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Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni -                             Str. 2-8                                                                                                                                                      

Listopad 2019 

 

 

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych wydarzeń z 
ostatnich kilku tygodni. Piszemy m.in. o ekstremalnym optymizmie na giełdach 
oraz demokracji w Hiszpanii.  

 

 

Spółki dla inwestorów i dla ulicy                                                      Str. 9-16                                         

                                                                          
    

 

W artykule wyjaśniamy, dlaczego warto inwestować w niedowartościowane ak-
tywa oraz unikać ekstremalnie drogich rynków.  
  

 

Jak założyć firmę za granicą i nie płacić ZUS?                                 Str. 17                                                  

  

                                                          

 
W kilku nagraniach, Mateusz Tomczyk z Independent Finance wyjaśnia m.in. w 
jaki sposób założyć firmę za granicą oraz uniknąć płacenia składek ZUS. 
 

 

Czy będzie rozłam w strefie euro?                                                Str. 18-24                                                                                    

 

 
                                         

Najważniejsze kraje strefy euro wyrażają głosy sprzeciwu wobec polityki ujemnych 

stóp procentowych.  
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Jak rozwijać własną firmę?                                                                 Str. 25                                                                                   
 

 
 
W wywiadzie udzielonym dla kanału Namzależy, Trader21 odpowiada na wiele 
pytań dotyczących prowadzenia własnego biznesu. 
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Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni - Listopad 2019 
 

Ekstremalny optymizm na giełdach 
 
Kilka tygodni temu pisaliśmy o kłopotach z płynnością na amerykańskim rynku pie-
niężnym. W dużym uproszczeniu: banki i duże fundusze nie chciały pożyczać środ-
ków, poziom oprocentowania ustalony przez Rezerwę Federalną był dla nich za ni-
ski. Dlatego też FED ogłosił kolejną rundę dodruku. Od tamtej pory amerykański 
bank centralny co miesiąc skupuje obligacje USA za 60 mld dolarów, a dodatkowo 
angażuje ogromne środki, by zwiększyć płynność na rynku. 

Zachowanie banku centralnego wyraźnie zachęciło inwestorów do powrotu na ry-
nek akcji. Nieco później kolejna zachęta dotarła z Japonii. Szef tamtejszego banku 
centralnego zapowiedział kontynuowanie „intensywnego dodruku”, po to by osią-
gnąć przynajmniej 2% inflację. 

Dla nowych Czytelników małe wyjaśnienie: jeśli FED, EBC i BOJ skupują obligacje, to 
ktoś te obligacje sprzedaje i zostaje z wolnymi środkami. Część z tych środków jest 
następnie wykorzystywane do zakupu akcji. W ten sposób działania banków cen-

tralnych pośrednio wpływają na rynek akcji. W efekcie amerykańskie indeksy zano-
towały nowe szczyty, a tłum zyskał przekonanie, że otwieramy kolejny etap hossy. 
Biorąc pod uwagę determinację bankierów centralnych – może się okazać, że 
giełda w USA zakończy ten rok jeszcze wyżej. 

Z drugiej strony w przeszłości kilka razy zwracaliśmy Wam uwagę, kiedy optymizm na 
giełdzie był ekstremalnie wysoki. Zazwyczaj była to zapowiedź mniejszych lub więk-
szych spadków. Dziś również wśród inwestorów dominuje hurraoptymizm. Świadczy 
o tym kilka wskaźników. 

Po pierwsze, porównanie nastawienia dumb money (czyli tzw. ulicznych inwestorów, 
którzy działają w oparciu o emocje) oraz smart money (najlepiej zorientowanej 
grupy na rynku). Ci pierwsi zostali oznaczeni na czerwono – ich poziom optymizmu 
jest bardzo wysoki, wynosi 81%. Dla odmiany smart money są pesymistycznie nasta-
wieni (20%). Różnica wynosi 61%. 
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W tle, szarym kolorem, pokazano notowania indeksu S&P 500, czyli 500 największych 

spółek w USA. Zauważcie co działo się kiedy optymizm wśród Dumb Money był wy-
soki, a Smart Money niski. Akcje zazwyczaj nieco traciły. Tymczasem w ostatnich 2 
latach ani razu nie zdarzyło się by różnica między nastawieniem obu grup inwesto-
rów była tak duża jak dziś. 

Podobnie sytuacja wygląda w kontekście VIXu, czyli tzw. indeksu zmienności. W skró-
cie: kiedy na giełdach jest spokojnie i akcje powoli rosną, to VIX spada. Dla od-
miany, kiedy mamy sporą zmienność bądź po prostu pojawia się niepokój wśród 

inwestorów, VIX gwałtownie rośnie. 

Jak sytuacja wygląda obecnie? VIX znajduje się na jednym z najniższych poziomów 
w ostatnich 2 latach, ale nie to jest najważniejsze. Najbardziej istotne jest, że grupa 
non-commercial speculators (czyli m.in. fundusze inwestycyjne) rekordowo silnie gra 
na dalsze spadki VIXu. Oznacza to, że na rynku panuje wyjątkowo silne przekonanie, 
iż kolejne miesiące przyniosą spokojne wzrosty cen akcji. To wszystko dzieje się, kiedy 
dane gospodarcze w większości rejonów świata wyglądają bardzo słabo, a zyski 

spółek w USA spadają średnio o kilka procent w ujęciu rocznym. 

Można powiedzieć, że uliczni inwestorzy oraz fundusze inwestycyjne są przekonani, 
iż niezależnie od wszystkiego banki centralne doprowadzą do kolejnych wzrostów. 
Jednocześnie legendarny inwestor Ray Dalio mówi, że bankierzy centralni nie są w 
stanie zabezpieczyć giełdy przed spadkami, a Warren Buffett trzyma gigantyczną 
część portfela w gotówce, uważając, że kupowanie akcji dzisiaj jest błędem. 

Naszym zdaniem tak skrajne nastroje na rynku zachęcają do tego, by chwilę prze-

czekać i wrócić do zakupów dopiero po korekcie. Nie chodzi nam jednak o kupo-
wanie drogich akcji w Stanach Zjednoczonych. 
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Przy okazji obecnego optymizmu wokół akcji, warto przypomnieć jeszcze jedną sy-
tuację sprzed kilku tygodni. Kiedy złoto w krótkim czasie wybiło o ponad 10% (z 1400 
USD na 1550 USD), wiele osób pytało w komentarzach czy warto zainwestować w 

metal. Teraz, po przecenie do poziomu 1450 USD, nikt nie pyta o złoto. Wnioski wy-
ciągnijcie sami.  

 

CEO Deutsche Banku krytykuje negatywne stopy procentowe 
 
Wygląda na to, że im gorzej będzie wyglądała kondycja niemieckiego sektora ban-
kowego, tym więcej usłyszymy szczerych słów na temat przyczyn takiej sytuacji. Tym 
razem na odważną wypowiedź zdecydował się Christian Sewing, czyli dyrektor ope-
racyjny Deutsche Banku. 

