
akcyjnych wyniosło 0,6 mld zł i było naj-
wyższe od pięciu lat. Do funduszy akcji 
małych i średnich spółek napłynęło wciąż 
relatywnie niewiele (30 mln zł netto), od-
notowały one jednak rewelacyjne wyniki 
— średnia stopa zwrotu sięgnęła 16 proc. 
(wobec niespełna 12 proc. dla funduszy 
akcji polskich uniwersalnych).

Jak wynika z danych serwisu analizy.pl, 
umocnił się trend wycofywania pieniędzy 
z lokat i przenoszenie na zwykłe kon-
ta (czyli depozyty bieżące). W samym 
kwietniu urosły one aż o 22 mld zł (naj-
więcej od kiedy NBP publikuje dane, czy-
li od 1996 r.), a w dwa miesiące łącznie 
o ponad 40 mld zł. Jednocześnie spadła 
wartość depozytów terminowych — w sa-
mym kwietniu o ponad 12 mld zł, do czego 

mocno przyczyniła się obniżka stóp pro-
centowych, a co za tym idzie spadek opro-
centowania lokat. Średnia stawka spadła 
poniżej 0,5 proc.

— Trudno się dziwić, że Polacy nie ak-
ceptują oprocentowania lokaty na pozio-
mie 0-0,5 proc. Część klientów banków 
poszukuje czegoś, co może przynieść choć 
trochę większe zyski. Dlatego kierują się ku 
akcjom i złotu, a także nieruchomościom 
— uważa Konrad Łapiński.

Bezwartościowe obligacje
Zarządzający Total FIZ jest przekonany, 
że zainteresowanie drobnych graczy gieł-
dą będzie zjawiskiem trwałym, a nie tyl-
ko chwilowym.

— Duże cykle mają swoje prawa, a rana 
po krachu, którego symbolem był upa-
dek Lehman Brothers, już się zagoiła. 
W 10 lat wyrosło nowe pokolenie osób, 
które chcą czegoś nowego i nie chcą przy 
tym akceptować zerowego oprocentowa-
nia depozytów. Jeśli ktoś decyduje się, by 
część oszczędności przenieść z depozy-
tów na akcje i zaczyna mu to przynosić 
zysk — a nie było o to trudno w ostatnich 
tygodniach — to dokłada kolejną porcję 
kapitału — mówi Konrad Łapiński.

W gotówce i na depozytach Polacy trzy-
mają 1,19 bln zł. 

— Ta kwota ciągle rośnie. Nawet jeśli 
mały procent tych pieniędzy przepłynie 
w kierunku bardziej ryzykownych akty-
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Czas na zakupy małych spółek wciąż jest dobry
Konrad Łapiński, zarządzający Total FIZ, przed rokiem trafnie przewidział 
hossę giełdowych maluchów. Jego zdaniem trend dopiero raczkuje

PulsInwestora Wspieramy inwestorów także 
na pb.pl/puls-inwestora

Firma Her Impact 
stworzyła aplikację 
webową, która ma 
pomóc kobietom 
w rozwoju kariery. 
Cel zbiórki udziałowej 
to 0,5 mln zł. 
Projekt stworzony przez Mag-
dalenę Linke-Koszek, preze-
skę i założycielkę Her Impact 
działa od października 2019 r., 
w aplikacji zarejestrowało się 
już prawie 8 tys. użytkowniczek. 
W dalszym rozwoju spółki ma 
pomóc crowdfunding, a znacz-
ną część pieniędzy pochłonie 
nowy segment aplikacji — Her 
Path. 

— Aplikacja obecnie jest w fa-
zie beta, co oznacza, że już po-
siada wiele funkcjonalności, ale 
jest stale udoskonalana — mówi 
Magdalena Linke-Koszek. 

Aplikacja łączy w sobie 
kilka funkcjonalności — sieć 
społecznościową, mentoring 
i e-learning. Zdaniem założy-

cielki spółki — to nowość na 
rynku.

Oprócz aplikacji spółka pro-
wadzi kilka powiązanych pro-
jektów, m.in. darmowe spo-
tkania z ekspertami, w których 
udział wzięło już 28 tys. kobiet. 

Inwestorzy mogą objąć do 
17 proc. kapitału za 0,5 mln 
zł. Wycena spółki przed dofi-
nansowaniem to 2,5 mln zł. 
Oferowane są udziały w spółce 
z o.o., oznacza to, że koniecz-
na będzie wizyta u notariusza. 
Kwota minimalnej inwestycji to 
12,5 tys. zł.

— Zbieramy fundusze na roz-
wój ważnego elementu aplika-
cji, czyli Her Path, opartego na 
sztucznej inteligencji. Dzięki 
pomocy inwestorów będziemy 
w stanie dostarczyć ją naszym 
użytkowniczkom już w drugiej 
połowie 2020 r. Strategicznym 
celem rozwoju narzędzia Her 
Impact jest budowanie nowej 
grupy kobiet na rynku pracy 
— świadomych, zmotywowa-
nych, wspierających się i kom-

petentnych — mówi Magdalena 
Linke-Koszek. 

Z pozyskanych pieniędzy 
60 proc. pochłonie projekt Her 
Path, 20 proc. to inwestycje 
w Her Career i ogólne uspraw-
nienie aplikacji, a za pozostałe 
20 proc. zostanie zwiększona 
baza ekspertów. 

