na które byłaby narażona debiutując tradycyjną drogą. Sama SPAC
debiutuje na giełdzie w sposób tradycyjny ale nie prowadzi działalności operacyjnej. Pozyskuje
środki od inwestorów w celu dokonania przejęcia wybranej spółki prywatnej. Gdy cel przejęcia
zostanie zidentyfikowany, następuje transakcja połączenia obu podmiotów, w wyniku której
spółka przejmowana osiąga status spółki publicznej, a SPAC przestaje funkcjonować.
Założyciele SPAC – tzw. sponsorzy otrzymują znaczący udział w spółce, który stanowi
rekompensatę za ryzyko. Jest to zazwyczaj około 20%. Przejęcie wybranej spółki prywatnej
powinno nastąpić w okresie dwóch lat. Gdy przejęcie nie nastąpi, inwestorom zwracane są
pieniądze wraz z odsetkami. Dodać należy, iż przejęcie wybranej spółki prywatnej może
nastąpić po wyrażeniu zgody przez inwestorów. Wydawać by się mogło, że jest to transakcja,
na której nie można stracić. Uczestnicy SPAC pozbywają się obowiązku przeprowadzenia tzw.
due diligence na rzecz sponsorów – założycieli SPAC. Przejęcie spółki następuje po akceptacji
przejmowanej spółki przez inwestorów. W przypadku niedokonania przejęcia środki są
zwracane. Niestety, w doniesieniach prasowych pojawiły się informacje o nieprawidłowościach
przy niektórych transakcjach. Założyciele SPAC osiągali znaczące zyski nawet wówczas, gdy
przejmowana spółka nie osiągała sukcesu. Interesy sponsorów i inwestorów niejednokrotnie
się różnią i na ten potencjalny konflikt interesów zwróciła uwagę SEC. 

*G. Śleszyńska, Rozpędzona karuzela ze SPAC grozi wykolejeniem, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-
kategorii/rotator/rozpedzona-karuzela-ze-spac-grozi-wykolejeniem/, dostęp w dniu 13 czerwca 2022 r.

Organ domaga się ujawniania czy sponsorzy lub zarząd mają jakikolwiek dodatkowy powód,
aby dążyć do przejęcia danej spółki. Należy ujawniać także powody dokonania transakcji i jej
warunków. Akcjonariusze SPAC uzyskują również prawo do zakupu akcji spółki po cenie
nominalnej w przyszłości – tzw. warranty. W początkowym okresie były one księgowane jako
kapitał własny. SEC jednak wprowadził obowiązek księgowania warrantów jako zobowiązanie,
co stwarza konieczność dokonywania ich okresowych wycen.*
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Trwający rynek byka zwiększał apetyt na powstawania nowych SPAC, których liczba wzrosła z
10 w roku 2013, 59 w roku 2019, 248 w 2020 do 613 w 2021 roku. Niektóre z nich przyniosły
duże zyski. Inne zapewniły inwestorom zwrot pieniędzy. Niestety SPAC były organizowane
zarówno przez kompetentnych, jak i niekompetentnych sponsorów, którzy otrzymywali
wysokie wynagrodzenie za dokonanie jakiegokolwiek przejęcia. Obecnie SPAC, które dokonały
przejęcia notowane są średnio 5,25 USD za każde 10 USD ceny emisyjnej. W ten sposób
„transakcja, na której nie można stracić” skusiła wielu inwestorów, którzy w ostateczności
ponieśli straty.

Innym innowacyjnym rozwiązaniem był „bezprowizyjny” handel akcjami za pośrednictwem
platformy Robinhood. Wielu niedoświadczonych inwestorów zaczęło spekulować akcjami na
fali jej sukcesu. Broker owszem nie pobiera prowizji w podstawowym pakiecie, lecz w zamian
handluje danymi o składanych przez inwestorów zleceniach. Jak to ujął Marcin Dziadkowiak,
zgodnie z zasadą: „Jeśli nie płacisz za produkt, to prawdopodobnie ty jesteś produktem”.*