Podczas jednej z niedawnych konferencji Sewing powiedział wprost, że „patrząc 
długoterminowo, negatywne stopy procentowe rujnują system finansowy”. W ten 
sposób odniósł się do poziomu stóp procentowych w Europie (EBC utrzymuje nega-
tywne oprocentowanie od kilku lat). 

Dyrektor dodał też, że niski koszt zaciągnięcia kredytu (cheap money) nie przyczynił 
się do poprawy konkurencyjności gospodarki strefy euro. Sewing, już po fakcie, przy-
znał to o czym Trader21 pisze od kilku lat. Obniżanie stóp procentowych do poziomu 

zera lub jeszcze niżej to krótkowzroczna polityka obliczona na chwilowe podniesie-
nie konsumpcji. Kiedy ten chwilowy, pozytywny efekt mija, okazuje się nagle, że 
bank centralny nie ma już amunicji i w razie gorszej sytuacji gospodarczej nie może 
użyć niższych stóp procentowych jako krótkoterminowego wsparcia dla gospo-
darki.  

 

Ograniczanie populacji w celu ratowania planety 
 

Na początku listopada w czasopiśmie naukowym BioScience ukazał się tekst, który 
ma stanowić ostrzeżenie przed katastrofą klimatyczną jaka zagraża naszej planecie. 
Pod publikacją podpisało się 11 tysięcy naukowców ze 153 krajów. 

W tekście dość jasno wskazano 6 rozwiązań, której mają na celu poprawę sytuacji 
na Ziemi. Są to: zastąpienie paliw kopalnych, ograniczenie zanieczyszczeń takich 
jak metan i sadza, przywracanie i ochrona ekosystemów, jedzenie mniejszej ilości 
mięsa, pójście w kierunku gospodarki bezemisyjnej oraz stabilizacja wzrostu popula-

cji. 

Jeśli jednak wczytamy się w szczegóły dotyczące ostatniego z tych rozwiązań, to 
okaże się, że „idealnym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie światowej populacji”. 

Całość możecie znaleźć TUTAJ. 

Oczywiście media w większości wspominają o tym dokumencie z uznaniem, nie za-
dając sobie pytania: jak właściwie miałoby odbywać się zmniejszanie światowej po-

pulacji? Jedno jest pewne – machina propagandowa dopiero się rozpędza. Histeria 
wokół „klimatycznej zagłady” powoli przybiera na sile.  

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806?searchresult=1
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Odpowiednio prowadzona narracja może przekonać część społeczeństwa, że 
próby odgórnego kontrolowania wielkości populacji to dobry pomysł. A pamię-
tajmy, że z perspektywy rządzących idealnie jest, jeśli mają oni pod sobą posłuszne 

i niezbyt liczne społeczeństwo. Oczywiście jeszcze w tym momencie w wielu krajach 
potrzeba osób w wieku produkcyjnym, aby płacone przez nich podatki utrzymywały 
systemy emerytalne. Niebawem to wszystko się zmieni – postępująca automatyza-
cja pracy sprawi, że większości polityków pomysł ograniczania populacji będzie się 
bardzo podobał. 

Część spośród najbardziej wpływowych osób już od dawna marzy o redukcji popu-
lacji o czym dość jasno świadczą ich wypowiedzi (przykładem mogą być chociażby 
słowa Billa Gatesa). W oddalonych od Polski krajach po cichu przeprowadza się 

programy mające na celu ograniczenie populacji (przykładem Kenia i dziesiątki ty-
sięcy bezpłodnych kobiet i dziewcząt). 

Nie zapominajmy również, że poza zwiększaniem kontroli nad społeczeństwem, hi-
steria wokół zmian klimatycznych to też okazja na biznes. Bank Morgan Stanley nie-
dawno bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że kluczem do sukcesu dla inwestorów 
w kolejnych latach może być zakup spółek, które skorzystają na przejściu do nisko-
emisyjnej gospodarki. Mowa m.in. o przedsiębiorstwach budujących elektrownie 

wiatrowe czy samochody elektryczne. 

Kończąc wątek tekstu podpisanego przez tysiące naukowców – mamy wrażenie, 
że jeśli pozwala się na szeroko pojęty rozwój społeczeństw i krajów, to współczynnik 
dzietności spada do poziomów takich jak w Europie w poprzednich dekadach 
(czynniki kulturowe mogą sprawiać, że jego poziom jest nieco wyższy). Jeśli nie za-
truwa się upraw świństwami, to jedzenie ma więcej witamin i minerałów, przez co 
ludzie nie muszą spożywać aż tak dużo żywności (upada więc mit, że nie wykarmimy 

ludzi). Z kolei powierzchnia obszarów lądowych pozwala sądzić, że wzrost populacji 
do np. 10 mld ludzi nie jest problemem. Zwłaszcza, że znika konieczność pracy „na 
miejscu” (coraz więcej ludzi będzie pracować online), a więc mniej osób będzie 
zmuszonych do życia w wielkim mieście. 

Podsumowując, jesteśmy dość podejrzliwie nastawieni do wszelkich programów od-
górnego kontrolowania liczby ludności.  

 

Czterodniowy tydzień pracy i wzrost wydajności Microsoftu 
 
Japoński oddział Microsoftu przeprowadził eksperyment dający do myślenia. Ponad 
2 tysiące pracowników przez 5 tygodni pracowało jedynie od poniedziałku do 
czwartku. Zdaniem firmy, krótszy czas pracy przyniósł znaczny wzrost wydajności. 

Według przedstawicieli Microsoftu sprzedaż przypadająca na jednego pracownika 
w sierpniu br. wzrosła o 40% względem sierpnia 2018 roku. Nie jest to może idealny 
miernik, ale pamiętajmy, że w tym roku azjatyckie firmy boleśnie odczuwają spowol-

nienie gospodarcze, a mimo to Microsoft Japan mocno poprawił wyniki.  
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Ze statystyk wynika też, że zużycie energii w firmie spadło o 23,1%, a pracownicy 
wydrukowali o 58,7% dokumentów mniej (tutaj duże znaczenia miało ograniczenie 
czasu spotkań i większa liczba zdalnych konferencji). 

Spółka poinformowała przy okazji, że przeprowadzi kolejny identyczny eksperyment 
– tym razem w zimie. Swoją drogą, Microsoft idealnie wybrał miejsce eksperymentu, 
gdyż w Japonii skutki przepracowania są bardzo widoczne – ludzie żyją po to by 
pracować, a wiele osób bierze wolne tylko wtedy, gdy choruje. 

Microsoft nie jest pierwszą firmą, która testuje krótszy czas pracy. Do tej pory jednak 
eksperymenty najczęściej polegały na skrócaniu liczby godzin, np. 5 dni po 6 godzin. 
Można zakładać, że krótszy tydzień pracy będzie stawał się normą, na początku 
głównie w krajach rozwiniętych. W związku z automatyzacją pracy, wiele państw 

zdecyduje się także na wprowadzenie tzw. bezwarunkowego dochodu gwaranto-
wanego. Wszystko to będzie sprzyjało m.in. firmom z branży rozrywkowej oraz tury-
stycznej, dla których większa ilość wolnego czasu będzie oznaczała możliwość wy-
pracowania większych zysków.  