— Nasze działania, których 
jest bardzo dużo, jak również 
współpraca z profesjonalistami, 
ludźmi świata kultury i biznes 
sprawiły, że o Her Impact szyb-
ko stało się głośno. W Polsce są 
cztery miliony kobiet w naszej 
grupie docelowej — dodaje 
Magdalena Linke-Koszek. 

Spółka osiąga przychody ze 
sprzedaży wersji premium apli-
kacji (12 zł miesięcznie) i współ-
pracy z firmami partnerskimi. 

— Obecnie aplikacja działa 
w modelu B2B. Najczęściej fir-
my zainteresowane są opubliko-
waniem ofert pracy i dotarciem 
do młodego pokolenia oraz 
wiernej społeczności — wyja-
śnia prezeska Her Impactu.

Inwestorzy będą mogli 
w przyszłości sprzedać swoje 
udziały na własną rękę lub przy 
inwestycji funduszu. 

— Umożliwiamy wyj-
ście z inwestycji oraz zwrot 
w przypadku zainwestowa-
nia w produkt przez ven-
ture capital. Prowadzimy 
rozmowy z funduszami, zain-
teresowane są głównie te, które 
w portfelu chcą mieć start-upy 
z kategorii impact startups. 
Rozmawiamy również z anio-
łami biznesu z Polski i zagra-
nicy. Liczymy, że uda nam się 
zamknąć rundę inwestycyjną 
w najbliższych miesiącach 
— dodaje Magdalena Linke-
-Koszek. © Ⓟ
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Idą po pieniądze na rozwój kobiet
CROWDFUNDING

Najprawdopodobniej jesteśmy po przesile-
niu w dużej grze popytu z podażą w przy-
padku spółek z indeksu sWIG80 — mó-
wił na początku czerwca 2019 r. Konrad 
Łapiński, który spotkał się z inwestorami 
na konferencji WallStreet23, organizo-
wanej przez Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych. 

Podkreślał wówczas, że podaż akcji ma-
łych spółek praktycznie wyschła, a strona 
popytowa ma olbrzymi potencjał. Wierzył, 
że do zakupów zabiorą się zarządzający 
funduszami w ramach pracowniczych pla-
nów kapitałowych (PPK), do których stop-
niowo miały napływać miliardy złotych. 

PPK przyhamowały (choć i tak napłynął 
już do nich 1 mld zł), a pandemia wstrzą-
snęła rynkiem, ale preferencje Konrada 
Łapińskiego okazały się trafne.

sWIG80 od czerwca 2019 r. do przed-
pandemicznego szczytu urósł o 14 proc., 
zostawiając daleko w tyle WIG20 (spadł 
o 6 proc.) i odzwierciedlający średnie 
spółki mWIG40 (zyskał 4 proc.). Nawet 
w czasie krachu spadki małych spółek 
były nieco mniej bolesne (-29 proc.) niż 
dużych (-38 proc.) i średnich (-32 proc.). 

Odbicie z dołka było przy tym bardziej 
dynamiczne (+33 proc. wobec 32 proc. 
dla WIG20 i 24 proc. dla mWIG40), dzię-
ki czemu w porównaniu z początkiem 
roku indeks sWIG80 jest już na plusie 
(+3,3 proc.). NCIndex, odzwierciedlający 
sytuację na rynku NewConnect (tam też 
dominują małe spółki), urósł od początku 
roku o ponad 50 proc.

— Już w lutym ubiegłego roku progno-
zowałem, że zaczyna się rynek małych 
i średnich spółek, bo rusza program PPK, 
który wywoła sprzężenie zwrotne, bo 
dołączą inwestorzy indywidualni i TFI, 
a szczyt wyprzedaży po GetBacku wła-
śnie mija. Po roku widać, że faworyzowa-
nie sWIG80 względem WIG20 miało sens 
— mówi Konrad Łapiński.

Szansa w przepływach
W marcu 2020 r. Polacy otworzyli 29 tys. 
rachunków maklerskich (to najlepszy wy-
nik od października 2010 r.), a w kwietniu 
18 tys. Obroty w kwietniu na rynku akcji 
podskoczyły o 71 proc. r/r do 1,18 mld zł 
średnio na sesję.

W marcu z funduszy dłużnych (obli-
gacje skarbowe i korporacyjne) Polacy 
wycofali rekordowe 18 mld zł, z funduszy 
akcyjnych 0,9 mld zł, a absolutnej stopy 
zwrotu 0,2 mld zł. 

W kwietniu z funduszy dłużnych odpły-
nęło 3,4 mld zł (dane serwisu analizy.pl), 
natomiast saldo napływów do funduszy 

 TYLKO 
JEDEN RAZ: 
Konrad Łapiński, 
zarządzający 
funduszem 
Total FIZ, uważa, 
że w przypadku 
ewentualnej drugiej 
fali pandemii 
gospodarka 
nie zostanie 
ponownie 
zamknięta, 
bo pierwszy 
lockdown 
miał zbyt 
niszczycielską siłę. 
[FOT. WM]

 RYNKOWE MOTYWY:  
Magdalena Linke-Koszek, 
prezeska spółki Her Impact, 
widzi realną potrzebę wsparcia 
kobiet na rynku pracy. Z aplikacji 
korzysta 8 tys. pań.  [FOT. ARC]
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