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W dzisiejszym wydaniu:
Wykresy miesiąca – listopad 2019

Str. 2-14

W ramach nowej serii na blogu, postanowiliśmy raz w miesiącu przygotowywać
dla Was zestawienie najciekawszych grafik wraz z krótkim komentarzem.

Czy już czas kupować polskie akcje?

Str. 15

Na tegorocznej konferencji XTB Masterclass, Trader21 poprowadził wykład, w którym skupił się przede wszystkim na polskim rynku akcji.
Analiza rynku nieruchomości 2019 cz. 1

Str. 16-25

Ten, jak i dwa kolejne artykuły są fragmentami książki Tradera21. Przeczytacie w
nich o sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce.
Analiza rynku nieruchomości 2019 cz. 2

Str. 26-36

Przed zakupem nieruchomości na wynajem dobrze wiedzieć ile realnie jesteśmy
w stanie zarobić na takiej inwestycji.
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Analiza rynku nieruchomości 2019 cz. 3

Str. 37-43

Inwestowanie w nieruchomości bardzo często wiąże się z zamrożeniem kapitału
na wiele lat. W związku z tym warto już na samym początku zrozumieć ryzyka,
które oddziałują na ten rynek w dłuższym terminie.
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Książka Tradera21 już dostępna

Str. 44-47

Już teraz możecie zakupić książkę Tradera21 po okazyjnej cenie w ramach przedsprzedaży. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule.
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Wykresy miesiąca - listopad 2019
Drodzy Czytelnicy,
zajmując się tematyką inwestycyjną już nie raz zauważyłem, że czasem jedna grafika czy wykres jest lepsze niż 1000 słów. Dlatego razem z chłopakami z zespołu postanowiliśmy wzorem naszej „prasówki” rozpocząć nowy cykl artykułów. Raz w miesiącu będziemy publikować od kilku do kilkunastu wykresów, które dały nam do myślenia. Każdy z nich jest opatrzony komentarzem, który ma być jednak jedynie dodatkiem do grafik. Nie traktujcie tych materiałów jako pełnoprawnych artykułów ze
wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. To raczej zbiór ciekawostek i mam nadzieję,
że i Wam przypadną one do gustu.

Trader21
PS. Napiszcie proszę w komentarzach czy taka forma prezentowania treści się Wam
podoba. Docenimy zarówno pochwały jak i konstruktywną krytykę.

Stany Zjednoczone: dodruk idzie pełną parą
W 2018 Rezerwa Federalna (bank centralny USA) ogłosiła, że rozpoczyna redukcję
swojego bilansu. Normalizacja polityki FED była nagłaśniana przez niemal wszystkie
media. Inwestorzy drżeli ze strachu, zastanawiając się czy rynek kapitałowy przyzwyczajony do wsparcia ze strony banku centralnego się nie zawali. Obawy były uzasadnione. Pod koniec 2018 roku doszło do bardzo gwałtownej korekty. Indeks S&P
500 stracił 20%, a Nasdaq Composite ponad 23%. Indeks małych spółek Russell 2000,
tracąc prawie 30% do dziś nie pobił szczytu notowań z września 2018 roku. FED zareagował totalnie zmieniając retorykę. Już nie było mowy o podnoszeniu stóp procentowych. Przeciwnie w ciągu następnych 7 miesięcy doszło trzykrotnie do ich obniżki. Następnie przez 2 miesiące cofnięto o 40% efekt ponad półtorarocznej redukcji
bilansu. FED drukował w tym czasie ok. 180 mld $ miesięcznie czyli 3x więcej niż w
szczytowym okresie QE. Teraz jednak nie mówi się już o kolejnym QE – byłoby to przyznanie się do błędu, czego FED nigdy nie robi.
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Buybacki podtrzymują rynek
Według Deutsche Banku fundamentem popytu na rynku akcji są głównie buybacki.
Buyback jest skupem własnych akcji przez spółkę, celem podbicia ich ceny. Więcej
o buybackach możecie przeczytać w artykule - Czy ogromne buybacki gwarantują
zyski z akcji? By uzmysłowić sobie jak mocna to siła napędowa wystarczy porównać kilka największych spółek notowanych na NYSE do reszty rynku. Facebook, Apple, Amazon, Google i Microsoft, słynące z częstych i dużych buybacków to obecnie prawie 20% kapitalizacji wszystkich spółek notowanych w USA. Apple i Microsoft
mają łącznie kapitalizację większą niż kapitalizacja wszystkich spółek na niemieckiej
giełdzie. Co ciekawe zarówno inwestorzy indywidualni, jak i inwestorzy zagraniczni
utrzymują swoje zaangażowanie na rynku akcji w USA na dość podobnym poziomie.
Fundusze emerytalne konsekwentnie ograniczają swoją ekspozycję na akcje. W zasadzie tylko buybacki nadal windują ich ceny.
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Jak długo trzeba pracować by kupić indeks?
Wskaźnikiem pokazującym, że rynki kapitałowe w USA totalnie oderwały się od realnej gospodarki jest relacja pomiędzy wartością indeksu Dow Jones i średnimi zarobkami. Aktualnie na jedną jednostkę indeksu, w którego skład wchodzą takie firmy
jak: Apple, Microsoft, Visa, 3M, czy Walmart trzeba pracować prawie 1200 godzin
podczas gdy średnia za ostatnią dekadę wynosiła zaledwie 600 godzin. Od tego
czasu kapitalizacja wielu spółek wzrosła nieporównanie mocniej niż zarobki obywateli USA. Szczególna dysproporcja pojawiła się po 2009 roku, kiedy FED rozpoczął
program dodruku. Z wykresu jasno wynika, że większość wydrukowanego kapitału
jedynie podniosła wyceny aktywów finansowych pozostawiając płace daleko w
tyle.
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Chińczycy wyprzedają dług denominowany w USD
Czy to oznacza, że niebawem rentowność tych obligacji wzrośnie? Niekoniecznie.
Przeciwwagą dla Chin są FED i Bank Japonii, które za świeżo wydrukowaną walutę
skupują to co Chińczycy wyprzedają i możemy być pewni, że inwestorzy podążą ich
śladem. Obecnie stopa dywidendy dla akcji w USA wynosi ok. 1,9%, podczas gdy
rentowność obligacji 10 letnich 1,8%. Ponieważ nie ma pomiędzy nimi wielkiej różnicy wiele funduszy nadal będzie trzymać w portfelu obligacje, które uchodzą za
bezpieczniejsze aktywa. Ponadto obligacje amerykańskie, są lepszą inwestycją niż
obligacje europejskie o ujemnym oprocentowaniu.
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Bankructwa firm z sektora łupkowego
Wydawać by się mogło, ze przy cenie ropy na poziomie 60$ za baryłkę firmom inwestującym w łupki nic nie grozi. W internecie nie brakuje opracowań, według których tego typu spółki są rentowne już przy cenie 40$ za baryłkę. Jak wobec tego
wytłumaczyć te bankructwa? Z pewnością wysoki poziom zadłużenia tego typu firm
jest jednym z powodów. Drugim nie mniej istotnym wydajność zastosowanej technologii. Efektywność wydobycia szczelinowego spada w 3 lata o 70-90%., po czym
trzeba inwestować w nowe złoża. Kalkulacje tego nie uwzględniają, a rzeczywistość
jest dużo bardziej brutalna. Poniższa grafika pokazuje bankructwa spółek łupkowych w USA i Kanadzie w latach 2015-2019, kiedy to średnia cena ropy za baryłkę
wynosiła ok. 50$.
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Węgiel nigdy nie miał tylu przeciwników
Nagonka medialna i nowe normy ograniczające emisję dwutlenku węgla zrobiły
swoje. Kraje rozwinięte z Unią Europejską na czele idą w kierunku droższej energii
odnawialnej. Kraje rozwijające się na tym korzystają i kierują się chłodną kalkulacją.
Od 2010 roku zużycie węgla przez gospodarki rozwijające się wzrosło o ponad 50%.
Tańsze pozyskanie energii to jeden z czynników zmniejszających dystans pomiędzy
krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi.
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Chiny pompują do Afryki miliardy dolarów
Najczęściej są to inwestycje w surowce energetyczne (ropa i gaz). Polityka Chin
przypomina tę, którą stosowali Amerykanie wobec Bliskiego Wschodu w drugiej połowie XX w. Chiny dostrzegają w państwach afrykańskich dobre otoczenie dla własnego rozwoju gospodarczego i nowe rynki zbytu. Państwo Środka musi postępować w ten sposób, ponieważ przestaje być już tanim producentem i idzie w kierunku
rozwoju technologicznego. W przyszłości to Afryka ma przejąć wydobycie i produkcję. Chiny będą jej dostarczać technologii.
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Działalność Chin to inwestycje, ale zarazem pożyczki
Niektóre państwa zadłużyły się u Chińczyków na taką skalę, że trudno będzie im
spłacić swoje zobowiązania. Poniższy wykres pokazuje relację ich zadłużenia do
PKB. Kiedyś w ten sposób USA uzależniało inne państwa od kapitału z MFW czy
Banku Światowego. To, że jakiś kraj otrzymał pożyczkę z w/w instytucji wcale nie wróżyło mu dobrze. Ceną jaką trzeba było za to zapłacić była suwerenność gospodarcza. Wygląda na to, że w przypadku relacji Chiny-Afryka będzie podobnie.
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Dostępność mieszkań za przeciętne wynagrodzenie
Od 2007 do 2012 roku mieszkania w Polsce taniały, a zarobki rosły. Za jedną pensję
można było kupić coraz większą powierzchnię – w 2007 zaledwie 0,33 m2, a w 2012
już 0,51 m2. Po 2012 roku zarobki nadal rosły, ale zaczęły rosnąć również ceny mieszkań. Dlatego pomiędzy 2012 i 2018 rokiem dostępność mieszkań w relacji do przeciętnego wynagrodzenia pozostawała na dość podobnym poziomie. Obecnie po
raz pierwszy od 12 lat sytuacja uległa zmianie i za przeciętną pensję kupimy mniejszą
powierzchnie niż rok temu. Stało się tak, gdyż w 2019 roku ceny mieszkań rosły dużo
szybciej niż wynagrodzenia.

Od 2015 roku rośnie popyt inwestycyjny na nieruchomości
Od tego też czasu mamy w Polsce rekordowo niskie stopy procentowe. Lokaty stały
się nieopłacalne, a kredyty tanie. Inwestorzy, którzy mają do wyboru uzyskać 2-2,5%
z lokaty lub zainwestować w nieruchomość, wybierają to drugie rozwiązanie. Dotychczas mieliśmy do czynienia ze wzrostem zarówno popytu inwestycyjnego (pomarańczowy) jak i konsumpcyjnego (fioletowy), aż do szczytu w 2018 r. Obecnie
mamy silny spadek popytu konsumpcyjnego podczas gdy popyt inwestycyjny pozostał na tym samym poziomie. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to za kilka lat
mieszkania będą w Polsce kupowane raczej w celu ochrony kapitału.
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Wyceny dla GPW
W nagraniu pt. „Dlaczego ponownie zainteresowałem się polską giełdą?” Trader21
skupił się głównie na GPW. Jest sporo powodów, dla których warto zainteresować
się naszym rynkiem. Jednym z nich są atrakcyjne wyceny małych i średnich spółek.
Najgorzej wyceniony jest indeks WIG20, w którym prym wiodą państwowe, często
źle zarządzane molochy. Najlepiej sWIG80, który jest obecnie 43% poniżej poziomu z
2007 roku i 30% niżej niż w 2017. Tak niskie wyceny, w połączeniu z bardzo wysoką
stopą dywidendy, pozwalają znaleźć wśród małych spółek prawdziwe okazje inwestycyjne.
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Czy już czas kupować polskie akcje?
Drodzy Czytelnicy,
poniżej znajdziecie nagranie z mojego wykładu na tegorocznej konferencji XTB Masterclass. Tym razem skupiłem się głównie na GPW. Wyceny spółek na naszej giełdzie są obecnie bardzo atrakcyjne stąd taka, a nie inna tematyka. W trakcie niecałej godziny zdążyłem omówić sytuację na rynkach globalnych i kursy walutowe,
które wskazują, że nadchodzą dobre czasy dla rynków rozwijających się, a więc
również dla GPW.
Które aktywa są warte uwagi? Czy lepiej zainwestować w duże przedsiębiorstwa z
indeksu WIG20, czy może lepiej skupić się na małych i średnich spółkach?
Wykład został dosyć dobrze przyjęty. Drugi rok z rzędu głosami widzów uznano go
za najlepszy wykład konferencji XTB Masterclass.
https://youtu.be/KHNo0AzFi8s