 

Iran z nowym złożem ropy naftowej 
 
Zaledwie 2 tygodnie temu przygotowywaliśmy statystyki dotyczące rezerw ropy naf-

towej w poszczególnych krajach. Ze stworzonej tabeli wynikało, że największymi re-
zerwami mogą pochwalić się kolejno: Wenezuela, Arabia Saudyjska i Kanada. 

Ta kolejność przestała jednak być aktualna, w związku z odkryciem przez Iran potęż-
nych złóż ropy naftowej. Pierwsze rewelacje z ust prezydenta Iranu mówiły o 53 mld 
baryłek ropy, jednak ostatecznie irański minister ds. ropy naftowej poinformował, że 
złoże zawiera 22,2 mld baryłek. Tak czy inaczej, Iran pod względem posiadanych 
rezerw ropy, plasuje się dziś na 3. miejscu na świecie. Irańskie rezerwy to ok. 180 mld 

baryłek, podczas gdy w Wenezueli jest to 300 mld baryłek. 

Z drugiej strony, ani w przypadku Iranu, ani w przypadku Wenezueli, potężne rezerwy 
najważniejszego surowca nie gwarantują stabilnej sytuacji gospodarczej. Wręcz 
przeciwnie, im większe zasoby ropy, tym większe zainteresowanie innych państw, by 
położyć na nich rękę. W związku z tym wciąż uważamy, że szanse na zaognienie 
sytuacji na Bliskim Wschodzie są spore.   

 

Demokracja „kwitnie” w Hiszpanii 
 
Dla tych, którzy już zapomnieli, małe przypomnienie – ponad 2 lata temu odbyło się 
w Katalonii referendum dotyczące niepodległości tego regionu. Aż 90% osób po-
parło wówczas odłączenie od Hiszpanii, frekwencja wyniosła 43%. 

Kilka tygodni później rząd Katalonii proklamował niepodległość. W odpowiedzi pre-
mier Hiszpanii zadecydował o rozwiązaniu katalońskiego parlamentu, z kolei za przy-
wódcą regionu, Carlesem Puigdemontem wydano nakaz aresztowania. 
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Minęły 2 lata i hiszpański sąd zadecydował o karach od 10 do 13 lat więzienia dla 
innych katalońskich działaczy, którzy brali udział w organizacji protestów oraz refe-
rendum w 2017 roku. Jak na XXI wiek, kary można uznać za drakońskie, w związku z 

czym Katalończycy zareagowali natychmiast. Pojawienie się tłumów na lotnisku 
oraz w środkach komunikacji miejskiej doprowadziło do paraliżu miasta. Warto pod-
kreślić, że niezadowoleni Katalończycy protestowali w pokojowy sposób. Zupełnie 
inaczej wyglądało zaś zachowanie policjantów, którzy wielokrotnie uciekali się do 
przemocy, czego dowodem jest wiele nagrań zamieszczonych w Internecie. 

Takie zachowanie policji tylko zachęciło Katalończyków do dalszych działań, m.in. 
organizacji marszów w których udział wzięło setki tysięcy osób. 

 

Źródło: https://foreignpolicy.com/2019/10/29/tough-talk-on-catalonia-might-win-an-election-but-it-wont-unite-

spain/ 

 
Komisja Europejska podkreśliła, że cała sytuacja jest wewnętrzną sprawą Hiszpanii i 
nie będzie komentować wyroków sądów w państwach członkowskich. Jednocze-

śnie rzeczniczka KE Mina Adreeva powiedziała, że prawo podejmowania pokojo-
wych protestów w Unii Europejskiej jest zagwarantowane. Sądząc po działaniach 
hiszpańskiej policji, pani rzecznik minęła się z prawdą. 

Jak sytuacja potoczy się dalej? Naszym zdaniem istnieją dwa najbardziej prawdo-
podobne scenariusze. Pierwszy z nich zakłada, że protesty po prostu stracą na sile i 
nie będą tak groźne dla hiszpańskiego rządu. W drugim scenariuszu możliwe jest po-
nowne nasilenie protestów, ale ich przebieg nie będzie już tak spokojny.  

https://foreignpolicy.com/2019/10/29/tough-talk-on-catalonia-might-win-an-election-but-it-wont-unite-spain/
https://foreignpolicy.com/2019/10/29/tough-talk-on-catalonia-might-win-an-election-but-it-wont-unite-spain/
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Stanie się tak za sprawą hiszpańskich służb specjalnych, które umieszczą w tłumie 
swoich ludzi, a Ci będą starali się doprowadzić do zaognienia sytuacji. Mamy na 
myśli np. niszczenie prywatnego mienia podczas protestów, tak jak często ma to 

miejsce we Francji. W takiej sytuacji część Katalończyków przestanie identyfikować 
się z protestującymi, co będzie na rękę hiszpańskiemu rządowi. 

Generalnie sytuacja w Hiszpanii pokazuje, że demokracja bardzo podoba się poli-
tykom, tak długo jak mogą wycierać sobie nią gęby i opowiadać frazesy o wolności 
obywateli. Sytuacja zmienia się jednak, kiedy ludzie faktycznie korzystają ze swoich 
swobód i np. domagają się autonomii regionu. Taka sytuacja nie jest już politykom 
na rękę. Ostatecznie Katalonia to stosunkowo bogaty region, który wnosi bardzo 
dużo do hiszpańskiej gospodarki. Utrata tej części kraju byłaby dla polityków sporym 

problemem. 

 
Independent Trader Team  
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Spółki dla inwestorów i dla ulicy 
 

Jeśli czytacie naszego bloga od dłuższego czasu i słuchacie wypowiedzi Tradera21 
z pewnością zauważyliście, że jesteśmy zwolennikami inwestowania w aktywa nie-
dowartościowane.  W naszym portfelu jest miejsce dla różnych klas aktywów. Wśród 
nich są akcje i ETF’y, ale wyłącznie typu „value”.  Co to oznacza? 

 

Co oznacza value, a co growth? 
 
Podział pomiędzy spółkami typu value (wartościowymi) i growth (wzrostowymi) jest 

dość klarowny. Spółki value mają ugruntowaną pozycję na rynku. Często od wielu 
lat płacą przyzwoitą dywidendę. Spółki growth działają w sektorach rozwojowych. 
Zajmują się streamingiem danych, nowoczesnymi usługami logistycznymi, biotech-
nologią, social mediami itp. To całkowicie nowe rodzaje działalności i ciężko jest 
obecnie wycenić ich potencjał. W przypadku value mamy do czynienia z aktywami 
atrakcyjnie wycenionymi pod względem takich współczynników 

jak P/E (cena/zysk), CAPE, P/BV (cena/wartość księgowa), P/S (cena/sprzedaż) itp. 

