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Nie rna si~ co fascynowac amerykanskq 
gieldCj NASDAQ. Rownie dobrze, a nawet 
lepiej mozna zarobiC na warszawskim 
parkiecie. Takq tez~ postawil Sebastian 
Buczek, prezes Quercus TFI, podczas od· 
bywajCjcej si~ online konferencji iWealth 
Investment & Business Summit 2020. 

Przyznaje on, ze indeksy NASDAQ 
Composite i S&P500 od koronawirusowe
go krachu odrobily jliZ tyle, ze marcowej 
zap asci wlasciwie nie widac. Wskazuje 
jednak, ze rowniez na GPW dziejCj si~ cie
kawe rzeczy. 

- Indeks sWIG80 calkiem niezle sobie 
radzi w tym roku. Stopa zwrotu jest zbli
zona do stopy zwrotu z NASDAQ i tez zbli
zamy si~ do szczytu z pierwszej polowy 
lutego - zwraca uwag~ Sebastian Buczek. 

Jego zdaniem fascynacja polskich in
westorow spolkami okreslanymi przy
domkiem FAANG - co jest akronimem 
nazw Facebooka, Amazon.com, Apple'a, 
Netfilksa i Google'a (formalnie wlasciciel 
wyszukiwarki nazywa si~ Alphabet) - jest 
obecnie przesadzona. 

- Stopy zwrotu, ktore faktycznie 
mogCj rob iC wrazenie, rob iCj wraze
nie tylko w przypadku dwoch z tych 
spolek, czyli Amazona i Netfliksa - twier
dzi Sebastian Buczek. 

Zwraca uwag~, ze w pierwszych pi~
ciu miesiqcach 2020 r. tylko inwestcja 
w Amazon.com przyniosla nieco ponad 
30 proc. zysku. Stopa zwrotu z walorow 
Nettlp<sa byla 0 wlos od tego poziomu, ale 
w przypadku pozostalej trojki FAANG-ow 
nie si~gn~a nawet 10 proc. 

I dla porownania wylicza tegoroczne 
stopy zwrotu z tzw. spolek technologicz
nych z warszawskiej gieldy. Ten Square 
Games - 159 proc., CD Projekt - 45 proc., 
Asseco South Eastern Europe - 57 proc., 
Livechat Software - 42 proc. Nawet Asseco 
Poland przynioslo niemal15 proc. zysku. 

- Jaka z tego konkluzja? Spolki techno
logiczne na warszawskiej gieldzie zacho
wywaly si~ znakomicie. Nawet lepiej niZ 
te najbardziej znane sp6lki z rynku amery
kanskiego - podkresla Sebastian Buczek. 

Przyznaje on, ze jesli chodzi 0 no
towania indeksu WIG20, to powodow 
do satysfakcji nie rna. Zwraca jednak 
uwag~, ze w ciqgu ostatnich 20 lat 
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sWIG80 wzrosl siedem razy wi~cej od 
indeksu blue chipow. 

- Jezeli spojrzymy na caly segment ma
lych i srednich sp61ek, to morna powiedziec, 
ze z powodzeniem konkuruje z najlepszy
mi indeksami na swiecie, np. z NASDAQ 
Composite - uWaZa Sebastian Buczek. 

- Wychodzi na to, ze inwestowac 
si~ w Polsce da, tylko jak zwykle trze
ba wiedziec w co - puentuje Michal 
Maslowski, wiceprezes Stowarzyszenia 
Inwestorow lndywidualnych. 

Gdzie ja wloz~ takie pieniildze 
Ludzie z doswiadczeniem w instytlicjach 
zarzqdzajCjcych naprawd~ duZymi akty
warni podchodzq jednak do sprawy bar
dziej sceptycznie. 