Przy powstawaniu ekstremalnych trendów rynkowych kluczową rolę odgrywa psychologia
inwestorów. Każda hossa, w miarę jej trwania charakteryzuje się spadkiem jakości
podejmowanych przez nich decyzji. Rośnie chciwość i optymizm, które biorą górę nad
trzeźwym myśleniem. Weźmy na przykład inwestowanie w spółki przynoszące straty. Podczas
rynku byka dominuje narracja: „Muszą zwiększyć skalę działalności i wtedy zaczną zarabiać”.
Jednak podczas bardziej stabilnych okresów na rynku niewielu jest chętnych na zakup tych
akcji, a debiuty spółek nierentownych właściwie nie występują. Rynki doprowadzone do
ekstremów zawsze wracają do niższych wycen. Często powtarzane podczas hossy zdanie „Tym
razem będzie inaczej” okazuje się nieprawdą i cykl zaczyna się od początku.

Opracował:
Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

*M. Dziadkowiak, RobinHood, GameStop i Wallstreetbets. Tłumaczymy, dlaczego brokerzy blokują handel
akcjami,https://www.bankier.pl/wiadomosc/RobinHood-GameStop-i-Wallstreetbeats-dlaczego-brokerzy-blokuja-handel-
akcjami-8048294.html, dostęp w niu 13 czerwca 2022 r.
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Wydarzenia z końca lutego 2022 mogły zatrwożyć inwestorów inwestujących w spółki z
sektora wierzytelności. Nagłówki gazet brzmiących „Rząd bierze się za windykację.
Znamy rewolucyjny projekt” lub „Działalność windykatorów ma być uregulowana. W
Polsce w tym obszarze panuje dziki Zachód” były tymi bardziej stonowanymi. Co
wydarzyło się potem?  

Projekt rewolucyjnych zmian to na razie tylko bluff

Wierzytelnościowy segment rynku kapitałowego ponowie pojawił się na „cenzurowanym” z
racji planowanego projektu ustawy „o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora oraz
o zmianie niektórych innych ustaw”. Projekt ten miał usankcjonować nieetyczne działania
głównie mniejszych firm windykacyjnych ale także czynności windykatorów ocierających się o
granicę obecnej litery prawa. Zapowiedziano więc duże zmiany  „w ograniczeniu możliwości
ingerowania w prawa i wolności obywatelskie” przez firmy z sektora dochodzenia
wierzytelności. Chodziło o działania takie jak:

Wykonywanie natrętnego telefonowania do dłużnika
Pozostawianie kopert z monitami o płatnościach w widocznych (przed sąsiadami)
miejscach
Wchodzenie ludziom do domu i żądanie wyjaśnień
Nakłanianie do zawarcia ugody i w konsekwencji tzw. nowacji zobowiązania, poprzez
proponowanie korzystnych warunków spłaty zadłużenia lub częściowego jego umorzenia,
którego faktycznym celem jest uznanie przez daną osobę roszczenia i przerwanie biegu
przedawnienia.

 
Takie działania o naruszanie prawa do prywatności i miru domowego. Planowana regulacja
miała być uzupełnieniem wielkiej reformy dotyczącej komorników i egzekucji jaka została
dokonana w ostatnich latach. Finalnie miało się rozstrzygnąć co może firma windykacyjna a
czego nie, przynajmniej na papierze. Niestety tak jak wspominaliśmy wielokrotnie nadmierna
ochrona dłużników (przed etycznymi działaniami firm windykacyjnych) finalnie podnosi koszt
kapitału dla uczciwych dłużników i kapitałobiorców tworzących tzw. „free rider problem”.
Warto w tym rozważaniu wspomnieć, iż około  80% wyroków sądowych nie kończy się
skuteczną egzekucją (od lat skuteczność egzekucji w Polsce oscyluje na poziomie 20% a
statystyka ta dotyczy tylko oficjalnie złożonych spraw gdzie wierzyciel miał nadzieję na
odzyskanie długu a zarazem wierzytelność nie była wadliwa lub o zerowej szansie odzysku).
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Co miało się znaleźć w projekcie?