Dla kontrastu w przypadku growth te parametry są mniej istotne. Liczy się głównie 
fakt, że spółka generuje coraz wyższe przychody, albo… coraz mniejsze straty. 
Spółki growth są po prostu modne i większość inwestorów „idąc za tłumem” kupuje 
ich akcje, pomimo silnego przewartościowania. Nie pomaga fakt, że spółki typu va-
lue mają zazwyczaj wyższą stopę dywidendy niż spółki growth oraz znacznie niższy 
poziom zadłużenia. Tych różnic jest znacznie więcej, a ich zestawienie znajdziecie w 

artykule Wartość czy perspektywa dużych zysków? Jakie akcje wybierać?. Tutaj 

skupimy się raczej na tym by odpowiedzieć na pytanie, jak dotychczas radziły sobie 
spółki wartościowe, a jak modne oraz jak możemy tę wiedzę wykorzystać.  

 

Czy inwestowanie w wartość już się nie sprawdza? 
 
Wśród „doradców finansowych” i w mainstreamowych mediach coraz częściej po-
jawiają się głosy, że obecnie inwestowanie w wartość nie ma sensu. Główny argu-

ment jest taki, że od 2009 roku spółki typu growth praktycznie zdeklasowały spółki 
typu value. Faktycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie aktualną hossę doj-
dziemy do tego samego wniosku. Żeby wykazać różnicę w notowaniach va-
lue i growth posłużyliśmy się dwoma bardzo popularnymi ETF’ami inwestującymi w 
określony rodzaj spółek. Jak widzimy na wykresie IWD (niebieski) dający ekspozycję 
na spółki value o dużej kapitalizacji przez ostatnie 10 lat radził sobie znacznie gorzej 
niż jego odpowiednik IWF (czerwony) z ekspozycją na spółki growth. 

https://independenttrader.pl/jak-korzystac-ze-wskaznika-cena-zysk.html?sort=latest
https://independenttrader.pl/wskaznik-pozwalajacy-z-zyskiem-przejsc-przez-krach.html
https://independenttrader.pl/wartosc-czy-perspektywa-duzych-zyskow-jakie-akcje-wybierac.html
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Różnica jest tak duża, ponieważ znaczna część inwestorów omija wartościowe 

spółki szerokim łukiem skupiając się jedynie na modnym obecnie FAANG (Face-
book, Apple, Amazon, Netflix, Google), który razem z Microsoftem stanowi niemal 
20% kapitalizacji rynku akcji w USA. Tylko 2 spółki - Apple i Microsoft, mają obecnie 
większą kapitalizację niż cały niemiecki rynek. 

 

To najlepszy przykład na to, jak psychologia tłumu potrafi wywindować ceny kilku 
spółek na astronomiczne poziomy. 
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Przeciwnicy inwestowania w wartość posługują się często dwoma zarzutami: 

Zarzut 1: aktualnie mamy do czynienia z „nową ekonomią” i wartość intelektualna 
(niematerialna) spółek jest obecnie znacznie istotniejsza niż np. 20 lat temu. Teraz 

nie inwestuje się w kopalnie, budynki czy drogi. Ważniejsze są patenty, kreatywni 
pracownicy i generalnie dobra intelektualne. Dlatego też jedna z podstawowych 
miar P/BV (cena/wartość księgowa) oddzielająca spółki atrakcyjne cenowo od nie-
atrakcyjnych przestała mieć znaczenie. Innymi słowy inwestycja w spółki z niskim 
P/BV się nie sprawdza i nie przynosi zysków. 

Źródło: strefainwestorów.pl 

Odpowiedź: Istotnie większość spółek typu growth opiera się na inwestycjach nie-
materialnych i ma stosunkowo wysoki poziom wskaźnika ceny do wartości księgo-
wej, a mimo to świetnie się rozwija, ale do czasu. Przypomnijmy, że jedyną zyskowną 

strategią inwestycyjną spośród 52 badanych w trakcie kryzysu z 2008 roku była stra-

tegia F-Score Piotrosky’ego , która odrzuca 80% spółek z najwyższymi wskaźnikami 

P/BV. Oznacza to, że zysk można było wtedy osiągnąć inwestując w niedowarto-
ściowane spółki typu value, a spółki wzrostowe były gwarantem straty. W okresach 
niepokoju na rynkach PR i nadzieje związane z nowymi technologiami przestają być 
istotne. Liczy się konkretna wartość. Jest to szczególnie ważne przy napompowa-
nych cenach akcji i zbliżającym się widmie recesji gospodarczej. 

Zarzut 2: to zwrot na kapitale ROE, który jest znacznie niższy w przypadku spółek va-

lue. 

https://independenttrader.pl/czym-jest-f-score.html
https://independenttrader.pl/czym-jest-f-score.html
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Źródło: strefainwestorów.pl 

Odpowiedź: ROE to tylko drobny element analizy fundamentalnej i nie można go 
traktować w oderwaniu od innych wskaźników. Nawet wysoki zwrot na kapitale wła-
snym spółki nie czyni jej atrakcyjną, jeśli ma kiepskie P/E albo jest ponad miarę za-
dłużona. Ponadto, jeśli przyjrzymy się powyższemu wykresowi dokładniej, to zauwa-

żymy, że zastosowane w nim przedziały czasowe wyznaczają kolejne hossy. Tego 
typu wykresy bagatelizują okresy recesji gospodarczych z 2000 i 2008 roku włączając 
je do dłuższych przedziałów czasowych. W trakcie hossy ROE spółek wzrostowych 
gwałtownie rośnie, ponieważ poświęcają one znacznie mniej zysków (lub nie robią 
tego wcale) na dywidendę niż spółki value i zazwyczaj silnie się zadłużają by stymu-
lować dalsze wzrosty. Zadłużenie zmniejsza kapitał własny spółki tym samym windu-

jąc ROE. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule Czym kieruje się Warren Buffett przy do-

borze spółek? 

I tu dochodzimy do sedna. Być może jest tak, że spółki growth deklasują swoich ry-
wali jedynie w okresach silnej hossy, ale niekoniecznie w dłuższym terminie, obejmu-
jącym również okresy spadków na giełdzie.  

 

Growth vs Value w latach 90-tych i obecnie 
 

Obecna hossa bardzo przypomina tę z lat 90-tych, która zakończyła się w 2000 roku 
pęknięciem bańki spekulacyjnej na spółkach internetowych. Wtedy również 
główne indeksy giełdowe w USA były pchane do góry głównie przez modne spółki 
technologiczne. Wiele z tych spółek dziś już nie istnieje. Jeśli porównamy okresy tam-
tej i obecnej hossy, to w obu przypadkach zauważymy, że spółki typu growth radziły 
sobie znacznie lepiej niż spółki typu value. 

https://independenttrader.pl/czym-kieruje-sie-warren-buffett-przy-doborze-spolek.html
https://independenttrader.pl/czym-kieruje-sie-warren-buffett-przy-doborze-spolek.html
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Przyjmując ostatnie 5 pełnych lat tamtej i obecnej hossy okaże się, że w obu przy-
padkach spółki wzrostowe pokonały inwestowanie w wartość. Co się jednak stało 
po 2000 roku, gdy doszło do recesji? 