- Z pewnosciq na polskiej gieldzie SCj 
spoJki, w ktore warto zainwestowac. Ale 
z calym szacunkiem dla CD Projektu czy 
Ten Square Games, to trudno nazwac je 
spolkami technologicznymi. A nawet jak 
wybierzemy sobie te rodzynki, to nie zwal
nia nas to z dywersyfikacji. WyobraZmy so
bie sytuacj~ CD Projektu, gdy okaze si~ , ze 
"Cyberpunk" nie spelnil oczekiwan graczy 
- studzi emocje Marcin ioltek, wiceprezes 
TFI PZU, do niedawna zasiadajCjcy we wla
dzach PTE PZU, zarzqdzajqcym jednym 
z trzech najwi~kszych OFE. 

W trakcie dyskusji na iWealth Invest
ment & Business Summit 2020 ekspert 

zwrocil uwag~, ze po "usuni~ciu" z pol
skich indeksow sektorow, ktore obecnie 
im ci¥Cj - bankow i energetyki - GPW zo
stalaby bardzo malym i specyficznym ryn
kiem. 

W podobnym tonie wypowiadal si~ 
Grzegorz Chlopek, dyrektor zarzqdzajCj
cy iWealth Management, do niedawna 
prezes PTE zarzCjdzajCjcego Nationale
Nederlanden OFE. To najwi~ksze OFE na 
rynku. Jego aktywa przekraczajq 30 mId 
zl, co powoduje, ze w akcjach potrafi miec 
ulokowane wi~cej niz wszystkie polskie 
TFI razem wzi~te . 

- Takich pieni~dzy nie gromadzi si~ 
w malych i srednich spolkach - zastrzega 
Grzegorz Chlopek. 

Jego zdaniem jest to 0 tyle istotne, ze 
dla wi~kszosci Polakow jedynq opcjq loko
wania na rynku kapitalowym jest powie
rzanie pieni~dzy instytlicjom. Normalny 
czlowiek nie rna bowiem czasu, by sledzic 
sytuacj~ 50 spolek, z ktorych wybierze so
bie do kupienia akcje pi~ciu najlepszych. 

Atrakcje sektora finansowego 
Grzegorz Chlopek zwraca tez uwag~, ze 
choc obecnie banki i energetyka nie sCj 
postrzegane jako atrakcyjne, to sytuacja 
ta moze ulec zmianie. 

Sebastian Buczek nie przeczy. Uwaza 
wr~cz, ze w przypadku bankow jliZ ule
gla zmianie. 

- My si~ nie odZegnujemy od inwestowa
nia w dille sp6lki. Niektore dliZe sp6lki mogq 
byc interesujqcq fOfIDCjlokowania aktywow, 
np. obecnie bardzo nam si~ podoba sektor 
bankowy. Przecena, ktorej ulegly banki, po
woduje, ie sCj wyceniane na 0,6-0,7 wartosci 
ksi~gowej - mowi Sebastian Buczek. 

Za interesujCjce uWaZa tez Amrest i CCC, 
ktore mocno ucierpialy przez koronawiru
sa. Sebastian Buczek najwi~cej szans wi
dzi jednak w sektorze finansowym, ktory 
na GPW reprezentujq przeciei nie tylko 
banki. Wskazuje na XTB, ktore korzysta 
na powrocie zmiennosci na rynki fmanso
we, jak rowniei na windykacyjnego Kruka. 
Wedlug Sebastiana Buczka Kruk podwoj
nie korzysta na obniikach stop procen
towych - spadajCj koszty jego wlasnego 
zadluZenia, poprawia si~ tez sytuacja win
dykowanych, co ulatwia im splaty. 

Sebastian Buczek za atrakcyjnCj inwesty
cj~ uWaZa tei brani~, w ktorej sam dziala. 
Jego zdaniem gieldowe TFI odczujCj na
plyw pieni~dzy powodowany obniikami 
stop procentowych i poszukiwaniem ja
kichkolwiek zyskow przez Polakow. 

- Tego typu czynniki jak zadluienie, 
zmiana modelu biznesowego, renegocja
cje czynszow w galeriach handlowych to 
Sq oczywiscie czynniki ryzyka, ktore kaZdy 
inwestor, dokonujqc wyboru sp6lki, musi 
wziCjc pod uwag~ - podkrdla Sebastian 
Buczek. ©® 