Głównych pomysłów nie przedstawiono zbyt wiele (wiem ale nie powiem?) co może sugerować
na jakim etapie prac projekt ustawy się znajdował. Wskazano, że spółki z rynku wierzytelności
będą musiały posiadać niezbędne 20 mln zł kapitałów własnych, firmy te będą musiały
posiadać odpowiednią licencję i wpis do rejestru. Dodatkowo przedsiębiorstwa te miałyby
zatrudniać licencjonowanych pracowników firm wierzytelnościowych jedynie na umowę o
pracę, którzy domniemanie mają tą licencję zdobyć i otrzymać. Osoby te nie będą mogły być
karalne. Co więcej zapowiedziano ogólne zaostrzenie kar w zakresie stalkingu i ochrony
prywatności i miru domowego. Wspomniano o możliwościach reklamowania roszczeń u
windykatorów oraz nadzór KNF (wraz z możliwymi prawami sankcjonowania uczestników
rynku) ale bez większych szczegółów. 

Gdzie zatem znajduje się projekt wspomnianej ustawy?

Nigdzie, jak na razie jest to projekt widmo do którego więcej dopowiedziano niż realnie
zrobiono. Dotychczas oficjalny projekt ustawy (i treść zapisów) nie pojawił się ani na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, ani także nie został przedstawiony do kolejki
legislacyjnej w sejmie lub w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Tyle
fakty. Skręcając lekko w domysły należy wspomnieć iż taki projekt widmo mógł być zabiegiem
bardziej wyborczym niż koncepcyjnym (firmował ją wiceminister sprawiedliwości, który w 2018
w interpelacji poselskiej nr 6337 sam wskazywał, że stan prawny w 2018 roku jest w pełni
zabezpieczający interesy dłużników?*)  . Pamiętajmy, że ministerstwo sprawiedliwości obecnie
jest prowadzone przez przedstawicieli Solidarnej Polski, która historycznie postulowała za
ochroną „najsłabszych”. Obecnie jednak partia ta ma szorstkie relacje w związku z zarzutami
„blokowania” środków z UE  na krajowy plan odbudowy i cały projekt ustawy może być
międzyresortowo blokowany. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Co może przynieść przyszłość?

Nie można wykluczyć, że w końcu stosowny projekt zmian ujrzy światło dzienne. Wtedy także
dostosowanie do nowych regulacji będzie najtrudniejsze dla małych i średnich podmiotów z
sektora wzmacniając bariery wejścia na rynek dla tych mniejszych. Regulacje te więc poza
dodatkowymi prawami (lub ich powtórzeniem z innych ustaw) dla konsumentów powinny
przynajmniej lekko pomagać podmiotom dominującym na tym rynku. Małe i średnie firmy
staną przed potrzebami poniesienia kapitałów do wymaganych poziomów (ciekawe w tym
zakresie powinny być przepisy przejściowe ustawy, które niestety nie opublikowano również),
poniesienia kosztów licencjonowania pracowników ale także licencjonowania firm. Z rynku
praktyki rynku kapitałowego wiemy, że koszty licencyjne nie są niskie a sam proces licencyjny
nie jest krótki. Kluczowe więc dla samego rynku będą nie tylko wiec przepisy finalne ustawy ale
przede wszystkim przepisy przejściowe. Niestety przedstawienie szczątkowych koncepcji
ustawy szkodzi sektorowi wierzytelności poprzez tworzenie „nawisu legislacyjnego”
zwiększając niepewność w sektorze. Miejmy nadzieję, że pomysły te zostaną doprecyzowane
poprzez stosowny projekt ustawy z odpowiednim vacatio legis lub oficjalnie zdementowane.

Opracował:
Wawrzyniec Bąk
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Zjawisko immunizacji, polega na  uodpornieniu naszego portfela na zmianę stóp
procentowych. W opracowaniu głównie opisano strategię immunizacji jednookresowej,
oprócz niej występują immunizacja warunkowa, wielookresowa, czy strategia
harmonizacja portfela, które to  głównie  różnią się od zwykłej immunizacji - kosztami
budowy portfela i częstotliwością korekt jego składu, jednak istota uodpornienia portfela
w tych strategiach jest bardzo podobna - podstawowe  cechy tych strategii zostały
ogólnie omówione pod koniec opracowania.

