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Najprawdopodobniej jesteśmy 
po przesileniu w dużej grze 
popytu z podażą w przypad-
ku spółek z indeksu sWIG80 
— uważa zarządzający, który 
spotkał się z inwestorami na 
konferencji WallStreet23, or-
ganizowanej przez Stowarzy-
szenie Inwestorów Indywidu-
alnych.

Podaż mocno ograniczona
W indeksie sWIG80 dominu-
ją spółki o kapitalizacji rzędu 

kilkuset milionów złotych. 
W 2017 i 2018 r. wskaźnik spadł 
o niemal 30 proc. Od początku 
tego roku indeks zaczął jednak 
rosnąć, choć w maju dosięgła 
go korekta spadkowa. Konrad 
Łapiński nie wyklucza, że ce-
ny akcji małych spółek jeszcze 
mogą wahać się przy obecnych 
poziomach, ale jego zdaniem 
z początkiem roku zaczął 
się dobry okres do wzmożo-
nych zakupów.

Specjalista zwraca uwagę, że 
podaż akcji pochodzi z sześciu 
źródeł. 

— Pierwsze to inwestorzy 
indywidualni, którzy obecnie 
są bardzo mało aktywni, dlate-
go ryzyka podaży z ich strony 
brak. Drugie to fundusze inwe-

stycyjne, ale po zeszłorocznych 
wydarzeniach związanych 
z GetBackiem, Altusem i Tri-
gonem ryzyko podaży z TFI 
jest niewielkie. Trzecie to in-
westorzy zagraniczni, ale oni 
w spółkach z indeksu sWIG80 
są praktycznie nieobecni. 
Czwarte to skarb państwa, ale 
obecna władza nie jest za pry-
watyzacją. Piąte to rynek IPO. 
Nowych ofert jednak nie ma, 
bardzo dużo jest natomiast we-
zwań. Szóste — i to największy 
znak zapytania — to sprawa 
OFE i PPK — mówi Konrad Ła-
piński.

Zarządzający przyznaje, że 
strona popytowa jest obecnie 
słaba, ale ma olbrzymi po-
tencjał.

— Historyczna średnia dla 
wskaźnika cena/zysk dla ma-
łych spółek to 17-18. Kiedy się-
ga 30, to na rynku jest euforia. 
Kiedy natomiast spada do 10 
— jak obecnie — to trzeba ufać 
liczbom, a nie emocjom, które 
podpowiadają, by wychodzić 
z giełdy. Na tak tanim rynku 
zaczyna się reforma związana 
z wprowadzeniem PPK. PPK 
mocno zmienią zasady gry, bo 
będziemy mieli kilka miliar-
dów popytu co roku, w sytu-
acji gdy jeszcze niedawno OFE 
były po stronie sprzedających. 
Jedna dziesiąta kwoty przezna-
czonej na zakupy akcji może 
trafiać do spółek z sWIG80. 
Kilka miliardów złotych, nawet 
jeśli „małe kilka”, to jest dużo, 

zwłaszcza na tak wyschniętym 
rynku — podkreśla Konrad Ła-
piński.

Specjalista przypomina, że 
aktywa funduszy małych i śred-
nich spółek to około 2 mld zł, 
kilkanaście miliardów złotych 
ulokowano w funduszach ak-
cji polskich, a łącznie z fundu-
szami zrównoważonymi akcji 
w funduszach jest za około 25 
mld zł. W funduszach obligacji 
ponad 100 mld zł. Tymczasem 
na rynkach rozwiniętych struk-
tura jest bardziej wyważona 
— „pół na pół”. 

— Jesteśmy skrajnie „odak-
cyjnieni” w funduszach — tak 
jak w 2002 r. Dlatego nie ma 
ryzyka podaży, bo kto miał 
umorzyć jednostki, to już to 

zrobił, zwłaszcza po takim ro-
ku jak 2018. Podaż wyczerpała 
się do cna. Obniżenie wieku 
emerytalnego, zmiany w FTSE, 
afera GetBacku, kryzys Altusa 
i Trigona, wreszcie zmiany 
w MSCI — było wiele argumen-
tów za sprzedażą akcji, ale 
żaden z tych argumentów nie 
dotyczy fundamentów spółek 
— dodaje Konrad Łapiński, któ-
ry od początku lutego 2019 r. 
zaleca kupowanie spółek 
z sWIG80.

— To, że rynek na razie 
„tańczy” na niskim poziomie 
wyceny, mnie nie stresuje, bo 
co roku otrzymuję spore wpły-
wy z dywidend spółek. Stopa 
dywidendy dla sWIG80 to 5 
proc., wobec 2 proc. dla MSCI 
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Wzloty i upadki
   sWIG80 (w pkt)

14 345,88
2.01.17

13 008,20
4.01.16

Czas kupować małe 
Konrad Łapiński, zarządzający Total FIZ, uważa że podaż akcji z sWIG80 wyschła, dlatego   
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 Konrad Łapiński w 2007 r. dostał od 
pracodawcy — Skarbca TFI — zakaz wy-
stępowania w mediach i pisemną naganę. 
Powodem było ostrzeganie przed możli-
wym załamaniem giełdy i namawianie 
do funduszy bezpiecznych zamiast akcyj-
nych z wysoką opłatą za zarządzanie.