 

Growth vs Value po 2000 roku 

 
Naukowcy, którzy opublikowali pracę pt. “Explaining the Recent Failure of Value 
Investing” stwierdzili: “Powszechnie sądzi się, że inwestowanie w wartość nie działa 
od około 10-12 lat. My udowadniamy, że nie działa od co najmniej 30 lat, z krótką 
przerwą po pęknięciu bańki internetowej na przełomie wieków” 

Czy rzeczywiście spółki typu value (niebieski) radziły sobie lepiej tylko przez „krótką 

chwilę” podczas pęknięcia bańki internetowej? Poniższy wykres pokazuje, że inwe-
stowanie w wartość dawało lepsze rezultaty przez znacznie dłuższy okres – niemal 
dekadę, aż do 2009 roku. Mało tego, spółki typu growth (czerwony) przez cały ten 
czas były na minusie, a główny indeks S&P 500 (czarny) również nie radził sobie naj-
lepiej. Nie na darmo okres pomiędzy rokiem 2000 i 2009 jest czasem nazywany „stra-
coną dekadą”. W zasadzie tylko ci inwestorzy, którzy trzymali w tym czasie w swoich 
portfelach wartościowe akcje mogli liczyć na przyzwoite zwroty. Różnica na korzyść 

spółek typu value byłaby jeszcze większa, gdybyśmy wzięli pod uwagę dywidendy. 
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Inwestowanie w wartość w długim terminie 
 
Wygląda na to, że w okresach hossy znajdziemy zwolenników spółek typu growth, a 
w okresach bessy spółek typu value. Które akcje jednak wybrać, gdy jesteśmy in-
westorami długoterminowymi i nie interesują nas spekulacje. 

 

Powyższy wykres pokazuje, że od 1926 do początku 2017 inwestowanie w wartość 

przyniosło średniorocznie ponad 13% zwrot podczas gdy inwestowanie w spółki 
wzrostowe ok. 9%. Różnica wydaje się niewielka, ale na przestrzeni niemal 100 lat 
czyni istotną różnicę. Oczywiście nikt nie inwestuje przez 100 lat, ale tak długi okres 
pozwala ocenić jakie aktywa sprawdzają się w dłuższej perspektywie, a jakie nie. 
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Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę okres ok. 20 lat, od momentu powstania ETF’ów 
IWD (niebieski) i IWF (czerwony) to również okaże się, że w długim terminie inwesto-
wanie w wartość jest korzystniejsze i to znacznie: 

 

  

Cykliczność - Growth vs Value 
 
Być może polityka banków centralnych, polegająca na dodruku waluty, gdy tylko 

rynek akcji radzi sobie źle spowodowała, że inwestorzy zapomnieli już kompletnie o 
inwestowaniu w wartość. Z pewnością wielu, a prawdopodobnie już znaczna więk-
szość inwestorów wierzy, że obecna hossa nigdy nie dobiegnie końca, a banki cen-
tralne zawsze zdążą z nową falą dodruku. Większość to jednak nie wszyscy i na rynku 
zawsze pozostaje kapitał odporny na spadki, ulokowany w różnych klasach akty-
wów w tym w akcjach typu value. 

Patrząc w dłuższej perspektywie zainteresowanie inwestorów zmienia się cyklicznie. 
Raz większym powodzeniem cieszą się spółki wzrostowe innym razem te o dużej war-

tości wewnętrznej. Na jakim etapie cyklu jesteśmy? 
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Obecnie spółki value radzą sobie gorzej niż growth (pole pomarańczowe). Nic w 
tym dziwnego, mamy w końcu do czynienia z najdłuższą hossą w historii. Czy tak 
jednak będzie zawsze? Zwróćmy uwagę, że od 1945 roku do dziś to przeważnie in-

westowanie w wartość przynosi lepsze rezultaty (pole zielone). Modne spółki są 
atrakcyjne tylko przez chwilę, po czym wszystko wraca do normy. Patrząc na po-
wyższy wykres jak myślicie, w jakiego typu spółki lepiej zainwestować w perspektywie 
kilku lat? Coraz częstsze głosy na temat „śmierci inwestowania w wartość” tylko 
przekonują nas, że to właśnie spółki value są obecnie lepszym rozwiązaniem. 

Od niemal dwóch lat mamy do czynienia z sytuacją, w której banki centralne robią 
wszystko by utrzymać indeksy wysoko, ale mimo to nie są to wzrosty spektakularne. 
Dla porównania od początku 2018 roku główny indeks S&P przyniósł ok 15% zwrot 

płacąc rocznie ok. 2% dywidendę. W tym samym czasie Gazprom zanotował po-
nad 70% wzrost nadal płacąc niemal 7% dywidendy. Takich spółek typu value nie 
ma wiele, ale da się je znaleźć. Wysoka dywidenda, którą wypłacają łagodzi, okresy 
ewentualnych spadków notowań i tak jak w przypadku Gazpromu pozostaje cze-
kać na wzrosty. Gazprom jest oczywiście skrajnym przypadkiem, ale doskonale po-
kazuje na czym polega przewaga inwestowania w wartość. Nie trzeba liczyć na to 
co zrobi FED czy EBC, nie trzeba śledzić codziennie wykresów, wystarczy zainwesto-

wać w naprawdę wartościowe spółki i spać spokojnie. 

Independent Trader Team 
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Jak założyć firmę za granicą i nie płacić ZUS? 
 

Drodzy Czytelnicy, 

poniżej znajdziecie 3 części sesji pytań i odpowiedzi z Mateuszem Tomczykiem dzia-

łającym w ramach Independent Finance. Mateusz, z którym współpracuję od 5 lat 
stał się w tym czasie prawdziwym ekspertem w dziedzinie optymalizacji podatkowej 
i jeśli tylko mam jakiekolwiek wątpliwości dotyczące moich spółek zwracam się wła-
śnie do niego. 

Za odpowiedzi, które usłyszycie od Mateusza wiele kancelarii prawnych każe sobie 
słono płacić. Myślę więc, że warto poświęcić chwilę i posłuchać co ma do powie-
dzenia, zwłaszcza jeśli prowadzicie lub planujecie otworzyć własną działalność go-
spodarczą. Temat jest szczególnie ważny w kontekście osób, których mogłaby do-
tknąć likwidacja 30 krotności ZUS. 

Wywiady z Mateuszem są zazwyczaj lubiane przez 99% widzów, więc mam nadzieję, 
że i Wam przypadną do gustu i uznacie je za wartościowe. 

https://youtu.be/DWo_cESM9nk 

https://youtu.be/LT43PWOuIV8 

https://youtu.be/uEcBUiwQ2pY 

 
Trader21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaknieplacicpodatkow.pl/
https://youtu.be/DWo_cESM9nk
https://youtu.be/LT43PWOuIV8
https://youtu.be/uEcBUiwQ2pY
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Czy będzie rozłam w strefie euro? 
 

Program skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny (tzw. quantitive easing – 
QE) został zapoczątkowany w marcu 2015 roku. Miał być odpowiedzią na rzekomy 
spadek cen i ryzyko recesji gospodarczej. Głównym założeniem europejskiego QE 
było wyjście z deflacji i utrzymywanie oficjalnego wskaźnika inflacji na poziomie zbli-
żonym do 2%. EBC chciał osiągnąć ten efekt na 2 sposoby: 

1. Redukując stopy procentowe do zera, a następnie sprowadzając je do ujemnych 

poziomów. Dzięki temu ludzie i firmy mogą tanio wziąć kredyt. To z kolei miało zwięk-
szyć konsumpcję oraz inwestycje i napędzić rozwój gospodarczy. 