Immunizacja portfela za pomocą obligacji zerokuponowych

Aby zrozumieć podstawowe zasady immunizacji portfela obligacji na przykład ze względu na
jednorazową płatność – rozważmy przykład. Załóżmy, że dysponujemy kwotą 500.000*,
chcemy mieć zagwarantowaną określoną kwotę w przyszłości na zakup np. samochodu lub
spłatę naszego zobowiązania. Omówimy praktyczne zastosowanie immunizacji za pomocą
dwóch rodzajów obligacji obecnie dostępnych w Polsce pierwsze to obligacje skarbowe 2
letnie zerokuponowe o symbolu OK0724 (wyliczenia w zależności od zmiany rentowności
zawiera tabela 1)    .  Niewielka zmiana ceny zakupu ma istotny wpływ na późniejszy zysk.
Zauważmy, że od chwili zakupu czekamy do wykupu w cenie 1000, a wahania ceny i zmiany
stóp procentowych są dla nas bez znaczenia – czyli dobrze uodporniliśmy nasz portfel – tabela
1 pokazuje, że nasz cel osiągamy gdy cena zakupu obligacji wyniesie 880 przy rentowności
6,6% rocznie i całkowitej stopie zwrotu 13,64%, w przypadku wyższej ceny nie osiągniemy celu,
zaś w przypadku niższej ceny cel możemy osiągnąć zakupując odpowiednio mniej obligacji lub
za tą samą kwotę uzyskać wyższy zysk.

Na tym właśnie polega zjawisko immunizacji jest to uodpornienie naszego portfela na zmiany
stóp procentowych, a tym samym na jego wartość przy osiągnięciu naszego założonego celu i o
ile w przypadku obligacji zerokuponowych jest to stosunkowo łatwe – należy określić dostępną
kwotę inwestycji, obliczyć  i skonstruować portfel. Ponieważ na rynku jest tylko 2-3 emisje
obligacji zero kuponowych, musimy użyć obligacji z kuponem i tu sprawy się komplikują.

*Załóżmy, że mamy na myśli PLN.
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Immunizacja portfela za pomocą obligacji kuponowych

Tabela 1. Przykładowe roczne rentowności, całkowita stopa zwrotu i  różnica końcowa w przypadku
inwestycji 500.000 w obligacje OK0724.

Źródło: Opracowanie własne.

W swojej istocie immunizacja portfela sprowadza się do zagwarantowania sobie osiągnięcia
założonej stopy zwrotu.

Załóżmy, że chcielibyśmy mieć zagwarantowaną stopę zwrotu przez następne pięć lat w
wysokości 6,5% co oznacza, że przykładowo z kwoty 100.000 x 1,065^5 = 137.000, gdyby istniały
na rynku na przykład obligacje zerokuponowe – pięcioletnie o rentowności 6,25% i nominale
1000, to po prostu moglibyśmy kupić w cenie (1000/1,065^5)= 729,88 - kupilibyśmy 137 takich
obligacji po cenie 729,88 i za pięć lat otrzymalibyśmy 137.000 z zainwestowanej 100.000 kwoty.
Niestety na rynku nie ma takich obligacji i należy zastosować inne rozwiązanie – gwarantujące
nam osiągnięcie celu. Można jeszcze rozważyć zakup 2 letnich zerokuponowych obligacji, a
następnie po upływie dwóch lat reinwestować, otrzymaną sumę na następny okres, ale w tym
przypadku nie mamy już zagwarantowanej stopy zwrotu ponieważ nie wiemy jaka ona będzie
za dwa lata. Co należy zrobić? Naszym celem jest zainwestowanie 100.000 tak aby za 5 lat
otrzymać 137.000.

Załóżmy, że kupujemy za 100.000 obligacje skarbowe (założenie jak najbardziej na czasie), w
cenie równej wartości nominalnej 1000 (PLN) o okresie zapadalności 5 lat, i stopie zwrotu w
terminie do wykupu 6,5%. Zakładaną stopę zwrotu osiągniemy tylko wtedy gdy odsetki będą
reinwestowane według rocznej stopy 6,5%. Z tabeli nr 1 wynika, że skumulowana wartość
inwestycji jest uzależniona od stopy reinwestycji kuponów. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Załóżmy, ze bezpośrednio po zakupie obligacji wystąpiła dana zmiana stóp procentowych, a
następnie utrzymywała się na stałym poziomie do okresu wykupu. W tabeli 2 obliczono wartość
inwestycji na koniec okresu. Jeżeli stopy procentowe pozostają stałe w całym okresie to
pozwalają reinwestować kupony po 6,5% rocznie i tylko wówczas osiągamy założony cel –
137.000. W przypadku wzrostu stóp procentowych skumulowana wartość na koniec okresu jest
wyższa od zakładanej ponieważ kupony były reinwestowane po wyższej stopie procentowej.
Oczywiście w przypadku spadku rynkowych stóp procentowych – całkowita stopa zwrotu jest
niższa od zakładanej – i nie osiągamy zakładanego celu. Wniosek jest następujący : Inwestycja
w obligacje kuponowe, nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego celu inwestycyjnego.