Trader21
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Analiza rynku nieruchomości 2019 cz. 1
W najbliższym czasie na blogu ukaże się sporo materiałów poświęconych nieruchomościom. Będą to jednocześnie fragmenty książki "Inteligentny Inwestor XXI wieku",
którą właśnie kończę pisać.
Większość Czytelników wie, że bardzo ostrożnie podchodzę do inwestowanie w nieruchomości. Nie zmienia to faktu, że moja analiza przyda się każdej osobie, która
posiada nieruchomość na wynajem bądź rozważa taką inwestycję. W tym rozdziale
pokażę Wam jak wygląda obecnie sytuacja na rynku nieruchomości, jak analizować rynek oraz co wpływa na wzrost cen, a co na ich spadek. Przedstawię obecną
sytuację na rynku, tak abyście byli w stanie samodzielnie ocenić czy w Waszym regionie warto kupić lokal komercyjny, mieszkanie pod wynajem czy lepiej się wstrzymać. Celowo podkreśliłem w Waszym regionie, gdyż ceny jak i rentowność z najmu
mogą drastycznie różnić się w zależności od miejsca.
Obecnie ceny nieruchomości są po prostu zbyt wysokie abym mógł dostrzec na
tym rynku okazje inwestycyjne. Co więcej, na każdym kroku widzę analogie do 2008
roku, po którym zaczęły się spadki trwające 5 lat. Teraz być może dojdziecie do
wniosku, że jestem przeciwnikiem inwestowania w nieruchomości. Absolutnie tak nie
jest. Zdecydowanie preferuję akcje płacące wysoką dywidendę czy nieruchomości
generujące stały dochód, od metali szlachetnych za których przechowanie muszę
płacić. Prawda jest jednak taka, że nieruchomości w relacji do wielu innych aktywów były drogie już 3 lata temu. Dziś są jeszcze droższe, co bezpośrednio przekłada
się na niską rentowność z najmu. Drogich aktywów staram się unikać. Zdecydowanie preferuję aktywa tanie. Takie o których się nie mówi. Obecnie niemalże każdy
jest pozytywnie nastawiony do nieruchomości. Dla odmiany, mało kto inwestuje na
polskiej giełdzie, która nie dość, że jest jedną z bardziej perspektywicznych na świecie, to da się na niej znaleźć sporo spółek wypłacających dywidendę przekraczającą rentowność z najmu. Ale na GPW mało kto inwestuje, w przeciwieństwie do
rynku nieruchomości na wynajem.
Teraz zastanówmy się przez chwilę czemu obecna sytuacja miałaby przypominać
tą z 2008 roku? Po pierwsze ceny nieruchomości nominalnie rosną od 5 lat, przy czym
w ostatnim roku wzrosty były nadzwyczaj silne, w efekcie czego mamy bardzo pozytywny sentyment na rynku. Do Polski przyjechało kilka milionów Ukraińców, co
wzmocniło popyt na wynajem, przez co czynsze wzrosły do rekordowych poziomów. Jednocześnie historycznie niskie stopy procentowe pozwalają na zaciągniecie kredytu po bardzo niskim koszcie. W mojej ocenie mamy perfekcyjne niemalże
otoczenie dla wzrostu cen. Problem jest natomiast taki, że ten wzrost miał już miejsce, przez co ceny nieruchomości dotarły na bardzo wysokie poziomy. Według danych z NBP, połowa nieruchomości jest obecnie kupowana za gotówkę, pochodzącą z lokat bankowych i co najważniejsze w celach inwestycyjnych. Nie mieszkaniowych, lecz inwestycyjnych!
Aby zobrazować nastroje przytoczę kilka wypowiedzi zamieszczonych pod jednym
z wywiadów w którym omawiałem sytuację na rynku nieruchomości. Oto one:
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„Uwaga: ten odcinek uzyska trzykrotnie więcej wyświetleń niż pozostałe odcinki z
Traderem bo tytuł zawiera słowo klucz „nieruchomości””
„Przez 10 lat idą tylko w górę i potrwa to może jeszcze 5-10 lat, cholera wie ile, nie
mam pojęcia, ale życie jest jedno i nie ma sensu czekać na okazje”
„Inwestycje w nieruchomości to teraz chyba jeden z pewniejszych biznesów. Ja jakiś czas temu kupiłam w Krakowie mieszkanie. No i poszło pod wynajem.”
„Dziś kupujesz, spłaty kosztują cię 30% zarobku… za 10 lat 10 % zarobku, po 20 latach
masz na własność, mieszkasz za darmo. Jednocześnie cena mieszkania wzrośnie 20
razy w porównaniu z ceną oryginalną. Możesz sprzedać kiedy chcesz.”
Wnioski może każdy wyciągnąć sam. Dla mnie sentyment na rynku jest bardzo dobrym barometrem odzwierciedlającym gdzie jesteśmy. Z takim poziomem optymizmu mieliśmy do czynienia podczas bańki na GPW w 2007, kiedy to każdy kupował
akcje, bo gospodarka świetnie się rozwijała. Równolegle mnóstwo osób inwestowało w nieruchomości bo „ich ceny nigdy nie spadają”. Co było później? Zapewne
pamiętacie. Jeżeli nie, przypomnę Wam, że ceny akcji spadły o 64% i do dziś mozolnie wracają do punktu sprzed ponad dekady. Uwzględniając wypłacone dywidendy, nadal jesteśmy ok. 10% poniżej poziomów z 2007 roku. Tym się kończy kupowanie modnych, a tym samym drogich aktywów.
Dla porównania, ceny nieruchomości, które na szczęście nie są tak zmienne jak akcje, po tym jak osiągnęły szczyt w III kwartale 2007 roku spadały przez kolejne 5 lat.
Dziś natomiast znajdują się 10% powyżej rekordowych poziomów. Czy przeczytacie
o tym w książkach zachęcających do inwestowania w nieruchomości? Szczerze
wątpię.
Teraz może pomyślicie, że Trader zawsze powtarza, że coś, co jest tanie, zawsze
może stać się jeszcze tańsze i analogicznie, a więc nie sposób określić kiedy ostatecznie pęknie jakaś bańka. Przecież Rada Polityki Pieniężnej zapowiada, że do 2022
roku utrzyma rekordowo niskie stopy procentowe. Gospodarka Polski rozwija się
świetnie na tle konkurentów. Mamy do czynienia z ogromnym napływem Ukraińców, którzy gdzieś muszą mieszkać. Wszystko to prawda. Możemy do tego dodać
jeszcze napływ zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które masowo inwestują w
lokale na wynajem. Każdy z tych czynników może sprawić, że ceny nadal będą rosły.
Dobrze by było, abyście znali także zagrożenia, które mogą sprawić, że ceny ostatecznie zaczną spadać. Najważniejsze, wysokie ceny oraz skrajny optymizm już omówiłem. Sporym zagrożeniem jest wzrost inflacji. Wbrew temu, co może pomyśleć
część osób, rosnąca inflacja nie wpływa wcale dobrze na ceny mieszkań. Wręcz
przeciwnie. Nieruchomości radzą sobie świetnie, gdy inflacja spada lub jest stabilna.
Dzieje się tak, gdyż wraz ze spadającą inflacją spadają stopy procentowe dzięki
czemu kredyt staje się bardziej dostępny. Z kolei kiedy inflacja rośnie, z czasem banki
zaczynają podnosić stopy. Wyobraźcie sobie, że realna inflacja rośnie do 10%, podczas gdy RPP podnosi stopy tylko do 6%. W takim otoczeniu kredyt nie kosztuje Was
już 3,5% rocznie, lecz 8%. Jak to wpłynie na ceny? Myślę, że już wiecie.
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Czy jednak taki scenariusz jest prawdopodobny? I tak i nie. Z jednej strony wzrost
stóp do 6% oznaczałby raptem powrót do długookresowej średniej i nic ponad to.
Z drugiej strony banki centralne większości gospodarek dążą do utrzymania możliwie
jak najniższych stóp, w tym także ujemnych.
Sporym zagrożeniem są także socjalistyczne zapędy rządzących. Czynsze najemne
znajdują się obecnie na najwyższych poziomach w historii. Osoba zarabiająca średnią krajową absolutnie nie może sobie pozwolić na samodzielny wynajem mieszkania. Coraz modniejsze staje się wynajmowanie pokoi. Zakup mieszkania także odpada ze względu na zbyt wysokie ceny. Ostatecznie najpierw musimy zgromadzić
minimum 20% wkładu własnego plus środki na remont czy urządzenie mieszkania.
Im bardziej problem będzie narastał, tym większe ryzyko, że rządzący będą próbowali „coś z tym zrobić” na wzór zachodnich sąsiadów.
W Berlinie, gdzie czynsze najemne znajdują się na poziomie 11 euro / m2, czyli mniej
niż w Warszawie (nie wspominając o różnicy w zarobkach) władze lokalne bardzo
poważnie rozważają zamrożenie czynszów na okres trzech lat. Po 2022 roku możliwa
byłaby wyłącznie tzw. korekta inflacyjna, ale o nie więcej niż 1,3%. Jest to nic innego
jak odgórne ustalenie za ile można wynająć daną nieruchomość. Socjalizm na całego. Jeżeli ktoś ma rozpadającą się ruderę nie ma czym się martwić, ale nowe
mieszkanie w centrum będzie można wynająć za kwotę nie większą niż tą odgórnie
ustaloną przez urzędnika, niezależnie od jego rzeczywistej wartości.
Jeszcze dalej poszli Hiszpanie, którzy pod wpływem lobby hotelarskiego zdelegalizowali wynajem na okres krótszy niż 1 miesiąc. Do niedawna wielu moich znajomych
posiadało dwa mieszkania. W jednym mieszkali, drugie z wynajmu wakacyjnego
generowało zwrot rzędu 6-8% rocznie. Dziś te same mieszkania mogą być wynajęte
wyłącznie na dłuższy okres, co automatycznie sprowadziło rentowność do 2-3%. Ryzykować też nie warto, gdyż kary wahają się od 20 do 40 tys. euro. Po zmianie
prawa, ceny w hotelach wzrosły o 30%. A jak przełożyło się to na ceny nieruchomości? Pewnie już wiecie. W Polsce lobby hotelarskie na pewno nie jest tak silne jak w
Barcelonie czy na Majorce, lecz pewnych ograniczeń w najmie krótkoterminowym
nie można wykluczyć. Ostatecznie jeżeli zbyt silnie wzrośnie niezadowolenie wśród
najgorzej zarabiających, to zaczną się domagać aby „rząd coś z tym zrobił”. I pewnie zrobi. Warto mieć to na uwadze, gdyż obecnie połowa nieruchomości kupowana jest pod najem krótkoterminowy.
Generalnie zagrożeń różnego typu jest mnóstwo i warto być ich świadomym, zwłaszcza w momencie, kiedy z każdej strony jesteśmy zasypywani informacjami pokazującymi cudowne perspektywy dla rynku nieruchomości. Znajdziecie dziesiątki książek opisujących w jaki sposób, inwestując w nieruchomości, stać się rentierem. Podobnie wygląda sytuacja w Internecie. Liczba kanałów na YT, zachęcających do
zarabiania na tym rynku, jest ogromna.
Teraz zastanówcie się czy 5 lat temu było podobnie? Absolutnie nie. Prawda jest
taka, że wiele osób, które rzeczywiście dorobiły się poważnych pieniędzy na nieruchomościach, wchodziło na rynek w okolicy 2011 - 2012 roku, kiedy to mieliśmy
znacznie niższe ceny.
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Dziś o zarobek jest już dużo trudniej. Mój kolega, który zrobił kilkadziesiąt flipów na
przestrzeni ostatnich lat, dziś ewakuuje się z rynku. Kuba Midel, moim zdaniem jedna
z bardziej obiektywnych i merytorycznych osób na YT, wypowiada się w podobnym
tonie. Co prawda wciąż pokazuje w jaki sposób można nadal zarabiać na rynku
nieruchomości, ale jako jeden z nielicznych podkreśla, że obecne ceny są na bardzo wysokich poziomach.

Ceny mieszkań w Polsce
Pamięć inwestycyjna przeciętnej osoby nie przekracza dwóch lat. To co działo się
na rynku akcji, metali szlachetnych czy nieruchomości na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy przekładamy na to co może się dziać w najbliższej przyszłości. Innymi
słowy, jeżeli ceny dowolnego aktywa silnie rosły w ostatnim czasie, to absolutna
większość osób bez najmniejszego wahania stwierdzi, że będą one nadal rosły. Dla
odmiany jeżeli mamy bessę na rynkach akcji to mało kto będzie miał odwagę obkupić się w tanie akcje blisko dna. Większość osób przeczeka kolejne 2 lata wzrostów, zanim w ogóle rozważy jakiekolwiek zakupy. Tak działa nasz umysł. Piszę o tym,
gdyż ceny nieruchomości najsilniej rosły właśnie w ciągu ostatnich 3 lat. Tylko w
ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań w największych miastach wzrosły średnio
o 11%, stąd tak duży poziom optymizmu jak obecnie. Tymczasem mało kto pamięta,
że po pęknięciu bańki w 2007 roku ceny spadały przez 5 - 6 lat. Tak, ceny nieruchomości mogą spadać i tego należy być świadomym.
Dane dotyczące rynku nieruchomości dostępne w Internecie mogą się od siebie
znacząco różnić. Na potrzeby książki w większości będę korzystał z raportów NBP
oraz AMRON - SARFIN.