2. Skupując z rynku aktywa, których nikt inny nie chce kupić np. obligacje nadmier-
nie już zadłużonych państw i korporacji. 

Tempo w jakim bank centralny skupował aktywa było zastraszające. Poniższa gra-
fika prezentuje ich strukturę wraz z prognozą na kolejne lata. 

 

Przez ostatnie 4 lata EBC wydrukował z powietrza ponad 2,6 biliona euro, kupując 
za nie głównie obligacje skarbowe państw strefy euro (kolor czerwony), międzyna-
rodowych organizacji finansowych np. Banku Światowego czy MFW (niebieski) , ale 
również dług korporacyjny (pomarańczowy i żółty). By lepiej wyobrazić sobie skalę 

dodruku uznajmy, że EBC kupował obligacje w tempie 1,3 mln euro na minutę. Łącz-
nie skupiono ekwiwalent 7600 euro w przeliczeniu na 1 mieszkańca strefy euro. 
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Szczyt dodruku przypadł na rok 2016 (80 mld euro miesięcznie), potem bank cen-
tralny nieco zwolnił by pod koniec 2018 roku dumnie ogłosić, że gospodarka jest 
uratowana i nie ma potrzeby kontynuowania QE. Do tego czasu bilans EBC wynosił 

już ponad 4,6 bln euro. Na przestrzeni ostatnich lat tylko Bank Japonii drukował w 
szybszym tempie. 

 

Japoński bank centralny, prowadzi skrajnie luźną politykę monetarną i dodruk na 
ogromną skalę od ponad dekady, a mimo to Japonia jest pogrążona w stagnacji 
gospodarczej. Niepowodzenie japońskiej polityki powinno dać europejskim bankie-
rom centralnym do myślenia. Mimo to EBC pod przewodnictwem Mario Draghiego 
zdecydował się zrobić „co tylko konieczne” by wywołać inflację. Niestety z mizer-
nym skutkiem. 

W rzeczywistości zakładanej 2% inflacji nigdy nie udało się osiągnąć. Od początku 
QE do dnia dzisiejszego średnia inflacja dla strefy euro pozostaje na poziomie poniżej 
1%. To, że oficjalny wskaźnik inflacji ma niewiele wspólnego z realnym wzrostem cen 
pozostaje kwestią bezsporną. Tym niemniej skoro EBC odnosiło skuteczność swojej 
polityki do danych oficjalnych to na potrzeby artykułu na nich powinniśmy się opie-
rać. 
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Pomimo, że eksperyment się nie powiódł już wiemy, że QE będzie nadal kontynuo-
wane. Tym razem nie znamy jednak ani skali dodruku ani ostatecznego terminu za-
kończenia. Swoją drogą jak można wierzyć, że EBC zmieni politykę skoro pod koniec 

2018 roku Draghi twierdził, że kończy z QE, a zaledwie 3 tygodnie później ogłasza 
decyzję o jego kontynuacji. Wygląda na to, że EBC jest już uzależnione od dodruku 
i nie potrafi stymulować gospodarki w inny sposób. Skoro jednak wiemy, że luźna 
polityka monetarna jedynie podnosi wyceny aktywów na rynku kapitałowym, a ma 
znikomy (jeśli jakikolwiek) wpływ na realną gospodarkę, sprawdźmy jakie są jej 
efekty uboczne.  

 

Niska rentowność obligacji skarbowych 
 

Skup obligacji przez kupca z nieograniczonym kapitałem, jakim są bez wątpienia 
banki centralne, podnosi ich cenę. Dzieje się tak nie tylko poprzez bezpośrednie ku-
powanie obligacji z rynku wtórnego, ale również poprzez nagłośnienie, że oto banki 
centralne rozpoczęły kolejną fazę QE. Inwestorzy dołączają do trendu zapoczątko-
wanego przez EBC i również kupują obligacje pomimo ich wysokiej ceny. Liczą na 
to, że za jakiś czas sprzedadzą je jeszcze drożej. Gdy rośnie cena obligacji to spada 

ich rentowność (oprocentowanie) – pisaliśmy o tym szerzej w artykule: "(nie)Bez-

pieczne obligacje cz. 1." Dodatkowo bank centralny może obniżać stopy procen-
towe redukując rentowność obligacji jeszcze bardziej. W konsekwencji doprowadza 
to do takich absurdów z jakimi mamy do czynienia obecnie. 

https://independenttrader.pl/nie-bezpieczne-obligacje-cz-1.html
https://independenttrader.pl/nie-bezpieczne-obligacje-cz-1.html
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Na wykresie widzimy jak aktualnie są oprocentowane 10-letnie obligacje skarbowe 
Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Grecji. Pierwsze 4 z wymienionych państw 
będą po Brexicie największymi gospodarkami UE. Grecję autorzy wykresu umieścili 
celowo, by pokazać jak niskie oprocentowanie obligacji może mieć kraj, który nie-
dawno zbankrutował i dopiero od niedawna odrabia straty. 

Dlaczego to takie istotne? 

Generalnie im gorsza kondycja finansowa danego kraju, tym oprocentowanie obli-

gacji powinno być wyższe. W końcu w przypadku tego typu państw ryzyko niewy-
płacalności jest spore. Polityka EBC doprowadziła jednak do tego, że zadłużone po 
uszy Włochy z 0,3% wzrostem PKB i 10% stopą bezrobocia mają obligacje oprocen-
towane podobnie, jak uważane za najbezpieczniejsze na świecie papiery skarbowe 
USA.   

Dla Hiszpanii i Francji, których poziom zadłużenia wynosi ponad 90% PKB rentowność 
obligacji jest bliska 0, a dla Niemiec poniżej zera. Ujemna rentowność oznacza, że 

kupując obligacje niemieckie i trzymając je do momentu wykupu tracimy pienią-
dze.  

 

Przypadek Niemiec 
 
Można by uznać, że Niemcy są bezpiecznym krajem i dlatego rentowność ich obli-
gacji jest tak niska. Jeśli porównamy oprocentowanie obligacji 3 krajów uchodzą-
cych za „bezpieczną przystań” Niemiec, Szwajcarii i Japonii to okaże się, że we 

wszystkich przypadkach mamy do czynienia z ujemnym oprocentowaniem.  
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Mimo to utrata rentowności obligacji niemieckich (błękitny) jest znacznie szybsza niż 
ma to miejsce w przypadku Japonii (granatowy) i Szwajcarii (pomarańczowy) – kra-
jów nie będących w strefie euro. To pokazuje, że negatywny efekt QE zmniejszający 

rentowność obligacji jest najsilniejszy właśnie w UE. 

 

Kolejnym problemem z jakim borykają się Niemcy to wpływ ujemnych stóp na opro-
centowanie lokat. Banki muszą je uwzględnić, w przeciwnym razie same ponosiłyby 
stratę. Już ok. 60 procent niemieckich banków narzuca ujemne stopy procentowe 
w depozytach klientów korporacyjnych, a ponad 20 procent robi to samo w przy-

padku klientów detalicznych. Ujemne oprocentowanie lokat dotknęło przecięt-
nego Niemca, przyzwyczajonego do tego, ze oszczędzanie ma sens. 