P opularność nie zawsze idzie 
w parze ze znajomością — także 

na warszawskiej giełdzie. Tu — jak 
wynika z rankingu popularności spółek 
w portalu Bankier.pl (tworzonego na 
podstawie liczby odsłon profilu firmy) 
CD Projekt utrzymał pozycję lidera. 
Tymczasem z sondy na Twitterze, 
przeprowadzonej przez Puls Inwestora, 
wynika, że 68 proc. ankietowanych 
nie wie, jak poprawnie wymawia się 
nazwę producenta gier. Najczęściej 
pojawiającą się odpowiedzią był Sidi 
Projekt (38 proc.), ale odpowiadano 
również Cidi Projekt, a nawet 
Sidi Prodżekt. Tymczasem nazwę 
czterokrotnego zwycięzcy rankingu 
Giełdowa Spółka Roku wymawia się 
Cede Projekt. Takiej odpowiedzi udzielił 

zaledwie co trzeci ankietowany.
Przedstawiciele spółki, która szykuje 
się do targów E3 w Los Angeles (rynek 
oczekuje, że ujawniona zostanie tam data 
premiery „Cyberpunka 2077”), nie widzą 
w różnych wersjach wymowy nazwy 
problemu komunikacyjnego.
— Nie wprowadza to nieporozumień 
— twierdzi Karolina Gnaś, dyrektor ds. 
relacji inwestorskich.
Podkreśla, że nazwa CD Projekt wywodzi 
się od tego, że na początku działalności 
firma zajmowała się głównie dostarcza-
niem na polski rynek oprogramowania na 
płytach CD importowanego z USA. 
— We wczesnych latach 90. był to 
przełomowy nośnik i gry na nim dopiero 
wchodziły na rynek — dodaje Karolina 
Gnaś.  [KZ] © Ⓟ

Każdy ma swój CD Projekt
Giełda

Źródło: Sonda na Twitterze, 2-3.06.2019 r. Udział wzięły 162 osoby.

Po angielsku
   Jak nazwę CD Projekt wymawiają
inwestorzy (proc. odpowiedzi)

12
Sidi prodżekt

38
Sidi projekt

18
Cidi projekt

32
Cede projekt

N iemal 85 mld zł wyniosły 
w pierwszych pięciu 

miesiącach obroty sesyjne na 
rynku głównym warszawskiej 
giełdy. To 4 proc. mniej niż 
w 2018 r., ale w maju trend 
spadkowy wyhamował. Majowy 
handel osiągnął wartość 16,7 
mld zł, tylko o 2,2 proc. mniej niż 
rok wcześniej. Na NewConnect 
obroty spadły co prawda 
ponad 40 proc., ale licząc 
za pięć miesięcy, są o jedną 
czwartą wyższe niż w 2018 r. 
Poza tym należy pamiętać, 
że NewConnect jest mniejszy 
od obligacyjnego Catalysta, 
a tam akurat majowe obroty 
wzrosły ponad 40.  [KOS] © Ⓟ

Stabilizują się obroty 
na GPW 

Ważne dane

Dynamika obrotów 
rok do roku
 w proc.

Akcje rynek główny
maj -2,2 
styczeń-maj -4,0 
Akcje NewConnect
maj -40,5 
styczeń-maj +24,9 
Obligacje Catalyst
maj +41,9 
styczeń-maj +11,6 
Kontrakty indeksowe
maj +6,0 
styczeń-maj -14,1 

Źródło: GPW
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World Small Cap — podaje Kon-
rad Łapiński.

Na tle zagranicznych spółek 
polskie „maluchy” charaktery-
zuje też niższy wskaźnik cena 
do wartości księgowej (1,1 wo-
bec 1,9) i cena/zysk (10,5 wobec 
22,9). 

Gruba ryba
Szef Total FIZ podkreśla, że de 
facto administracyjny nakaz 
zakupów akcji, jaki będą miały 
PPK, spowoduje, że na rynku, 
na którym jest ograniczona 
podaż, zarządzający mogą ge-
nerować 7-10 proc. dziennego 
obrotu na akcje spoza spółek 
z WIG20. 

— Nie wierzę, że polscy 
zarządzający omijali spółki 

z sWIG80, skoro są tak tanie 
względem spółek zagranicz-
nych. PPK będzie mogło tu 
inwestować do 10 proc. akty-
wów akcyjnych, czyli z czasem 
miliardy złotych. Dzięki temu 
na szeroki rynek powróci nor-
malność, a normalnością nie 
są 30-50-procentowe dyskonta 
do reszty świata — mówi Kon-
rad Łapiński.