Źródło: NBP
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Zwróćcie uwagę, na powyższy wykres przedstawiający zmianę cen nieruchomości
mieszkalnych na rynku wtórnym. W szczególności chodzi o okres 2007 – 2013, kiedy
to w większości miast w Polsce silnie spadały ceny nieruchomości. Co więcej, działo
się to mimo rządowego wsparcia poprzez programy dopłat do kredytów „Rodzina
na swoim”. Lata 2013 - 2015 to także marazm, w trakcie którego nie działo się na
rynku nic spektakularnego. Ceny, owszem, nieznacznie rosły, ale rzadko kiedy nadążały za realną inflacją.
Sytuacja zmieniła się dopiero w 2016 roku za sprawą dwóch czynników:
Pierwszym był konflikt za wschodnią granicą, który sprawił, że do Polski masowo zaczęli przyjeżdżać Ukraińcy, szukający u nas bezpieczeństwa i przede wszystkim lepszego życia. Mało kto z nich decydował się na zakup mieszkania, lecz ich masowy
napływ sprawił, że zaczęły rosnąć czynsze najemne.
Drugim, moim zdaniem dużo ważniejszym czynnikiem były znaczące obniżki stóp
procentowych, w efekcie czego oszczędzanie na lokatach czy w obligacjach stało
się nieatrakcyjne. Wiele osób, posiadających znaczne oszczędności, zaczęło kalkulować. Okazało się, że kupując mieszkanie na wynajem mogli liczyć na zysk większy
niż z odsetek w banku. Napływ kapitału z lokat do nieruchomości sprawił, że wzrost
cen zaczął przyśpieszać.
Silne obniżki stóp procentowych wywołały jeszcze jeden efekt. Osoby kiepsko zarabiające, przy stopach na poziomie 4% nie miały wystarczającej zdolności kredytowej, aby kupić nieruchomość. Po obniżkach te same osoby miały zdecydowanie
większe szanse na uzyskanie kredytu. Innymi słowy, Ci, którzy wcześniej nie mieli szans
na pozyskanie środków, po 2015 roku mogli taki kredyt zaciągnąć, co znacząco
zwiększyło popyt na mieszkania. Jednocześnie osoby, które wcześniej posiadały
zdolność kredytową mogły w warunkach niskich stóp kupić znacznie większą nieruchomość niż jeszcze kilka lat wcześniej.
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Od trzech lat mamy bardzo niskie stopy procentowe. Teraz być może zastanawiacie
się jak było w przeszłości? Otóż pomiędzy 1998 a 2002 rokiem stopy procentowe
oscylowały w przedziale 14% do 24%, co dziś większości osób nie mieści się w głowie.
Jednocześnie był to czas, kiedy nieruchomości były naprawdę bardzo tanie. Mało
kto mógł pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu, w efekcie czego większość transakcji finansowano z oszczędności lub pożyczek w ramach rodziny. Co ciekawe, w
tamtym czasie rentowność z najmu kawalerki oscylowała w okolicy 10-12% rocznie.
W roku 2004 stopy procentowe spadły do około 5% i utrzymywały się w tych okolicach do końca 2012 roku. Boom na rynku nieruchomości jaki przeżywaliśmy w latach 2003 - 2007 zawdzięczamy jednak nie obniżce stóp przez RPP, lecz udzielanych
na masową skalę kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. Po tym
jak w ciągu kilku miesięcy na przełomie 2008 - 2009 kurs szwajcarskiej waluty wzrósł
o ponad 60% wstrzymano akcje kredytową. Poza sporadycznymi wyjątkami, kredyt
można było uzyskać wyłącznie w polskiej walucie. Od tego czasu wysokość stóp
procentowych w Polsce ponownie determinowała to, co działo się na rynku nieruchomości.
Bardzo ważne jest abyście zapamiętali powyższą prawidłowość. Wysokie stopy procentowe, sprawiają, że mało kto może uzyskać kredyt. Tym samym spada popyt na
mieszkania, gdyż większość zakupów realizowana jest za gotówkę. Mniejszy popyt
przekłada się na spadek cen i tym samym większą dostępność. Mieszkania bowiem
tanieją w relacji do zarobków. Jeżeli w danym kraju dostępne są wyłącznie kredyty
denominowane w walucie lokalnej, wysokość stóp procentowych jest głównym
czynnikiem determinującym ceny nieruchomości. Na te z kolei oprócz wytycznych
z Banku Rozrachunków Międzynarodowych czy rządu, ma wpływ inflacja. Póki co w
Polsce stopy są utrzymywane 1% poniżej oficjalnej inflacji. Poniżej, nie powyżej. Jeśli
jednak inflacja przyśpieszy to RPP może nie mieć wyboru i zacznie podnosić stopy.
Dobrze abyście zdawali sobie sprawę, że inflacja osiągnęła minimum pod koniec
2015 roku i systematycznie rośnie. W tym momencie wynosi już 2,6%. Inflacja jest
czynnikiem, który, obok demografii, najsilniej wpływa na ceny nieruchomości. Demografią zajmiemy się w dalszej części książki. Teraz czas przyjrzeć się inflacji.

Inflacja w Polsce i na świecie
Gospodarka globalna jest jak system naczyń połączonych. Sytuacja gospodarcza
w jednym kraju wpływa na kraje ościenne, jak i na partnerów handlowych. Tak
samo zresztą jest w przypadku inflacji. Patrząc globalnie, inflacja osiągnęła szczyt w
okolicy roku 1980, po czym obniżała się mniej więcej do roku 2015. Z działu poświęconego obligacjom być może pamiętacie, że w poprzednim super cyklu inflacja
rosła, a następnie spadała przez około 35 lat. W każdym razie globalna inflacja osiągnęła dno trzy lata temu, po czym zaczęła rosnąć. Co ważne banki centralne nawet nie podejmują działań, aby ją hamować. Wręcz przeciwnie. Otwarcie przekonują nas, że potrzebujemy wyższej inflacji. Absolutnie nie chodzi o wzrost gospodarczy, lecz o dewaluację zadłużenia, które narosło na każdym możliwym poziomie.
Wielką niewiadomą jest to czy kiedy już inflacja się rozkręci, banki centralne podniosą stopy procentowe odcinając źródło taniego kredytu, czy będą udawać, że
nie ma problemu.
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W mojej ocenie najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym wraz z rosnącą inflacją będą podnoszone stopy, lecz tempo podwyżek nie nadąży za wzrostem inflacji. Inaczej mówiąc: będziemy mieli wyższe stopy niż obecnie lecz nadal
na poziomie niższym niż inflacja CPI oraz znacznie niższym niż realny wzrost cen.

Na powyższym wykresie widzicie inflację na przestrzeni ostatnich 22 lat dla G7 (kolor
czerwony). Do grupy G7 zaliczamy: USA, Niemcy, Japonię, UK, Francję, Włochy oraz
Kanadę. Z kolei OECD (kolor niebieski) to grupa skupiająca 36 krajów wysoko rozwiniętych. Być może zastanawiacie się teraz: „jakie to ma znaczenie co zrobią banki
centralne na świecie, przecież liczy się tylko wysokość stop w Polsce”. Pełna zgoda,
prawda jest jednak taka, że banki centralne koordynują swoje działania i jeżeli największe z nich z czasem zaczną podnosić stopy procentowe, to zrobi to także Rada
Polityki Pieniężnej. Swoją drogą porównajcie sobie jak kształtowała się inflacja na
świecie oraz w Polsce. Widzicie podobieństwo?
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Inflacja w Polsce malała na przestrzeni lat 1996 - 2015. Dno osiągnęliśmy niemalże w
tym samym momencie co w 36 krajach OECD, po czym inflacja zaczęła rosnąć. W
mojej ocenie wzrost inflacji zarówno globalnej, jak i w Polsce jest zdecydowanie
dużo bardziej prawdopodobny niż jej spadek. Jak to przełoży się na wysokość stóp
procentowych, zobaczymy. Warto abyście w tym momencie zdali sobie sprawę, że
średnia wysokość stóp w Polsce za ostatnie 20 lat wynosi 6%, oraz że ponad 98%
kredytów opartych jest o zmienną stopę. Oznacza to, że w ewentualny wzrost stóp
bezpośrednio przełoży się na wysokość płaconych rat.
Część z Was być może się teraz ze mną nie zgodzi. Przez lata wpajano nam do
głowy, że nieruchomości świetnie sprawdzają się jako zabezpieczenie przed inflacją. Podobnie zresztą mówiono nt. złota czy akcji. Żebyśmy się dobrze zrozumieli - w
perspektywie 50 lat czy więcej niemalże każde aktywo drożeje, gdyż system monetarny w którym żyjemy ma naturę inflacyjną. Nie jest jednak tak, że wszystko rośnie
równomiernie. Niektóre aktywa radzą sobie lepiej kiedy inflacja rośnie, inne – kiedy
spada. Jak zachowują się akcje, surowce czy metale szlachetne omówiłem już w
poprzednich podrozdziałach. Teraz jednak chciałbym abyście przyjrzeli się nieruchomościom reprezentowanym w tym przypadku przez REIT’y, czyli fundusze inwestujące w nieruchomości na wynajem.

Otóż, nieruchomości (kolor zielony) rosną najsilniej, bo około 11% rocznie, w okresach
spadającej inflacji. Gdy mamy stabilną inflację, drożeją nadal lecz wzrost wynosi już
tylko 5% rocznie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy inflacja rośnie, a wraz z nią
w górę idą stopy procentowe. W takim otoczeniu nieruchomości tanieją w tempie
około 10% rocznie.
Zależność ta jest ściśle związana ze zmianami stóp procentowych oraz ich wpływem
na naszą zdolność kredytową. Wiecie już, że im niższe mamy stopy, tym większy możecie zaciągnąć kredyt, co z kolei determinuje ile pieniędzy trafia na rynek.
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NBP w jednym z raportów opublikował szacunki dotyczące zdolności kredytowej na
zakup mieszkania.
Ja poszedłem o krok dalej. Kolorem czerwonym zaznaczyłem okres kiedy podnoszono stopy procentowe. Przekładało się to albo na spadek zdolności kredytowej,
albo na stagnację. Pamiętajmy jednak, że przez większość analizowanego czasu
rosły wynagrodzenia, co także podnosiło zdolność kredytową.
Kolor zielony dla odmiany obejmuje czas gdy obniżano stopy procentowe. W latach
2009 - 2010 spadały stopy lecz tylko nieznacznie przez co wzrost zdolności kredytowej był raczej symboliczny. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja po 2013 roku. RPP
ścięła stopy z 4,75% do 1,5% co natychmiast przełożyło się na gwałtowny wzrost
wysokości kredytów, jakie mogli zaciągnąć Polacy. Po 2016 roku stopy procentowe
utrzymywane były na niezmiennym, lecz bardzo niskim poziomie. Dalszy wzrost zdolności kredytowej wynikał z silnego wzrostu wynagrodzeń. Podsumowując, kluczowym czynnikiem wpływającym na naszą zdolność kredytową jest wysokość stóp
procentowych. Drugim, o trochę mniejszym znaczeniu, jest wysokość naszych zarobków.

Zwróćcie uwagę jak silnie może zmieniać się nasza zdolność kredytowa. W 2013 roku
średnia dla 10 największych miast wynosiła około 180 tys. zł. Obecnie dochodzi do
300 tys. zł., co oznacza wzrost o 66%. Jednocześnie w analogicznym okresie średnie
wynagrodzenie wzrosło jedynie o 32%. Dwukrotnie większy wzrost zdolności kredytowej zawdzięczamy właśnie obniżeniu stóp procentowych. Pamiętajcie jednak, że
mechanizm ten działa w dwie strony.
Koniec części pierwszej.
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W kolejnym fragmencie omówię:
•

demografię w Polsce,

•

napływ Ukraińców i wpływ jaki wywierają na rynek nieruchomości,

•

jak zmiana stóp procentowych przekłada się na zmianę kosztów kredytu,

•

zróżnicowanie cen m2 w poszczególnych miastach oraz rzeczywistą rentowność
z najmu,

•

co zrobić aby znacząco podnieść rentowność z najmu,

•

jak kształtują się ceny w relacji do przeciętnego wynagrodzenia,

•

co może nas czekać na rynku nieruchomości w kolejnych latach.