Tabloid ”Bild” nie pozostawił na polityce EBC suchej nitki określając Mario Draghiego 
wampirem wysysającym oszczędności. Trudno nie przyznać im racji. Wieloletni do-
druk i obniżanie stóp procentowych pozbawił oszczędzanie jakiegokolwiek sensu. 
Skoro nie da się oszczędzać, a obligacje skarbowe są gwarantem straty to pozostaje 
jedynie konsumpcja. Są jeszcze inwestycje, ale nie powinno się za nie zabierać 95% 

ludzi, bo nie są do tego przygotowani. 

Christian Sewing, dyrektor operacyjny Deutsche Banku, zauważył, że „patrząc dłu-
goterminowo, negatywne stopy procentowe rujnują system finansowy”. Efekt ni-
skiego kosztu zaciągnięcia kredytu nie jest tego wart i nie przynosi dobrych rezulta-
tów. Wprost przeciwnie obniża konkurencyjność i utrzymuje na rynku nierentowne 
przedsiębiorstwa.  

 

Obniżenie konkurencyjności 
 
EBC oprócz obligacji skarbowych skupuje również dług korporacji. Prowadzi to do 
tego, że część firm zamiast zbankrutować jest sztucznie utrzymywana przy życiu. 
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Działanie EBC jest sygnałem dla inwestorów, że trzeba robić to samo. W konsekwen-
cji strumień chętnych na zakup obligacji emitowanych przez źle zarządzane spółki 
nie maleje. Informacja o tym, że EBC zamierza kontynuować QE wywołała w 2019 

rekordowe zakupy obligacji korporacyjnych w strefie euro. Kondycja spółek emitu-
jących te obligacje jest nadal zła, ale inwestorzy i tak je kupują wierząc, że za jakiś 
czas EBC je od nich odkupi po znacznie wyższej cenie. 

 

W ten sposób nie tylko pozwala się nierentownym spółkom funkcjonować, ale nie 

dopuszcza się również na rynek tych nowych - lepiej zarządzanych. Przecież startupy 
nie emitują obligacji i najczęściej nie są też notowane na giełdzie. Mimo to mają 
szansę w warunkach zdrowej konkurencji być w przyszłości drugim Applem czy Mi-
crosoftem. Stojąc naprzeciwko konkurencji dotowanej z banku centralnego i biuro-
kracji typowej dla UE nie mają szans i wybierają inne miejsca do prowadzenia dzia-
łalności. Innowacje pojawiają się gdzie indziej - w USA lub Azji, omijając szerokim 
łukiem Europę.  

 

Holandia – świadczenia emerytalne 
 
W Holandii dojdzie w przyszłym roku do obniżenia świadczeń emerytalnych. Rząd 
podjął taką decyzję by uniknąć większych cięć w przyszłości. Fundusze emerytalne 
zmuszone w pewnym stopniu inwestować w obligacje skarbowe ucierpiały z po-
wodu negatywnych stóp procentowych. Pomimo, że Holandia jest jednym z bogat-
szych krajów UE dotknął ją światowy kryzys systemów emerytalnych. Rozwiązaniem 

miały być fundusze emerytalne, które w imieniu przyszłych emerytów inwestują po-
wierzony im kapitał. Niestety tego typu fundusze muszą znaczną część środków trzy-
mać w aktywach o niskim ryzyku, a za takie są uważane obligacje krajów rozwinię-
tych. Malejąca rentowność obligacji w całej strefie euro negatywnie wpłynęła na 
ich wyniki.  
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W Holandii jeśli fundusze mają zwrot poniżej ustawowego minimum przez pięć kolej-
nych lat muszą ograniczyć wypłaty. Od czasu rozpoczęcia QE stopy zwrotu holen-
derskich funduszy emerytalnych nie osiągają zakładanego minimum. 

Innymi słowy, garstka europejskich dysydentów z Mario Draghim na czele, zagroziła 
emeryturom setek milionów Europejczyków, a Holandia jest tego najlepszym przy-
kładem. Rząd Holandii planuje wzrost składek o ok. 30% by system mógł związać 
koniec z końcem. Dobrze, że nie jesteśmy w strefie euro.  

 

Podsumowanie 
 
Sześciu byłych bankierów centralnych z ECB skrytykowało politykę Draghiego – 
szkoda, że po fakcie. Bankierzy centralni mają jednak to do siebie, że mówią prawdę 

dopiero wtedy gdy ich kadencja dobiegnie końca. Więcej na ten temat znajdziecie 

w artykule "Kiedy bankierzy centralni mówią prawdę?". Określili oni politykę dodruku 
jako nieefektywną i obliczoną jedynie na to by zadłużone państwa i korporacje mo-
gły tanio zaciągać nowe długi. Podsumowanie działań byłego prezesa EBC na nie-
cały miesiąc przed objęciem tego stanowiska przez Christine Lagarde nie mogło 
mu już jednak zaszkodzić. 

Istotniejszy jest jednak fakt, że głosy sprzeciwu pochodzą głównie z: Niemiec, Francji, 
Austrii i Holandii, które łącznie odpowiadają za ponad 60% PKB strefy euro. W trakcie 
ostatniej decyzji o wznowieniu QE 1/3 zasiadających w EBC była temu przeciwna. 
Państwa bogate obawiają się, że ich obywatele, tracąc emerytury i oszczędności 
w końcu wyjdą na ulicę. Jest również obawa, że kapitał zacznie migrować poza 
granice UE. Pozostaje mieć nadzieję, że następnym razem w trakcie głosowania wy-
gra rozsądek. 

Problem strefy euro polega na tym, że za jej pomocą sztucznie próbuje się prowa-
dzić taką samą politykę monetarną wobec krajów z solidnymi finansami jak Austria 
czy Niemcy jak i krajów, które raz za razem zadłużają się ponad miarę by ostatecznie 
zbankrutować – Włochy, Grecja, Hiszpania. W przyszłości może się okazać, że ta 
solidniejsza część strefy, przyzwyczajona do konserwatywnej polityki monetarnej, ze-
chce się oddzielić i przejść na własne waluty. Niemcy już w 2012 roku mieli wydruko-
wane marki na wypadek upadku euro. Jeśli pod rządami Lagarde polityka EBC się 

nie zmieni, być może już za kilka lat będziemy mieli nie tylko Unię Europejską dwóch 
prędkości, ale dodatkowo część konserwatywnych krajów przejdzie na własne wa-
luty, a w strefie euro pozostaną jedynie bankruci, uzależnieni od nieustannego do-
druku. 

 
Independent Trader Team 

 

 

 

 

https://independenttrader.pl/kiedy-bankierzy-centralni-mowia-prawde.html
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Jak rozwijać własną firmę? 
 

Drodzy Czytelnicy, 

od początku istnienia bloga zawsze starałem się uważnie wsłuchiwać w Wasze opi-
nie. Pisząc do nas maile i umieszczając na blogu komentarze już nie raz podsunęli-
ście nam pomysł na nowy artykuł lub film. Tak jest i tym razem. 