Tabela 2. Wartość skumulowana i całkowita stopa zwrotu na koniec 5-letniego okresu inwestycji w obligacje skarbowe o
oprocentowaniu 6,5%, terminie wykupu 5 lat i początkowej stopie zwrotu w terminie do wykupu 6,5%.

Źródło: Opracowanie własne

*Rynkowa stopa procentowa po zmianie, która wstąpiła bezpośrednio po nabyciu obligacji.
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Załóżmy teraz, że zamiast obligacji 5-letnich – wybieramy inwestycje w obligacje 10 letnie o
oprocentowaniu też, 6,5% (obecnie to założenie jest jak najbardziej realne), których cena
rynkowa jest równa ich wartości nominalnej. Dla tych obligacji stopa zwrotu w terminie do
wykupu jest równa 6,5%.

W tabeli 3  przedstawiono wartość skumulowaną oraz całkowita stopę zwrotu z inwestycji w
przypadku zmian rynkowych stóp procentowych, która następuje bezpośrednio po zakupie
obligacji. W 4 kolumnie zawarto cenę rynkową obligacji 5-letnej obligacji czyli obligacji 10
letniej po upływie 5-lat i oprocentowaniu 6,5% przy założeniu, że rynkowe stopy procentowe
wzrastają/spadają to osiągnięta wartości skumulowana na koniec okresu będzie niższa/wyższa
od wartości planowanej.

Tabela 3. Wartość skumulowana i całkowita stopa zwrotu na koniec 5-letniego okresu inwestycji w obligacje
skarbowe o oprocentowaniu 6,5%, terminie wykupu 10 lat i początkowej stopie zwrotu w terminie do wykupu 6,5%.

Źródło: Opracowanie własne

*Rynkowa stopa procentowa po zmianie, która wstąpiła bezpośrednio po nabyciu obligacji.
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Z kolei tabela 4 przedstawia wpływ zmian stóp procentowych na przychody z reinwestycji
odsetek oraz cenę obligacji na przykładzie  obligacji 10 letniej o oprocentowaniu 6,5% i cenie
nabycia w wartości nominalnej. Wnioski jakie można wyciągnąć z powyższej tabeli świadczą o
występowaniu zależności pomiędzy ryzykiem stóp procentowych (ryzykiem ceny) a ryzykiem
reinwestycji. W wyniku przenikania się tych ryzyk w naszym przypadku docelowa wartość
portfela zostanie osiągnięta tylko w przypadku gdy stopy rynkowe pozostaną na
niezmienionym poziomie przez cały okres inwestycji.

Tabela 4. Wpływ zmian stóp procentowych na przychody z reinwestycji odsetek oraz cenę obligacji na przykładzie 10-
letniej obligacji o oprocentowaniu 6,5% i cenie nabycia w wartości nominalnej. 

Źródło: Opracowanie własne

Możemy też kupić obligacje dwuletnie zerokuponowe omawiane powyżej OK0724, wówczas nie
podejmujemy ryzyka stóp procentowych (za dwa lata wykup równy nominałowi 1000 zł), ale
podejmujemy ryzyko reinwestycji ponieważ za dwa lata pozostanie nam jeszcze trzy i jest
niewiadomą jakie będą stopy procentowe za dwa lata co może nam uniemożliwić osiągnięcie
zakładanego celu – dlatego też mając horyzont 5-letni i cel 6,5% rocznie nie możemy
inwestować w obligacje dwuletnie tylko z nadzieja, że za dwa lata jakoś to będzie.

Co w takim razie należy zrobić aby osiągnąć zakładana stopę zwrotu 6,5% w okresie 5 lat.
Wiemy, że ani obligacje zerokuponowe, ani obligacje 5 letnie o stałym oprocentowaniu 6,5% ,
ani  obligacje 10 letnie z kuponem 6,5% nie gwarantują osiągnięcia naszego celu.
Należałoby wybrać takie obligacje, które niezależnie od zmiany rynkowych stóp procentowych
zapewnią nam osiągnięcie zakładanej wartości na koniec okresu.