Właśnie przeczytaliście jeden z fragmentów książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”.
Składa się z 4 tomów. Łącznie niemal 1000 stron praktycznej wiedzy, zero akademickiego bełkotu.
Przy tak dużej objętości oraz sporym nakładzie, druk zajmie trochę czasu. Dodatkowo, treść książki wciąż jest jeszcze korygowana, tak aby maksymalnie uprościć jej
odbiór.
Już teraz mogę jednak powiedzieć, że „Inteligentny Inwestor XXI wieku” będzie dostępny w przedsprzedaży od 15 grudnia. Gdyby ktoś z Was chciał kupić książkę jako
prezent to zaraz po zakupie będziecie mogli wygenerować specjalny bon podarunkowy.
Przedsprzedaż potrwa od 15 grudnia do 15 stycznia. Będzie to jedyny okres, kiedy
komplet 4 książek będzie dostępny w niższej cenie. Po tym czasie książka będzie dostępna zarówno u nas jak i wielu partnerów w jednej, sztywnej cenie.
Z myślą o najbardziej niecierpliwych, e-book zostanie opublikowany szybciej, bo już
na początku roku. Z kolei książka w wersji papierowej trafi do Was pod koniec stycznia lub na początku lutego (dokładny termin będę znał za kilka dni). Będzie oczywiście możliwość jednoczesnego zakupu e-booka i książki.
Trader21
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Analiza rynku nieruchomości 2019 cz. 2
Drodzy Czytelnicy,
zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy temat nieruchomości, który stanowi jeden z
wielu rozdziałów w mojej książce. Dziś zajmiemy się głównie kredytami hipotecznymi
i rentownością z najmu.

Wysokość stóp procentowych vs. wysokość rat kredytu hipotecznego
Niestety, ale absolutna większość osób zaciągając kredyt na zakup nieruchomości
nie dopuszcza do świadomości, że wysokość rat może się zmienić. Raz już to przerabialiśmy, kiedy to przed laty ludzie masowo zaciągali kredyty denominowane we
frankach nie licząc się ze zmianą kursu. W momencie pisania książki frank kosztuje
prawie 4 zł, czyli prawie dwa razy tyle co w 2008 roku i o 60% więcej niż w 2006.
Gdybyście przed laty powiedzieli komuś, uważaj na franka bo może wzrosnąć do 4
zł, kazałby Wam popukać się w czoło. Ostatecznie frank taniał przez lata i czemu
nie miałby tanieć nadal. Przecież polska gospodarka świetnie się rozwijała, a pani
w banku mówiła, że z czasem szwajcarska waluta zrówna się ze złotówką.
Absolutnie nie chcę Was straszyć, ale warto mieć świadomość, że historycznie niskie
stopy procentowe niekoniecznie muszą zawsze pozostawać na takim samym poziomie. Co się stanie jeżeli wzrosną do długookresowej średniej czyli 6%? Co jeżeli inflacja wymknie się spod kontroli i aby ratować kurs złotówki RPP podniesie stopy do 10
czy 15%? Jak to mówią, warto być przygotowanym na najgorszy scenariusz i jednocześnie mieć nadzieję, że się nie zrealizuje.
Aby jednak uświadomić Wam jak zmienia się wysokość rat kredytowych w zależności od stóp procentowych, przygotowałem pewną symulację w kilku wariantach.
Przyjąłem, że zaciągamy kredyt w wysokości 300.000 zł na okres 25 lat. Obecnie wysokość stóp procentowych w Polsce to 1,5% do czego musimy dodać marżę banku
wynoszącą 2%. Oprocentowanie kredytu wynosi zatem 3,5% rocznie. Marża banku
jest niezmienną częścią oprocentowania przez cały okres kredytowania. Przy takich
złożeniach wysokość raty to 1500 zł.
To co może się zmienić to wysokość stóp procentowych:
a) Stopy spadają do zera. W Japonii, Szwajcarii czy UE mamy minimalnie ujemne
stopy procentowe. Zastosowanie takiej polityki w kraju, który przez inwestorów nadal
jest postrzegany jako rozwijający się, jest skrajnie nieprawdopodobne, ale przyjmijmy, że RPP obniża stopy procentowe do zera.
W takim scenariuszu wysokość naszej raty spadnie do 1270 zł. Nieźle, wysokość rat
spadła nam o 15%.
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b) Teraz coś bardziej realnego. Inflacja powoli rośnie zarówno w Polsce jak i na świecie. Realny wzrost cen przekracza 10% lecz RPP podnosi stopy wyłącznie do długoterminowej średniej czyli 6%.
Niestety ale wysokość naszej raty wzrosła z 1500 zł do 2315 zł czyli o 54%. Wzrost stóp
z 1,5% do 6% spowodował wzrost raty o ponad 50%. Jeżeli taka zmiana nie nadszarpnie waszego budżetu domowego to nie macie się czego obwiać.
c) Dość skrajne założenie. W efekcie rozdawnictwa pieniędzy na lewo i prawo budżet się nie spina. Co gorsza, w wyniku spowolnienia gospodarczego masowo spadają dochody budżetowe. Największe agencje ratingowe obniżają oceny kredytowe dla Polski. Doprowadza to do ucieczki inwestorów, wyprzedaży akcji, obligacji
oraz waluty. Złotówka gwałtownie tanieje co przekłada się na skokowy wzrost inflacji. Aby ratować sytuację RPP podnosi stopy do 12% lecz bez rezultatu. Kolejnym
ruchem jest wzrost stóp do 19%. Nierealne? Jeszcze w 2001 roku mieliśmy stopy na
takim właśnie poziomie. Co gorsza niedawno na Ukrainie podniesiono stopy do 30%,
w Turcji do 24%. Uczyniono to, aby zatrzymać paniczny odpływ kapitału.
Na potrzeby analizy przyjmijmy, że stopy podniesiono wyłącznie do 19%. Natychmiast przełożyłoby się to wzrost rat kredytowych do 5280 zł. Taka sytuacja zazwyczaj
doprowadza do totalnego spustoszenia na rynku nieruchomości. Mało kogo bowiem stać na spłacanie rat 2,5 krotnie wyższych, niż pierwotnie zakładano. Osoby
bez oszczędności nie mając wyjścia wystawiają mieszkania na sprzedaż. Brakuje
jednak kupujących, gdyż wszystkie transakcje realizowane są wyłącznie za gotówkę. W takim otoczeniu ceny dyktuje wąska grupa osób z kapitałem. Efekt jest
taki, że ceny transakcyjne mogą łatwo obniżyć się o 50%.
Jak napisałem wcześniej, jest to scenariusz dość skrajny. Warto jednak posiadać oszczędności pozwalające na pokrycie dużo wyższych rat od kredytu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Poduszka finansowa zwłaszcza w walucie obcej jak CHF, pozwala nam zachować stabilizację finansową w sytuacji, w której polska waluta
ulega silnej dewaluacji.
To co napisałem na temat stóp procentowych może wydawać się Wam nierealne.
Pomyślicie, przecież jest dobrze, zarobki rosną, bezrobocie jest bardzo niskie. Co
może pójść nie tak? Otóż z inflacją jest tak, że przez jakiś czas jest niska i niska pozostaje. Później powoli rośnie. Politycy i bankierzy chcą wyższego nominalnego wzrostu
gospodarczego, więc utrzymują stopy procentowe zbyt długo na zbyt niskich poziomach. Nagle dochodzi do momentu, kiedy to inflacja zaczyna przyśpieszać, co
niepokoi inwestorów. W tym momencie zazwyczaj jest już za późno aby delikatnie
podnosić stopy procentowe. Inflacja rośnie, waluta się dewaluuje wywołując
ucieczkę inwestorów, co tylko podkręca skalę problemów. Jedynym rozwiązaniem
pozostaje gwałtowne podniesienie stóp. Zwracam na to uwagę, gdyż w ciągu
ostatniej dekady podwoiła się wartość zadłużenia Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych. Im wyższy poziom zakredytowania, tym większa zależność cen od wysokości stóp procentowych.
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Dostępność mieszkań za przeciętne wynagrodzenie
Porównywanie cen z przeszłości i na ich podstawie określanie, czy obecnie są one
wysokie, neutralne czy niskie ma kilka wad. Zastanówcie się nad czymś. Przyjmijmy,
że cena 1 m2 nieruchomości w danej lokalizacji wzrosła o 150% w ciągu kilku lat. Czy
koniecznie musi to oznaczać, że mamy wysokie ceny. Co, jeżeli w analogicznym
okresie inflacja CPI wyniosła 130% podczas gdy nasze zarobki wzrosły o 200%, ceny
żywności czy energii o 180%? Nagle się okazuje, że ceny mieszkań w relacji do zarobków czy kosztów życia w ujęciu realnym się obniżyły. Urealnianie cen o wskaźnik
inflacji także nie ma dużego sensu, gdyż jak wiecie jest ona liczona w taki sposób,
aby wskazywać wartości jak najniższe i absolutnie nie oddaje realnego wzrostu cen.
Pewnym rozwiązaniem jest porównanie średnich cen 1 m2 mieszkania do średnich
zarobków w gospodarce. Nie jest to może wskaźnik idealny, ale jest to kolejny czynnik dający nam pewien obraz sytuacji. Zobaczcie jak kształtowały się średnie ceny
1 m2 w relacji do przeciętnego wynagrodzenia netto w sektorze przedsiębiorstw.
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W latach 2004 - 2007 dostępność 1 m2 mieszkań w relacji do zarobków spadła z 0,59
do 0,33. Ceny nieruchomości rosły w tak szalonym tempie, że w ciągu raptem 4 lat
za przeciętne wynagrodzenie mogliśmy kupić prawie dwa raz mniej m2. Sytuację tą
zawdzięczamy oczywiście „tanim kredytom frankowym”.
Gdy już bańka pękła ceny mieszkań spadały, aż do 2012 roku, a jednocześnie rosły
wynagrodzenia, dzięki czemu zwiększyła się siła nabywcza Polaków. Kolejne lata to
jednoczesny powolny wzrost cen nieruchomości jak i znaczący wzrost wynagrodzeń. Dzięki temu w roku 2018 za przeciętne wynagrodzenie netto mogliśmy nabyć
0,6 m2, co jest najwyższym poziomem na przestrzeni 15 lat. Teoretycznie powinniśmy
się cieszyć. Problem jest natomiast taki, że w latach 2000 - 2003 siła nabywcza wynagrodzeń w relacji do cen mieszkań była wyższa niż jest to obecnie, a przecież
postęp technologiczny zwłaszcza w tak długim okresie, powinien przełożyć się na
dużo większą dostępność.
W ostatnich miesiącach ceny nieruchomości rosły ponownie dużo szybciej niż wynagrodzenia w efekcie czego indeks dostępności mieszkań spadł o kilka procent.
Sytuacja co prawda jest lepsza niż na przestrzeni ostatnich lat, ale to że na zakup
mieszkania o powierzchni 50m2 musimy nadal pracować ponad 7 lat raczej nie napawa optymizmem.
Patrząc na relację cen nieruchomości do przeciętnego wynagrodzenia moglibyśmy
przyjąć, że ceny mieszkań nadal mogą silnie rosnąć podobnie jak w latach 2005 2007. Moim zdaniem jednak tak nie będzie. Uważam, że silne spowolnienie gospodarcze zarówno na świecie, jak i w Europie, dotknie także Polskę. Zresztą pierwsze
oznaki spowolnienia pojawiły się już kilka miesięcy temu. Efekt będzie taki, że wynagrodzenia nie będą już rosły tak silnie jak w ostatnich latach. Uważam, że najbardziej
prawdopodobny jest scenariusz, w którym minimalnie rosną zarówno ceny nieruchomości jak i wynagrodzenia. Wzrost będzie jednak wynikał z rosnącej inflacji, a nie
poprawy sytuacji w realnej gospodarce.
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Ceny mieszkań w poszczególnych miastach
Do tej pory bazowałem na danych dla całego rynku nieruchomości w Polsce. Teraz
jednak czas przyjrzeć się poszczególnym regionom. Ostatecznie każdy kto inwestuje
na rynku nieruchomości powie Wam, że liczą się trzy rzeczy: lokalizacja, lokalizacja i
jeszcze raz lokalizacja.
Pod względem cen za m2 Polskę możemy podzielić na kilka regionów. Pierwszym,
zdecydowanie najdroższym pozostaje od lat stolica, gdzie średnia cena transakcyjna w II kwartale 2019 roku wyniosła 8447 zł / m2 i była wyższa o 6,1% niż jeszcze
rok wcześniej.
Drugą grupę stanowią Gdańsk, Kraków, Poznań i Wrocław gdzie ceny oscylują pomiędzy 6300 - 7000 zł /m2, w ciągu ostatnich 12 miesięcy w tej grupie ceny rosły od
7% do 11%.
Kolejną grupę wśród dużych miast tworzy Łódź oraz Białystok, gdzie ceny transakcyjne wahają się w przedziale 4500 - 4800 zł/m2. Co ważne, to w właśnie w Łodzi
ostatnio najsilniej wzrosły ceny bo o ponad 11% licząc rok do roku.
Na szarym końcu pozostaje od lat aglomeracja katowicka, gdzie ceny transakcyjne
nie przekraczają 3400 zł / m2.