Dociera do nas cała masa maili z pytaniami dotyczącymi nie tyle inwestowania, 
lecz raczej udzielenia porad na start. Chcecie rozkręcić własny biznes, ale nie wie-
cie jak się do tego zabrać. Szukacie alternatywy dla pracy na etacie. Czasem ma-

cie już zgromadzony kapitał, który moglibyście zainwestować we własną działal-
ność, częściej jednak chcecie wystartować od zera. 

Czy da się to zrobić? Czy powiedzenie „od zera do milionera” to zwykły slogan czy 
coś więcej? Na tego typu pytania starałem się odpowiedzieć w krótkim, lecz cie-
szącym się sporą popularnością wywiadzie dla „Namzależy”. Mam nadzieję, że i 
Wam się spodoba, a być może część z Was po jego obejrzeniu zdecyduje się sko-
czyć na głęboką wodę, do czego Was serdecznie zachęcam - bo warto.  

https://youtu.be/FTeioTL8pX4 

 
 
Trader21 
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Opinie Czytelników 
 

Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z 
nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. 

 
 

Czy będzie rozłam strefy euro? Oczywiście, że będzie! 

 
Autor: Freeman 

 
Czy będzie rozłam strefy euro? Oczywiście że będzie. Nie będzie to jedyny rozłam . 
Strefy świata nie istnieją odrębnie lecz jako naczynia połączone. Już upadek gospo-
darczy jednego większego państwa może wywołać reakcje łańcuchową. Ba, nie 
musi to być upadek a na przykład tylko brexit który nie może się zrealizować. Jednak 
póki co będzie realizowany dodruk, skup itp. itd. Mechanizmy te odwlekają zawie-
ruchę i nieobliczalny chaos.  

 
Ad absurdalnie miejskie stopy procentowe. Owszem, okrada się emerytów, szcze-
gólnie tych przyszłych, ale czy jest wystarczająca zdolność kredytowa dłużników do 
obsługi długu na poziomie 4%? Przecież postęp geometryczny przyrostu długu wła-
śnie dojechał do ściany. Nadszedł czas innego prognozowania. Nie można opierać 
się na modelach z przeszłości i zakładać ich ponownego sprawdzenia się, czyli po-
wtórki 1929, 1987, 2000, 2008. Trzeba wejść w skórę bankierów centralnych, polityków 

i kierujących nimi rodzin w USA, zastanowić się nad planami Izraela, roli Rosji i Chin.  
 
Nie zapominajmy o jednym: świat zasypany jest nadprodukcją towarów. Aktualny 
model MMT może jeszcze pociągnąć. Nie grałbym na wzrosty akcji, chociaż hossy 
inflacyjnej nie można wykluczyć. Nie grałbym natomiast na żadnym aktywie na 
short. Problem pojawia się w kwestii zapotrzebowania na żywność. Tu popyt jest nie-
ustanny i prowzrostowy. Energia i żywność. To wywoła kiedyś inflacje wynikającą z 

popytu a nie dodruku. 
 
 

Bezrobocie – spostrzeżenia. 
 

Autor: 3r3 
 
Bezrobocie jest wynikiem tego, że ludzie nie potrafią sami sobą się zająć i sami sobie 
zorganizować tego co chcą uzyskać. 

 
Durnie potrafią połączyć takie kropki: 
 
Chciałbym mieć dom --> więc klepię w klawiaturę --> aby zarobić na dom w wyniku 
"zdolności kredytowej" 
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W rezultacie dom będzie kosztował około 35kh klepania w klawiaturę (kredyt na 40 
lat z połowy roboczogodzin kodoklepcy), którego wytworzenie zajmuje 1,2kh i dru-
gie tyle za materiały, a 1/4 tego jeśli ograniczymy rozmach do metod gospodar-

skich. 
 
Nie pojawia się u durni wnioskowanie co mogliby sobie zrobić samemu lepiej niż im 
oferuje "rynek" (a przecież nawet tak głupią kwestię z jaką nie radzą sobie instytucje 
kolektywne - "rozwiązywanie kwestii niemieckiej w Niedorzeczu 39-45" i tak ludzie mu-
sieli rozwiązywać indywidualnie - radzili sobie). 
 
Przedsiębiorca nie jest na pozycji z jakiej wynikają jakiekolwiek obowiązki opieki nad 

gamoniami. Celem przedsiębiorcy jest tak produktywnie zagospodarować ludzką 
aktywność aby wobec rzeczywistych alternatyw w danym czasie indywidualne ko-
rzyści wszystkich zainteresowanych były wyższe niż rozwiązania alternatywne. Jeśli 
alternatywy są korzystniejsze to natychmiast należy pracowników uwolnić od brze-
mienia nieefektywności i oddać innym przedsiębiorcom (rynek pracy) albo innym 
aktywnościom jakie ludzi interesują (czas wolny, działalność religijna/kulturalna/spo-
łeczna/edukacyjna/sportowa/polityczna, wytwórczość własna, hobby, ogródek 

działkowy - cokolwiek poza przedsiębiorczością). Przedsiębiorca nie jest feudalnym 
panem, który ma obowiązki wobec poddanych! 
 

 

Hydra inflacji ma wiele głów 
 

Autor: pecet 
 

 
Trzeba pamiętać, że hydra inflacji przy dodruku pustej waluty ma wiele głów i wszy-
scy się o tym boleśnie niedługo przekonamy. Oczywiście jeżeli miejscowy BC ma 
stopy% na wysokim poziomie może przez dłuższy czas odwlec nieuniknione, ale 
obecnie poza Turcją wszyscy mają ślepaki w magazynku...  
 
Do tej pory stanowiska do obsługi koryta(biurwienie) po 2008 roku miały niezaprze-

czalną przewagę nad choćby MiŚ-ami ceny wszystkiego były wyjątkowo stabilne, a 
wypłaty regularnie przesyłane na konta. Teraz przyjdzie czas na niespodziankę mia-
nowicie zarobki urzędników niższego szczebla również renty i emerytury są waloryzo-
wane inflacją CPI więc zostaną na dotychczasowym poziomie, a wszystkie co-
dzienne koszty już obraną wcześniej drogą niezależnie od wielu zaklinaczy idą na 
wcześniej upatrzoną przez prawdziwą inflację pozycję.  
 

Oczywiście jeszcze kilka miesięcy to potrwa zanim zrobi się dwucyfrowa ale irytacja, 
że zaczyna się w misce nie zgadzać będzie coraz częstszym "objawieniem". 2007 
faktycznie był z tych lepszych pod wieloma względami obecnie ilość pozamyka-
nych małych biznesów i lokali do wynajęcia robi przerażające wrażenie oczywiście 
wszystko możesz kupić w galeriach. Poruszaliśmy już temat korpo wynajmujących 
powierzchnie oraz faktu, że w razie jakichkolwiek problemów mogą się przez łykend 
zwinąć zostawiając naszych lemingów z kredytami w ilościach hurtowych będzie 
masakra żadnej alternatywy(w wersji bez tęgiej lagi). 
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