*Rynkowa stopa procentowa po zmianie, która wstąpiła bezpośrednio po nabyciu obligacji.
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Rozważmy 6-letnie obligacje o oprocentowaniu 6,5%, sprzedawanych w wartości nominalnej
1000 zł. Dane dotyczące wartości skumulowanej oraz całkowitej stopy zwrotu zawiera tabela 4.
Analiza kolumny 6 i 7 pozwala stwierdzić, że całkowita stopa zwrotu oraz wartość
skumulowana na koniec 5-letniego okresu inwestycji tylko minimalnie różnią się od zakładanej
stopy zwrotu.
Uzasadnienie tego zjawiska jest następujące: w przypadku gdy rynkowe stopy procentowe
rosną, to wzrost przychodów z reinwestycji kuponów kompensuje straty wynikające ze spadku
ceny obligacji. W przeciwnym wypadku gdy rynkowe stopy spadają wielkość wzrostu ceny
obligacji pokrywa spadek dochodu z reinwestycji kuponów – tak właśnie działa immunizacja.

Tabela 5. Wartość skumulowana i całkowita stopa zwrotu na koniec 5-letniego okresu inwestycji w obligacje
skarbowe o oprocentowaniu 6,5%, terminie wykupu 6 lat i początkowej stopie zwrotu w terminie do wykupu 6,5%. 

Źródło: Opracowanie własne

*Rynkowa stopa procentowa po zmianie, która wstąpiła bezpośrednio po nabyciu obligacji.
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Przyczyną dla której założony cel inwestycji jest osiągnięty niezależnie od zmian rynkowych
stóp procentowych to czas trwania Macaulaya (duration Macaulaya). Wartość tej wielkości
omawianych czterech obligacji przedstawiono w tabeli 5. Zauważmy, że w przypadku ostatniej
z analizowanych obligacji, dla której to osiągnięta stopa zwrotu jest niezależna (wahania w
minimalnym stopniu) od wahań rynkowych stóp procentowych wynosi 5,15 i ma najbliższą
wartość jak zakładany okres inwestycji – 5 lat.

Tabela 6. Czas trwania Macaulaya (duration) dla czterech omawianych obligacji. 

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższego można wywnioskować, że w celu zabezpieczenia docelowej wartości
skumulowanej (całkowita stopa zwrotu) przed zmianami stóp procentowych powinniśmy
wybrać obligacje (portfel obligacji) których, czas trwania Macaulaya ma taką samą wartość jak
długość zakładanego okresu inwestycji, wartość obecna wpływów gotówkowych z obligacji (
lub portfela obligacji) na początku okresu inwestycji jest równa wartości obecnej płatności
gotówkowych dotyczących naszego celu (zobowiązania).

Ponieważ immunizację portfela można również stosować za pomocą obligacji korporacyjnych
należy wówczas pamiętać o ryzyku kredytowym i ryzyku wcześniejszego wykupu, które to
ryzyka mogą wymusić korygowanie składu portfela lub wręcz uniemożliwić nam realizację celu.
Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że istnieje jeszcze immunizacja warunkowa w której
określana jest docelowa stopa zwrotu z portfela i tak zwana minimalna stopa zwrotu. Dopóki
jest możliwe osiągnięcie stopy zwrotu przekraczającą stopę minimalną możemy stosować
aktywne strategie zarządzania portfelem obligacji, w przeciwnym wypadku stosujemy
całkowitą immunizację portfela. Istnieje też immunizacja wielookresowa, polegająca na tym
aby zapewnić sobie określone płatności (dochód) w określonych okresach – w istocie jest to
połączenie wielu osobnych portfeli w jeden zapewniający wypłaty w planowanych okresach.

*Dla zainteresowanych : Frank J. Fabozzi. , Rynki obligacji, analiza i strategie - Warszawa WIG-PRESS -2000, s. 542

Opracował:
Ryszard Żabiński
Doradca Inwestycyjny, CIIA
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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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 Capital sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, Migdałowa 4 lok.26/4
02-796 Warszawa;Biuro@oakcapital.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/
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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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