Ktoś z Was być może się teraz zastanawia gdzie kupić nieruchomość pod wynajem.
Czy powinna to być Warszawa, do której ludzie i kapitał napływają najsilniej, ale
gdzie jednocześnie mamy najwyższe ceny? Może Kraków czy Gdańsk - ośrodki akademickie, do których ciągle masowo napływają turyści. A może powinniśmy szukać
okazji w aglomeracji katowickiej czy Łodzi, gdzie ceny są na zdecydowanie najniższych poziomach.
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Nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. Ważne jest to gdzie mieszkamy i jak mobilni
jesteśmy. Ostatecznie, co jakiś czas musimy się w wynajmowanym mieszkaniu pojawić. Dobrze abyśmy nie musieli jechać na drugi koniec Polski. Dla mnie najważniejszym czynnikiem jest rentowność inwestycji. Przypuśćmy, że mam do wydania 800
tys. zł. Czy powinienem kupić jedno duże mieszkanie w Warszawie, a może dwa
mniejsze? A może jeszcze lepszym wyborem będzie zakup 6 kawalerek w Katowicach czy w Łodzi? Która z inwestycji da nam większy zwrot z najmu? Z mojego doświadczenia wynika, iż mniejsze nieruchomości mają w większości przypadków większą rentowność (wyższy dochód w relacji do ceny mieszkania). Choć równie dobrze
w waszej okolicy może trafić się okazyjna duża nieruchomość, którą możecie wynajmować nie jako całość, lecz na pokoje. Liczy się Wasza inwencja. Nie zmienia to
jednak faktu, że różne regiony Polski cechują się różnymi cenami nieruchomości,
różnymi cenami najmu i tym samym różną rentownością.

Ile możemy zarobić na wynajmie nieruchomości?
Dla mnie rentowność inwestycji jest jednym z głównych czynników decydujących o
zakupie. Jest to jednocześnie czynnik, który dość dobrze pokazuje czy mamy do
czynienia z drogimi, czy tanimi nieruchomościami.
Co do samej rentowności, w internecie możecie znaleźć mnóstwo wyliczeń pokazujących jak fantastyczne stopy zwrotu uzyskuje się z najmu. Problem jest jednak taki,
że wiele artykułów publikowana jest albo przez deweloperów, albo na zlecenie deweloperów, dla których „podkręcenie” wyniku jest zwyczajnym zabiegiem marketingowym ułatwiającym sprzedaż. Na dość przyzwoity raport natknąłem się na stronie Home Broker.
Oszacowano tam średnią rentowność z najmu na poziomie około 5% rocznie.
Przy wyliczaniu dochodu netto uwzględniono 8,5% zryczałtowany podatek od dochodu z najmu, czynsz płacony do wspólnoty czy spółdzielni w wysokości 4 - 7 zł/m2
oraz okres wynajmu 10,5 miesiąca w roku. Dość realne założenia.
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Jak widzicie mediana ceny zakupu mieszkania może nieznacznie się różnić od podawanych przeze mnie wcześniej średnich cen z raportu Sarfin. Po pierwsze mediana zazwyczaj różni się od średniej. Po drugie różne raporty bazują na różnych
źródłach. Co więcej dane z II kwartału będą inne niż za III kwartał. Czym innym są
też ceny ofertowe, a czym innym transakcyjne. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę
wyłącznie ceny transakcyjne, to i tak nie będą one oddawać w pełni sytuacji, gdyż
wiele nowych mieszkań sprzedawanych jest w stanie deweloperskim. Nim będziemy
je mogli wynająć, musimy je urządzić, co może kosztować nas ekstra 600 - 1000 zł /
m2.
W każdym razie w mojej ocenie dane z raportu z powyższej tabeli dają nam w miarę
rzetelną informację pod dalsze analizy. Teraz może zastanawiacie się co tu dalej
analizować? Mamy rentowność wahającą się od 4,4% w Poznaniu do 5,81% w
Gdańsku. Jest to dużo więcej niż na lokatach czy w obligacjach skarbowych. Nic
tylko kupować mieszkanie pod wynajem. Czego jednak tu nie policzono? Jakich
kosztów nie wzięto pod uwagę w raporcie, które w rzeczywistości obniżają nasz wynik z inwestycji?
Wyobraźmy sobie, że mamy nieruchomość w Krakowie o powierzchni 50 m2. Przyjmując średnią cenę 7100 zł jej wartość to 355.000 zł. Zakładając obłożenie 10,5 miesiąca w roku, opłaty związane z czynszem do wspólnoty oraz 8,5% zryczałtowany
podatek z tytułu wynajmu, po roku pozostaje nam 16.365 zł dochodu netto (4,61%
rentowności).
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a) Koszty nabycia nieruchomości
Kupując w Polsce jakąkolwiek nieruchomość musimy się liczyć z kosztami minimum
3% na co składają się: 2% PCC (podatek od czynności cywilnoprawnej) oraz koszty
notariusza. W relacji do ceny nieruchomości wydatek rzędu 10 tys. zł może nie jest
porażający, ale jednocześnie jest to ekwiwalent kilku miesięcy najmu.
Jeżeli mieszkanie nabyliśmy za pośrednictwem agencji, do kosztów nabycia musimy
doliczyć drugie tyle wynagrodzenia pośrednika.
b) Koszty remontów
Mało kto dziś kalkuluje koszty remontów. Tymczasem sprzęt AGD jak pralka czy lodówka jest tak robiony, że wymaga często naprawy czy wymiany co kilka lat. O
wynajmowane mieszkanie nigdy nie dba się tak jak o swoje, w efekcie czego przynajmniej raz na trzy lata musimy dokonać drobnych napraw, czy po prostu musimy
mieszkanie odświeżyć aby uzyskiwać za nie odpowiednio wysoki czynsz. Na potrzeby kalkulacji przyjąłem, iż koszt drobnych napraw czy wymiany sprzętu AGD czy
RTV wyniesie 1500 zł / rok.
c) Starzenie się budynku / dzielnicy
Poza ścisłym centrum najbardziej atrakcyjne nieruchomości znajdują się w nowych,
często zamkniętych osiedlach. To co jednak dziś jest na topie nie pozostanie tam
wiecznie. Wyobraźcie sobie, że macie do wyboru wynająć mieszkanie w nowym
bloku lub wybudowane w latach 80-tych. Większość z was zapewne wybierze nowe.
Analogicznie, za kilkanaście lat wasze mieszkanie nie będzie tak atrakcyjne jak dziś.
Co więcej za dwadzieścia czy trzydzieści lat będzie ono wymagało już nie tyle odświeżenia, co gruntownego remontu. Koszty związane ze starzeniem się budynku są
niczym innym jak amortyzacją. Ostrożnie licząc przyjąłem amortyzację tylko na poziomie 1% co sprawia, że nasz zysk automatycznie kurczy się o kolejne 3500 zł rocznie.
d) Inne koszty
Do innych kosztów, które mało kto bierze pod uwagę podczas liczenia rentowności
musimy dodać ubezpieczenie. Nie jest to duży koszt, zazwyczaj 250 zł rocznie. Ostatecznie nigdy nie wiemy czy pęknięta rura nie zniszczy nam podłóg, zalewając przy
okazji sąsiadów.
Koszt związany z wynajęciem mieszkania (ogłoszenia) nie jest wysoki i raczej zmieścimy się w kwocie 200 zł zakładając, że najemcy zmieniają się nam co roku.
Kosztem, z którego nikt nie zdaje sobie sprawy jest czas jaki potrzebujemy na zamieszczenie ogłoszeń w mediach, znalezienie najemców, czy organizację drobnych napraw - czyli po prostu na zarządzanie najmem.
Jak zatem wygląda rzeczywista rentowność z najmu jeżeli uwzględnimy wszystkie
wymienione, policzalne koszty?
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365.000 zł - cena nabycia nieruchomości uwzględniająca koszty notarialne
16.365 zł rocznie - dochód netto z wynajmu
1.500 zł rocznie - drobne naprawy oraz odświeżenia mieszkania
3.500 zł rocznie - duży remont raz na dwadzieścia lat oraz starzenie się budynku i
dzielnicy
450 zł rocznie - ubezpieczenie oraz marketing
Po uwzględnieniu kosztów, które zazwyczaj całkowicie pomijamy wyliczając rentowność, szacowany roczny zysk spada nam z 16.365 zł do niecałych 11.000 zł, w efekcie czego rentowność spada nam z 4,61% do 3%.
Właśnie roczny zysk w okolicy 3% rocznie jest najczęściej podawaną wartością w
gronie znajomych, których poprosiłem o rzetelne policzenie wynajmowanych mieszkań.
Co zrobić aby zwiększyć rentowność z inwestycji?
Rzeczywistą rentowność na poziomie 3%, o której napisałem powyżej jesteśmy w
stanie uzyskać bez większych problemów kupując po prostu mieszkanie i znajdując
na nie najemców. Prawda jest taka, że 3% to żaden zwrot. Są jednak sposoby, dzięki
którym możemy co najmniej podwoić rentowność.
a) Zakup nieruchomości znacznie poniżej ceny rynkowej
Jednym z ważniejszych czynników wpływających na waszą rentowność jest to, ile
faktycznie wydacie na zakup nieruchomości. Najłatwiej jest oczywiście przejrzeć internet czy udać się do agencji nieruchomości. W pierwszej kolejności natkniecie się
zapewne na ładne mieszkania, ale ich wadą jest cena. Kluczem jest kupić coś tanio.
Czasami rozwiązaniem jest kupno mieszkania do totalnego remontu, wyglądającego jak chlew. Ceny takich nieruchomości zazwyczaj oscylują znacznie poniżej
średniej rynkowej, gdyż już na pierwszy rzut oka odstrasza ono potencjalnych kupców. Takie mieszkanie możecie przebudować stricte pod wymagania rynku. Z jednej strony tracicie czas na zaplanowanie oraz przeprowadzenie remontu. Z drugiej
strony może się okazać, że dzięki temu nabyliście mieszkanie włączając w to koszt
remontu 15-20% poniżej ceny rynkowej. Jeszcze kilka lat temu ofert tanich i zapuszczonych mieszkań było mnóstwo. Ostatnio jednak bardzo popularne stały się flipy,
czyli kup - wyremontuj – sprzedaj, w efekcie czego dziś dużo trudniej natknąć się na
takie okazje.
b) Znajdź swoją niszę
Napływ Ukraińców do Polski w połączeniu z silnym wzrostem czynszów sprawił, że
coraz więcej osób woli wynająć pokój niż kawalerkę.
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Co więcej duże mieszkania, w przeliczeniu na m2 zawsze były znacząco tańsze. Ludzie posiadający kapitał dostrzegli niszę. Ostatnio dużym popytem cieszą się mieszkania o powierzchni przekraczającej 100 m2. Są one przerabiane w taki sposób, aby
z określonej powierzchni uzyskać jak najwięcej pokoi. Komfort mieszkania z 7 obcymi
osobami pod jednym dachem jest żaden, lecz niższa cena w wielu przypadkach
rekompensuje niedogodności. Jednocześnie łączny dochód z wynajmu kilku pokoi
jest nieporównywalnie większy niż dochód z wynajmu całego mieszkania. Przyzwoity
przychód z wynajmu pokoi w połączeniu z niską ceną zakupu dużego mieszkania
sprawia, że rentowność z takiej inwestycji może przekroczyć 7% - 8% w ujęciu rocznym.
Innym rozwiązaniem z jakim się spotkałem był podział dużego mieszkania na dwa
mniejsze w taki sposób, aby każde z nich miało osobne wejście. Tym sposobem zamiast uzyskiwać 4.000 zł z wynajmu jednego mieszkania ich właściciel uzyskuje 2 x
po 2700 zł od każdego, co znacząco podniosło rentowność z najmu i o to chodzi.
Kolejny przykład dotyczył inwestycji perfekcyjnie dopasowanej do rynku. Mianowicie, mój kolega chciał cześć kapitału ulokować w mieszkaniach na wynajem. Po
dwóch tygodniach czytania różnych raportów doszedł do wniosku, że najwyższą
rentowność uzyska w aglomeracji katowickiej. Podczas poszukiwań okazało się, że
większość mieszkań przeznaczonych pod wynajem jest nijaka. Brakuje mieszkań wykończonych w najwyższym standardzie. W ciągu kilku tygodniu udało mu się znaleźć
nieruchomości dwupokojowe o powierzchni 40-45 m2, dobrze nasłonecznione, z
bardzo dobrym układem pokoi i jednocześnie do remontu. Nie były one specjalnie
tanie, ale nie można mieć wszystkiego. W każdym razie każda z 3 nieruchomości
została wyremontowana w bardzo wysokim standardzie. Szybko znaleźli się najemcy
gotowi zapłacić dużo więcej niż średnia cena rynkowa, gdyż podobnych mieszkań
po prostu nie było na rynku. Mimo wzrostu cen w ostatnich latach każde z nich generuje rentowność z najmu pomiędzy 7 - 8% i co ważne, do dziś nie zmielili się najemcy, dzięki czemu mieszkania są wynajęte 12 miesięcy w roku i są praktycznie bezobsługowe.
c) Tarcza podatkowa
Jest jeszcze inny czynnik, który może znacząco podnieść naszą rentowność poprzez
tzw. tarczę podatkową. Mianowicie, kupujecie mieszkanie w ramach prowadzonej
przez Was działalności gospodarczej. Bardzo ważne aby było ono starsze niż 5 lat,
gdyż dzięki temu możecie zastosować stawkę amortyzacji 10% rocznie zamiast 1,5%
lub 2,5%, jak to jest w przypadku nowych mieszkań.
Jak to działa? Załóżmy, że kupiona przez Was nieruchomość kosztowała 300.000 zł.
Generuje ona jednocześnie 16.000 przychodu z najmu rocznie. Czy zapłacicie od
tego podatek? Nie gdyż zastosowanie 10% stawki amortyzacji sprawia, że macie
koszt księgowy w wysokości 30.000 zł. Po pierwsze od najmu nie zapłacicie ani grosza
podatku, gdyż wasz przychód (16.000 zł jest niższy od kosztu z tytułu amortyzacji
(30.000 zł). Po drugie różnica czyli 14.000 zł sprawia, że od innych dochodów nie
zapłacicie podatku. Innymi słowy amortyzacja sprawiła, że możecie zarobić 30.000
zł w ciągu roku czy to z najmu, czy innych źródeł w ramach prowadzonej działalności i nie zapłacicie od tego ani grosza podatku. W analizowany przykładzie środki
zaoszczędzone na podatku to 5700 zł (30.000 zł x 19%).
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Realna różnica jest trochę mniejsza. Kupując bowiem mieszkanie jako osoba fizyczna zapłacilibyście zryczałtowany podatek w wysokości 8,5% od przychodu, czyli
łącznie do fiskusa trafiłoby 1.360 zł. Wasza tarcza podatkowa, czyli tak naprawdę
dodatkowy zysk wynosi zatem 4340 zł (5700 zł - 1.360 zł), co przy założeniu, że przychód z najmu wynosi 16.000 zł podnosi nam rentowność o 1/4. Tarcza podatkowa
jest kolejnym czynnikiem, który znacząco podnosi nasz wynik z inwestycji. Jak widzicie sposobów na uzyskanie przyzwoitych zwrotów jest mnóstwo.
Kupując mieszkanie na wynajem większość osób niestety idzie po najmniejszej linii
oporu. Udają się do agencji nieruchomości, dokonują zakupu po czym szukają najemcy. W wielu przypadkach rentowność takiej inwestycji jest na poziomie 4% - 5%.
Gdy uwzględnimy remonty i koszt starzenia się budynku, okaże się, że realny zysk
spada do 3%. Tego typu podejście oczywiście odradzam tak samo jak odradzam
wizytę w banku w celu zakupu funduszy akcji bo „te akurat drożeją”. Idąc po najmniejszej linii oporu bardzo ograniczamy nasze szanse na przyzwoity zarobek. Inwestycja w mieszkanie pod wynajem jest jak z każdy inny biznes. Jeżeli w pierwszej kolejności poświęcimy kilkadziesiąt godzin na naukę, zbadanie rynku, wyszukanie niszy,
znacząco podniesiemy rentowność. Z dużym prawdopodobieństwem i tak popełnimy błędy, ale takie jest życie. Ostatecznie błędów nie popełnia tylko ten, kto nic
nie robi. Dopiero kupując trzecie, czwarte czy piąte mieszkanie, będziemy mądrzejsi
dzięki doświadczeniom zdobytym w międzyczasie. Najgorsze co możemy zrobić, to
kupić mieszkanie bo „te nigdy nie tracą na wartości” albo dlatego, że nie mamy co
zrobić z pieniędzmi na lokacie, a później się je wynajmie. Tego typu podejście niestety, ale cechuje większość osób, dlatego też w większości przypadków realna zyskowność z najmu oscyluje na niskich poziomach.