Nie obawia się on też o po-
daż z rynku IPO, bo na tę trze-
ba będzie poczekać około 2 lat, 
kiedy wyceny zostaną istot-
nie podniesione.

Jest natomiast jego zda-
niem szansa na „efekt drugiej 
rundy”, bo pozytywne stopy 
zwrotu z rynku polskich akcji 
spowodują, że klienci prze-

staną czuć awersję do tanich 
akcji. Już w drugim półroczu 
tego roku możliwy jest nie-
śmiały napływ do funduszy 
akcji. A takich pieniędzy jest 
dużo.

— W 12 miesięcy przyrost de-
pozytów wyniósł 78 mld zł (da-
ne na marzec 2019). Wystarczy 
tylko odrobinę ten strumień 
skierować na rynek funduszy 
zrównoważonych i akcyjnych, 
by hossa na małych spółkach 
była gwarantowana — uważa 
Konrad Łapiński, który dopre-
cyzował, że tytuł prezentacji 
„Kiedy panika na sWI80?” do-
tyczy paniki kupowania, czyli 
czegoś takiego, co zdarzyło 
się w Polsce wiosną i latem 
2003 r.

Dinozaur
Konrad Łapiński zarządza fun-
duszem Total FIZ. To praw-
dziwy giełdowy dinozaur, bo 
zaczął w 1993 r. w wieku 18 lat. 
Pierwsze zawodowe kroki sta-
wiał w Skarbcu TFI — od 2001 r. 
był analitykiem rynku akcji, 
po roku awansował na zarzą-
dzającego. W 2008 r. założył 
własny fundusz, w który włożył 
swój majątek, a także zachęcił 
innych inwestorów. Z czasem 
fundusz trafił do sieci dys-
trybucji mBanku i Xeliona. 
Od 2009 do 2013 r. zarządzają-
cy miał najlepszy wynik w Pol-
sce. W 2014 r. fundusz zanoto-
wał straty, a strategia została 
skorygowana. Obecnie Total 
FIZ ponownie jest w dobrej 

formie. Porównując do wyni-
ków funduszy publikowanych 
w analizy.pl, Total FIZ może 
pochwalić się najwyższą rocz-
ną stopą zwrotu w grupie fun-
duszy absolutnej stopy zwrotu, 
ale także funduszy polskich 
akcji i funduszy małych i śred-
nich spółek.

— To, co mnie wyróżnia na 
tle innych zarządzających, to 
fakt, że daję bardzo proste, czy-
telne rekomendacje dla rynku. 
Jeśli uważam, że będzie dobry 
rynek, to radzę kupować, jak 
słaby — to sprzedać. Częściej 
mam rację, niż nie mam ra-
cji. Jeśli się mylę, to nie tkwię 
w błędzie zbyt długo, co nie 
jest łatwe od strony psycholo-
gicznej dla osób, które w prze-

szłości miały sukcesy. Każda 
rekomendacja „ubrana” jest 
w uzasadnienie w formie pre-
zentacji, którą dzielę się z inwe-
storami w Total FIZ — wyjaśnia 
Konrad Łapiński.

Jak przypomina, w maju 
2007 r. mimo że rynek rósł, to 
zdecydował się rekomendować 
konwersję z funduszy akcyj-
nych do bezpiecznych. 

Na łamach „Pulsu Biznesu” 
ostrzegał przed rynkiem akcji, 
czym wyraźnie wyróżniał się 
na tle pozostałych polskich 
analityków giełdowych. Od lip-
ca 2007 do lutego 2009 r. WIG 
spadł o niemal 70 proc. Po tych 
spadkach, w marcu, Konrad 
Łapiński zdecydował o starcie 
funduszu Total FIZ. © Ⓟ

Źródło: notowania.pb.pl

14 640,09
3.01.18

10 631,64
2.01.19

11 555,31
4.06.19spółki

  strumień pieniędzy z PPK wywoła wyczekiwaną hossę

 ZDECYDOWANY: 
Konrad Łapiński, 

zarządzający Total FIZ, 

uważa że nadszedł 

dobry czas na zakupy akcji 

małych spółek, bo pienią-

dze z PPK powinny wywin-

dować kursy w sytuacji, 

w której podaż jest mocno 

ograniczona.  [FOT. MW]

Rafał Kozłowski:  Naszą intencją jest, aby w kolejnym roku rekomendować akcjonariuszom 
wypłacenie 50 proc. zysku osiągniętego w 2019 roku oraz wypłacenie niepodzielonej 

części zysku, 50 proc., czyli około 1,67 mld zł, z 2018 r. To oznacza, że łączna stopa dywidendy 
może wynieść w przyszłym roku nawet 7-8 proc. w relacji do aktualnej kapitalizacji banku.
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