Trader 21
PS. Ostatnia, trzecia części analizy rynku nieruchomości, pojawi się za dwa dni. Opiszę w niej demografię w Polsce oraz kwestie związane z migracją ludności (napływ
Ukraińców). Znajdziecie tam również moje prognozy dotyczące rynku nieruchomości mieszkalnych na kolejne lata.
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Analiza rynku nieruchomości 2019 cz. 3
Drodzy Czytelnicy,
to już ostatnia część analizy rynku nieruchomości. Tym razem pokusiłem się o prognozy w oparciu o demografię i pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Czynniki
makroekonomiczne są rzadko brane pod uwagę w większości opracowań dotyczących nieruchomości. Tymczasem w długiej perspektywie to one są najważniejsze.
Chyba, że chcemy skończyć jak właściciele mieszkań w Berlinie, gdzie zamrożono
czynsze lub sporej części Hiszpanii, gdzie praktycznie zlikwidowano wynajem krótkoterminowy.
Demografia
Demografia, zaraz obok stóp procentowych, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na ceny nieruchomości. Ludzie muszą gdzieś mieszkać. Jeśli
mamy do czynienia z gwałtownym napływem ludności, jak ostatnio ma to miejsce
w przypadku Ukraińców, ceny rosną. Dla odmiany gdy po zjednoczeniu Niemiec
wiele osób zamieszkujących wschodnie landy przeprowadziło się na zachód, ceny
gwałtownie spadły, w efekcie czego w cenie małego mieszkania w Szczecinie,
można było nabyć dom tuż za niemiecką granicą.
Demografia nie napawa optymizmem. Współczynnik dzietności w Polsce wynosi
1,45 co oznacza, że na 100 kobiet rodzi się 145 dzieci. Aby utrzymać populację na
niezmienionym poziomie, współczynnik ten powinien wynosić 2,1. Niski wskaźnik nie
jest jakimś rocznym odchyleniem. Spadał on bowiem od lat 90-tych, co jest zresztą
charakterystyczne dla krajów rozwiniętych. Największy wskaźnik urodzin jest w krajach Trzeciego Świata. W Europie dominuje jednak model 2+1. Polska powoli, lecz
regularnie się wyludnia i dobrze abyśmy byli tego świadomi. Podobnie zresztą dzieje
się w całej Europie. Najwyższy wskaźnik urodzeń mamy we Francji i Szwecji, lecz jest
on podnoszony przez wielodzietne muzułmańskie rodziny.
Polskie społeczeństwo się starzeje, co dobrze przedstawia poniższy wykres. Odzwierciedla on strukturę populacji z podziałem na grupy wiekowe. Kolorem zielonym zaznaczyłem grupę osób w przedziale 30-34 lat. Są to ludzie, którzy najczęściej kupują
swoje pierwsze mieszkanie. Kolorem żółtym zaznaczyłem drugą grupę od 35 do 44
lat czyli osoby, które najczęściej zamieniają mieszkanie małe na większe lub kupują
kolejną nieruchomość pod inwestycje.
Pierwsza grupa (wiek 30-34), kupująca pierwsze mieszkanie, zmniejszy się w ciągu
kolejnej dekady o 32%. W drugiej grupie w przedziale 35-44 populacja spadnie o ok.
11%. Jak przełoży się to na spadek popytu? Będziemy w stanie to oszacować dopiero po tym, jak uwzględnimy migrację.
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Źródło: https://www.populationpyramid.net/

Migracja
Od 2005 roku Polacy masowo migrowali do krajów tzw. starej unii. Wiele osób w
wieku produkcyjnym wyjechało do UK, Niemiec, Irlandii czy Holandii. W ostatnich
latach gospodarka Polski rozwijała się jednak dużo szybciej, niż w krajach będących
celem emigracji zarobkowej. Efekt był taki, że dysproporcje w zarobkach znacząco
się zmniejszyły. W ostatnich latach trend migracyjny wyraźnie się odwrócił. Coraz
więcej osób wraca do kraju. Częściowo jest to związane z wyrównywaniem się zarobków, zwłaszcza w dużych miastach. W innych przypadkach decydują kwestie
rodzinne.
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Nie jest to jeszcze silny trend, ale wiele wskazuje na to, że będzie on przyśpieszał.
Obecnie bowiem powraca do Polski 6 razy więcej osób, niż z Polski wyjeżdża. Co
ważne, na emigracji przebywa ponad 2,2 mln osób i powrót chociażby 15% z nich,
może w znacznym stopniu wpłynąć na rynek nieruchomości.
Kolejnym czynnikiem, dużo ważniejszym, jest masowy napływ Ukraińców. W absolutnej większości są to osoby młode, często dobrze wykształcone i co najważniejsze
chętne do pracy. Obecnie większości z nich nie stać na zakup nieruchomości. Wynajmują jednak pokoje czy mieszkania, co podnosi rentowność z najmu i tym samym
wpływa na wyższe ceny. Z czasem część z nich zgromadzi oszczędności pozwalające na zakup mieszkania na kredyt. Szacunki dotyczące napływu Ukraińców są
różne i wahają się od 1,2 do 1,8 mln. Teraz możemy się zastanawiać czy trend napływu Ukraińców spowolni czy przyśpieszy. W mojej ocenie do Polski może maksymalnie przyjechać jeszcze 500 tys. osób, co i tak jest dużą wartością. Ukraina ma
podobną strukturę demograficzną jak Polska oraz populację większą o 15%. Nie ma
co liczyć, że nagle wszyscy Ukraińcy w wieku produkcyjnym wyjadą z kraju.
Od 2020 roku rynek pracy dla obywateli Ukrainy otwierają Niemcy. Nie uważam jednak, aby wielu Ukraińców obecnie przebywających w Polsce nagle wyjechało szukać pracy za zachodnią granicą. Gospodarka niemiecka bardzo silnie spowolniła
w efekcie czego ilość miejsc pracy dla emigrantów może się znacząco zmniejszyć.
Dla wielu barierą jest znajomość języka. O ile polski jest stosunkowo podobny do
ukraińskiego, o tyle niemiecki czy angielski jest całkowicie odmienny. Podsumowując, uważam, że ewentualny dalszy napływ obywateli Ukrainy do Polski będzie silniejszy, niż odpływ do Niemiec czy innych krajów starej UE.
Demografia vs migracja
Bazując na danych dotyczących demografii możemy łatwo policzyć, że liczba
osób w wieku od 30 do 44 lat, czyli tych, którzy najczęściej kupują nieruchomości,
spadnie w ciągu najbliższej dekady o ponad milion.
Jednocześnie w kraju mamy realnie około 1,5 mln Ukraińców w analogicznej grupie
wiekowej, którzy wypełnią lukę popytową, być może z nawiązką. Jeżeli założymy,
że utrzyma się trend powrotu z emigracji i przyjmując, że wróci jedynie co szósta
osoba, to okazuje się, że mimo fatalnej demografii wyjściowej, grupa osób najchętniej kupująca mieszkania, zwiększy się w ciągu kolejnej dekady. Jak silny będzie
miało to wpływ na ceny? Trudno prognozować.
Ostatecznie 4 lata temu nikt nie przypuszczał, że na Ukrainie dojdzie do wojny domowej rujnującej gospodarkę, w efekcie czego do Polski przyjedzie ponad milion
młodych Ukraińców podbijających rentowność z najmu.
W każdym razie, uważam że w najbliższych latach demografia będzie albo neutralna, albo pozytywnie wpłynie na ceny nieruchomości, zwłaszcza w 10 największych miastach. Pamiętajmy jednak, że demografia ma duży wpływ na ceny zwłaszcza najmu. Ceny nieruchomości zależą jednak głównie od wysokości stóp,
ale o tym w dalszej części.
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Polska na globalnej szachownicy
Od czasu upadku Związku Radzieckiego, Stany Zjednoczone były niekwestionowanym liderem zarówno pod względem gospodarczym, jak i militarnym. Jednakże, w
ciągu ostatnich lat bardzo silnie wzrosło znaczenie Chin i odbudowała się Rosja.
Władze USA widzą zagrożenie zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Aby uderzyć w Chiny, Trump rozpoczął wojnę celną, która póki co przynosi pożądany efekt.
Wzrost gospodarczy w Państwie Środka spadł do najniższych poziomów od 30 lat i
to mimo ogromnego wzrostu zadłużenia.
W Rosję próbowano uderzyć gospodarczo, jednak ta się wybroniła. Na niepokorną
Turcję przeprowadzono dotkliwy w skutkach atak finansowy, w efekcie doprowadzając do porozumienia się Erdogana z Putinem. Turcja jeszcze do niedawna była
jednym z ważniejszych członków NATO. Obecnie wszystko wskazuje na to, że albo
sama wyjdzie z Paktu Północnoatlantyckiego, albo zostanie z niego wyrzucona.
Stany Zjednoczone straciły bardzo ważnego sojusznika na Bliskim Wschodzie. Utrata
Turcji jednocześnie sprawia, że Polska bardzo zyskała na znaczeniu pod kątem geopolitycznym. Mówiąc wprost, obecnie w interesie Stanów Zjednoczonych jest bardzo pożądane, aby nasz kraj silnie się rozwijał, wzmacniając jednocześnie wschodnią flankę NATO. Czy mam rację? Czas pokaże, ale w ostatnich miesiącach widzimy
bardzo duży napływ kapitału do Polski, zwłaszcza z USA. Nie musze przypominać, że
wysoki wzrost gospodarczy pozytywnie wpływa na ceny nieruchomości, zarówno
mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Masowa imigracja z Izraela
Henry Kissinger, mimo że od lat nie piastuje formalnych stanowisk, nadal jest osobą,
która z ramienia USA kreuje tym, co się dzieje na globalnej arenie. Jeżeli go nie kojarzycie, był on przez lata prawą ręką Davida Rockefellera, a także przygotował w
latach 70. podwaliny pod system petrodolara. Nie jest to osoba, której wypowiedzi
można ignorować.
Wspominam o tym, gdyż w 2012 roku Kissinger w jednym z wywiadów jasno się wyraził: “In 10 years, there will be no more Israel”, czytaj „Za 10 lat nie będzie Izraela”.
W tamtym czasie wypowiedź przeszła bez większego echa, lecz od 2015 roku do
Polski bez rozgłosu z Izraela migruje ogromny kapitał. W ostatnich miesiącach trend
ten przyspieszył. W mediach, poza ustawą 447, temat jest całkowicie pomijany. Czy
w perspektywie kilku lat dojdzie do konfliktu pomiędzy Izraelem, a Iranem? Oby nie,
gdyż łatwo mogłoby się to przerodzić w globalny konflikt z wykorzystaniem broni
masowego rażenia.
W każdym razie z perspektywy Polski masowy napływ kapitału z Izraela jest czynnikiem, który może pozytywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy i tym samym na ceny
nieruchomości. Swoją drogą w ostatnich miesiącach rząd polski działa tak jakby
rzeczywiście miał działać w interesie Polski (co przez lata nie było takie oczywiste).
Pomimo wzrostu rozdawnictwa, które bardzo potępiam, obniżono podatek CIT dla
małych przedsiębiorców. Planuje się przesunięcie momentu zapłaty podatku (model estoński) i sprowadzono do kraju rezerwy złota. Czy wprowadzone zostaną także
inne rozwiązania korzystne dla gospodarki? Zobaczymy.
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Póki co ostatnie zmiany w prawie oceniam bardzo pozytywnie, co dziwnym trafem
pokrywa się z tym, co napisałem powyżej o przyszłej roli Polski, jako wschodniej flanki
NATO.

Zakupy nieruchomości pod inwestycje
Jeszcze do 2015 roku większość nieruchomości kupowano w celach mieszkaniowych. W międzyczasie silnie obniżano stopy procentowe. Efekty ujrzeliśmy w latach
2016-2019, kiedy Polacy, zamiast trzymać środki na lokatach czy obligacjach, zaczęli
kupować za nie mieszkania w celach inwestycyjnych. W latach 2016-2017 inwestowano głównie w lokale pod wynajem krótkoterminowy. Wiele osób uważało, że wynajem na doby to taki prosty biznes, co brutalnie zweryfikował rynek. Dziś wiele osób
kupuje nieruchomości pod wynajem długoterminowy lub po prostu licząc na dalszy
wzrost cen. Zwróćcie uwagę, że jeszcze w 2015 roku popyt inwestycyjny stanowił ok.
20% łącznego popytu na mieszkania. Dziś jest to 42%. Sporo. Czy zatem rynek się już
nasycił? Czy raczej wzrosty się utrzymają?
W mojej ocenie jest bardzo mało prawdopodobne, aby ceny nadal silnie rosły. Przyjrzyjcie się popytowi konsumpcyjnemu (kolor fioletowy) czyli zakupom ludzi, którzy
kupują mieszkanie, aby w nim mieszkać. W ciągu roku mieliśmy bardzo silny spadek
zakupów. Mimo bardzo niskich stóp procentowych, wielu osób już nie stać na zakup
mieszkania przy obecnych cenach. Popyt inwestycyjny w analogicznym okresie się
utrzymał, lecz łączna liczba mieszkań sprzedanych w 6 największych miastach spadła z 18,5 tys. do 15 tys. W ujęciu rocznym jest to zmiana o 19%.

Źródło: Narodowy Bank Polski
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Zmiana sposobu naliczania odsetek
Obecnie prawie wszystkie kredyty w Polsce udzielane są w oparciu o zmienną stopę
procentową. Oznacza to, że jeżeli wzrosną stopy, wzrośnie też oprocentowanie kredytu, a tym samym wysokość płaconych rat. Wydaje się zatem, że jedynym zagrożeniem jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca wysokości stóp. Teraz pewnie
pomyślicie, że w skali globalnej banki centralne będą usilnie dążyć do dewaluowania zadłużenia, które narosło przed laty, więc dużej podwyżki nie ma co się spodziewać. Być może wzorem EBC, Banku Japonii czy Szwajcarii, z czasem i w Polsce zostaną wprowadzone negatywne stopy procentowe?
Czas na zimny prysznic. Otóż w alternatywnych mediach coraz częściej słychać zapowiedzi zmiany metodologii liczenia oprocentowania kredytów. Według założeń
ludzi czy instytucji kontrolujących system, polityka negatywnych stóp ma pozwolić
na dewaluację długu rządowego i największych korporacji. Zwykły zjadacz chleba
ma płacić normalne odsetki, aby dług na poziomie konsumpcyjnym za szybko nie
przyrastał. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że za jakiś czas usłyszymy o zmianie
globalnych standardów obliczania wysokości odsetek od kredytów bazujących na
zmiennej stopie procentowej. Co z tego, że będziemy mieli stopy na poziomie minus
3%, LIBOR na poziomie zera, skoro oprocentowanie kredytu hipotecznego wyniesie
5-6%. Jeżeli nie mieści się Wam to w głowie, to z pewnością nie jesteście sami. Jeszcze 3 lata temu mi się nie mieściło, że możemy mieć ujemne nominalne stopy procentowe, oraz że obligacje korporacyjne mogą mieć negatywnie oprocentowanie.
Witamy w świecie okupowanym przez banki centralne, zarządzane przez psychopatów.

Walka ze spekulantami
W ciągu ostatnich kilku lat wysokość stawek czynszów wzrosła w Polsce o około 20%.
Jeżeli policzycie rzeczywistą inflację, wzrost cen paliwa, żywności czy chociażby wynagrodzeń okaże się, że wzrost cen najmu wcale nie odbiega od wzrostu kosztów
życia. Problem jest taki, że jak wiecie prawie połowę mieszkań kupuje się stricte w
celach inwestycyjnych. Coraz częściej słyszy się o przypadkach kiedy do dewelopera przychodzi klient z gotówką i wykupuje hurtem 10 czy 20 mieszkań. Co więcej,
do Polski masowo wchodzą zagraniczne fundusze inwestycyjne, które kupują hurtowo całe osiedla. Wszystko pod wynajem.
Widzicie tu pożywkę dla polityków?
„Obcy kapitał wykupuje mieszkania windując ich ceny, przez co Polaków nie stać
na ich zakup”.
„Spekulanci wywindowali ceny najmu do poziomów nienotowanych w historii,
trzeba coś z tym zrobić”
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W Berlinie średnie czynsze najemne znajdują się na poziomie 11 euro/m2. Jest to
mniej niż w Warszawie, a przecież zarobki w stolicy Niemiec są co najmniej dwukrotnie wyższe niż w Polsce. Mimo to, władze Berlina rozważają zamrożenie czynszów na
okres 3 lat. Socjalizm pełną gębą. W ramach walki ze „spekulantami”, wielokrotnie
ustanawiano maksymalne ceny produktów czy usług i zawsze miało to opłakany
skutek. Urzędników czy polityków nie posądzałbym jednak o znajomość historii czy
zdrowy rozsądek. Liczą się głosy wyborców.
Inny „case”. W znacznej części Hiszpanii pod groźbą kary w wysokości 40 tys. euro,
zakazano wynajmu nieruchomości na okres krótszy niż miesiąc. Chcesz wynająć
dom czy mieszkanie pod turystów na dni czy tygodnie? Owszem, możesz, ale najpierw uzyskaj licencję. Tych jednak starczyło dla mniej niż 10% chętnych. Efekt był
taki, że 90% mieszkań wynajmowanych na krótki okres zniknęło z rynku. Hotele natychmiast podniosły ceny o 30%. Równie silnie spadła rentowność z najmu długoterminowego, bo właściciele nieruchomości stanęli przed wyborem: zostawić mieszkanie puste do czasu uzyskania licencji - co może nigdy nie nastąpić, lub wynająć
je na dłuższy termin, akceptując dużo niższą rentowność.
Rozumiecie zagrożenia? Politycy są szaleni. Aby kupić głosy są w stanie przepchnąć
najbardziej bzdurne przepisy, niszcząc tym samym gospodarkę. Miejcie to na uwadze. Nieruchomość łatwo jest kupić. Po wprowadzeniu zmian w przepisach, może
być ciężko się z niej ewakuować. Albo pozbywacie się mieszkania z dużą stratą,
albo liczycie się ze spadkiem rentowności.

Trader21
PS. To już koniec cyklu artykułów poświęconych nieruchomościom, przynajmniej na
razie. Więcej na ten i inne tematy dowiecie się z książki „Inteligentny Inwestor XXI
wieku”, której przedsprzedaż ruszy już w najbliższą niedzielę (15 Grudnia). Więcej na
blogu już w niedziele.
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Książka Tradera21 już dostępna!
Drodzy Czytelnicy,
ostatnie 10 miesięcy były jak mordęga. Gdy zdecydowałem się na napisanie książki
pomyślałem „Wszystko jest w głowie, trzeba to tylko poukładać i przełożyć na papier”. Wyjdzie pewnie 200 - 250 stron. Uwinę się w kilka miesięcy i po sprawie. Na
początku roku ściągnąłem na Majorkę Marcina z ITT (moja prawa ręka od inwestycji). Okazało się, że same spisanie wszystkiego, co powinno znaleźć się w książce
zajęło nam kilka dni, a sam konspekt ma prawie 30 stron.
Jak zatem zmieścić się w jednej książce. Okazało się, że jest to niemożliwe. Wtedy
postanowiliśmy podzielić materiał na różne zagadnienia. Wyszło, że powinienem
napisać nie jedną książkę, lecz cztery! Przyznam szczerze, że ogarnęło mnie zwątpienie. Po co brać sobie na głowę znowu tyle pracy? Czy aby w połowie drogi nie
zabraknie mi determinacji? Czy gdy już dojdę do końca, część się nie zdezaktualizuje? Z samych wątpliwości jakie wtedy miałem, mógłbym łatwo napisać artykuł w
stylu „Czemu odpuścić sobie pisanie książki?”.
Ostatecznie zdecydowałem, że biorę się do roboty. Jednocześnie uzależnienie od
współzawodnictwa sprawiło, że książka ta musi być mega wartościowa nie tylko
jeżeli chodzi o standardy polski ale i międzynarodowe. Ma być dużo, dużo lepsza niż
setki książek, które przeczytałem na przestrzeni kilkunastu lat. Ma zapaść ludziom w
pamięć, wbić się głęboko i pozostać tam na lata.
Po napisaniu kilkudziesięciu stron zdałem sobie sprawę, że mam problem. Chciałem,
aby książka była ponadczasowa, podobnie jak pozycje wielu legendarnych autorów jak Graham czy Bogle. Jednocześnie bardzo zależało mi na tym aby możliwie
jak najlepiej uwzględniała obecne realia.
Jak połączyć zasady, które działały nie przez dziesiątki lecz setki lat z dzisiejszą rzeczywistością? Wyobraźcie sobie, że jest rok 2014. Pytacie kogoś czy banki centralne
mogą ustalić stopy procentowe na poziomie poniżej zera? W życiu, przecież to bez
sensu. Kto w takiej sytuacji trzymałby środki w banku? Idziecie dalej, pytając czy
obligacje korporacyjne mogą mieć negatywną rentowność? W tym momencie rozmowa by się urwała gdyż druga strona stwierdziłaby, że ma do czynienia z wariatem. Dziś jednak, obligacje korporacyjne o wartości ponad biliona (nie mylić z miliardem) ma rentowność poniżej zera. Tak, korporacje każą sobie płacić za możliwość pożyczenia im pieniędzy. A gdzie zysk z tytułu udostępnienia komuś kapitału,
gdzie zysk rekompensujący nam ryzyko niewypłacalności emitenta. Świat stanął na
głowie. Jak przewidzieć co zafundują nam psychopaci kontrolujący podaż waluty i
stopy za kilka lat?
Rozumiecie już czemu połączenie tradycyjnych zasad ekonomii oraz dzisiejszych
wypaczeń przysporzyło mi tyle problemów? Ostatecznie udało się. Po tym jak przeczytałem wszystko co napisałem mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że 80% treści
ma charakter ponadczasowy. Reszta odnosi się do bieżącej sytuacji.
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Co znajdziecie w książce?
W części pierwszej, najdłuższej bo około 250 stron, opisałem aktywa niematerialne
czyli akcje, obligacje, waluty. Dużo miejsca poświęciłem na system monetarny abyście zrozumieli gdzie jesteśmy i jakie są cele ludzi oraz instytucji kontrolujących
obecny system.
W tomie drugim skupiłem się na metalach szlachetnych, surowcach oraz na rynku
nieruchomości. Szczególnie lubię dwie pierwsze grupy aktywów ze względu na fakt,
że świetnie dają sobie radę w okresie rosnącej inflacji, a na tym właśnie zależy bankierom. Ostatecznie poprzez inflację można po cichu pozbyć się zadłużenia, które
narosło na przestrzeni ostatnich 40 lat.
W tomie trzecim opisałem w jaki sposób możecie łączyć ze sobą różne grupy aktywów, tak aby utworzyć portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb. Każdy z nas jest inny i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. W dalszej
części sporo uwagi poświęciłem psychologii inwestowania. Emocje jest bardzo
trudno kontrolować, a jednocześnie mają one ogromny wpływ na wynik z inwestycji.
Znając pewne zasady czy po prostu będąc świadomym jak pracuje nasz umysł,
dużo łatwiej jest zapanować nad emocjami i tym samym pozbyć się obciążenia,
które w przypadku inwestycji bardzo utrudnia nam życie.
Ostatnią cześć tomu trzeciego poświeciłem dywersyfikacji geograficznej. Opisuję
tam w jaki sposób możemy przenieść część naszego majątku poza macierzysty kraj
i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo. Wspomniałem także o rozwiązaniach, które
pomogą Wam zaoszczędzić krocie na podatkach. Generalnie jest to ogrom wiedzy
praktycznej wynikającej ze stosowanych przeze mnie rozwiązań, co najważniejsze
zgodnych z prawem.
W tomie czwartym pokazuję w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
Jak prześwietlić ETF, jak porównywać ze sobą REIT-y czy jak obliczyć contango dla
danego surowca? Opisałem także błędy, które popełniłem w przeszłości, dzięki
czemu może Wy unikniecie podobnych. Poza wpisami mojego autorstwa znajdziecie tam także bardzo wartościowe i jednocześnie ponadczasowe komentarze z
bloga. Było w czym wybierać zwłaszcza, że od początku istnienia bloga ukazało się
tam jakieś 80 tys komentarzy. Dodatkowo, specjalnie na potrzeby książki swoimi przemyśleniami podzielili się: Dante, polish_wealth, 3r3 oraz Freeman. Książkę podsumowuje typowe Case Study, czyli odpowiedzi na pytania, jakie nadesłaliście do nas.
Każdy tom został przez nas dość szczegółowo opisany na stronie InteligentnyInwestor.pl.
Jednocześnie możecie tam pobrać próbki każdego tomu. Łącznie, macie do dyspozycji jakieś 40 stron co stanowi mniej niż 5% całej zawartości. Dobrze liczycie, łącznie napisałem prawie 900 stron i jest to wyłącznie praktyczna wiedza zdobywana
latami.
Po tym jak włożyłem w książkę tyle pracy, chciałem aby poza mega zawartością
merytoryczną, wyglądała bardzo estetycznie.
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Dlatego też wydajemy je w grubej okładce, na bardzo dobrym papierze. Grafiki
drukowane są w wersji kolorowej, tak aby podać Wam wiedzę w możliwie jak najbardziej przystępny sposób. Cztery książki połączone są w estetycznym etui tak aby
ładnie prezentowały się na półce. Niektórym z Was zależy na podpisie czy dedykacji
więc pierwszy tom z każdego zestawu będzie przeze mnie odręcznie podpisany lecz
tylko w okresie przedsprzedaży. Przylecę po prostu do Polski na kilka dni i pobawię
się w świstaka :-).
Poza wersją drukowaną, książki bedą dostępne w wersji elektronicznej. E-booki zostaną udostępnienie w formatach .epub i .mobi, co umożliwi korzystanie z nich zarówno na popularnych czytnikach (Kindle, PocketBook itd.), jak i na tabletach,
smartfonach czy komputerach. Na audiobooka się nie zdecydowałem gdyż książka
zawiera setki wykresów czy grafik. Ich słowne opisanie nie oddałoby w pełni tego,
co chciałem przekazać.
W tym miejscu mam do Was prośbę. Nad żadnym wcześniejszym projektem nie napracowałem się tyle co nad książką. Proszę zatem o nieumieszczanie jej na portalach w stylu chomikuj.pl czy im podobnych. Każdą sprzedaną książkę oznaczamy
na różne sposoby ale jak wiadomo, nie ma zabezpieczeń nie do obejścia. Chodzi o
zwykła ludzką uczciwość i docenienie czyjejś pracy zwłaszcza, że część dochodów
ze sprzedanych książek przeznaczamy na program dożywiania dzieci w ramach akcji pajacyk.
Co do terminów, wersja elektroniczna książki będzie dostępna od 10-go stycznia
2020 podczas gdy wersje drukowane trafią do Was najprawdopodobniej na początku lutego. Druk kilku tysięcy zestawów, etui, podpisy, przepakowanie i wysyłka
niestety trwają i pewnych rzeczy zwyczajnie nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Wysyłkę realizować będziemy w takiej kolejności, w jakiej otrzymywać będziemy zamówienia.
Podsumowanie
W tym miejscu chciałem Wam podziękować za to, że to czytacie gdyż pewnie
spora cześć z Was zdecyduje się na zakup książki, która do tanich nie należy i nigdy
nie będzie należeć. Ceną nigdy nie konkurowałem i nie mam zamiaru. Książka nie
ma być tania. Ma być bardzo, ale to bardzo dobra. Ma głęboko zapaść Wam w
pamięć. Ma sprawić, że na wiele lat wbiją Wam się do głowy rzeczy, które sprawią,
że ze zrozumieniem będziecie patrzeć na świat finansów. Na tym właśnie mi zależy i
jednocześnie jestem o to spokojny. Czemu? Bo gdy pisałem książkę każdy fragment
oddawałem do oceny ludziom zarówno ze świata finansów, jak i tym, którzy nie wiedzą o jego istnieniu. Dzięki temu dostałem mnóstwo uwag, które pozwoliły mi napisać książkę w taki sposób aby trafiła zarówno do osób bez elementarnej wiedzę
finansowej, jak i tych którzy na rynkach są od wielu lat. Pozostaje mi zatem życzyć
Wam miłej lektury.
Książka dostępna jest w przedsprzedaży na stronie inteligentnyinwestor.pl
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PS. Jeżeli przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyście kupić
książki na prezent to wystarczy, że przy zamówieniu zaznaczycie odpowiednią opcję
i system prześle Wam bon podarunkowy, a książki trafią do odbiorcy 10 stycznia
(wersja elektroniczna), jak i na początku lutego (wersja papierowa).
PS. 2 Na wszelki wypadek wolę Was uprzedzić, że płatność kartą za zamówienie będzie możliwa dopiero w środę (18 grudnia).
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Opinie Czytelników
Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z
nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie.

Mieszkanie w dużym mieście – zabezpieczenie emerytalne
Autor: Kikkhull
Całkowita racja z mieszkaniem w dużym mieście jako zabezpieczeniem emerytalnym.
1. Na starość będzie można sprzedać i kupić za to 10 mieszkań na prowincji, lub
jedno a resztę na dywidendę.
2. Te głupki co mówią, że wolą wynajmować nie biorą pod uwagę, że się zestarzeją
lub połamią sobie nogi, utracą pracę. Landlord się nie zlituje tylko wyrzuci na bruk.
Mając mieszkanko przeżyją na poziomie nawet z renty. Dodatkowo pod mieszkanie
można wziąć kredyty na biznes itd. Cwaniaczki myślą, że inwestując w krypto, akcje
lub obligacje, złoto bardziej się zabezpieczą niż na mieszkaniu. Oglądam dziadków
z Australii którzy boją się, że akcje spadną i będzie po emeryturze. Obligacje też
mogą wyparować. Nawet takie nieruchomości mogą stracić wartość - ale za to
dadzą schronienie nad głową zawsze i na pewno nie spadną do zera w Warszawie
czy Gdańsku. Złoto może też tracić przez wiele lat, jak to już kiedyś było. Młodzi są
głupi - fundament trzeba mieć, a jest nim własna nieruchomość. Później można myśleć o reszcie.

Nieruchomości na wynajem – obciążenie psychiczne
Autor: SOWA
W tym roku wysłałem ok 30 powiadomień o przypomnieniu zapłaty czynszu i kilka
rozmów telefonicznych. Gdybym tego nie zrobił czynszu nie zobaczył bym przez
kilka miesięcy. To zaczyna być takim obciążeniem psychicznym oraz nerwowym, że
nie widzę dalej przyszłości dla tego rodzaju działania. Nawet jak płacą z 3-miesięcznym opóźnieniem to maja problem. Mimo iż czynsz jest 20% poniżej ceny rynkowej
to też dla najemcy stanowi problem. Przez ostatnie 4-lata stanęło ok. 1700 lokali komercyjnych, które opuściły placówki bankowe, tylko niewielką ich część udało się
ponownie wynająć. To oznacza bardzo duże obciążenie, obserwuję to zjawisko i
powiem tyle wynająć dobrze i długo to jest sztuką, jeśli się nie uda to krach.
Niedaleko mnie 3-lata temu stanął lokal 300 m po firmie, właściciel wystawił do wynajęcia lub sprzedania. Trwało to 3-lata, zszedł z ceny poniżej 30 %, policzyłem , że
czynszu w tym czasie zapłacił 90 tyś. Nieruchomość wreszcie sprzedał po dużej stracie, utrzymywanie jej było ponad jego siły. I tak zakończyła się ta biznesowa działalność.
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Dlatego trzeba albo mieć zasoby i utrzymywać do czasu znalezienia najemcy, albo
dobrze się w to zaangażować, ale czy warto to już pytanie do każdego z osobna.

Kara śmierci albo groźba pozbawienia życia przestaje działać
kiedy w oczy zajrzy ci śmierć
Autor: gruby
Kara śmierci albo groźba pozbawienia życia przestają działać kiedy w oczy zajrzy Ci
śmierć. Z tego powodu policja stosuje broń nieśmiercionośną do pacyfikowania demonstracji. Użycie broni śmiercionośnej wobec tłumu dysponującego przewagą liczebną (a tak jest przeważnie) może spowodować że demonstrantom żyłka pęknie
a to gotowy przepis na rewolucję. W ten sposób obalono chociażby Janukowycza:
nie chciał sam zrezygnować mimo demonstracji na Majdanie więc 'nieznani sprawcy' zaczęli strzelać do demonstrantów z zachodnich wojskowych karabinów snajperskich, powszechnie na Ukrainie dostępnych w każdym sklepie z zachodnimi wojskowymi karabinami snajperskimi przecież. Także dlatego w stanie wojennym demonstracje pałowało ZOMO a nie wojsko. Użycie LWP albo ostrej amunicji spowodowałoby wojnę domową na skalę syryjską. Również dlatego wszystkie reżimowe
przekaziory w pierwszym niusie głównych wydań wiadomości kilka tygodni temu pokazywały film w którym policjant strzela do demonstranta w Hong-Kongu z broni służbowej zabijając go. Takich incydentów należy spodziewać się częściej wszak zdaniem reżysera Hong-Kong ma się dla Chin stać tym czym Algieria dla Francji.
Psy (tak jak i reszta społeczeństwa) mają pewien system wartości. O ile nie zawahają
się przed zabiciem mordercy policjanta, o ile nie zadrży im ręka podczas wieszania
w areszcie pedofila ciemną nocą o tyle mogą mieć zahamowania przed wykonaniem wyroku na dwóch zwykłych gościach rozliczających się złotem. To nie ten sam
kaliber występku, w oczach psa kara jest niewspółmierna do przewinienia. Jednocześnie z drugiej strony jedną z podstaw utrzymania się jakiejkolwiek hierarchii przy
życiu jest zakaz wydawania przez szarże rozkazów które nie mogą zostać wykonane.
Podsumowując: po osłabnięciu struktur przemocy handel będzie odbywał się nie
tak jak struktury to sobie wyobrażają lecz tak jak wysokie umawiające się strony na
suku postanowią. Na to też mamy precedens i to niejeden: w poprzednim systemie
milicjantowi Rutkowskiemu chociażby kazano ścigać badylarzy. Ponieważ rozkaz
był od czapy (ścigać tych którzy dostarczają towary na zlecenie tych którzy odpowiadają za brak towarów na półkach) to musieli go z milicji wylać po tym jak Rutkowski wprowadził swoje wśród badylarzy porządki. Okazało się że Rutkowski słucha
się tych którzy płacą a nie tych którzy mu mundur i pałę z magazynu wydali.
Od pewnego momentu kara śmierci powszednieje. Mądry władca wie gdzie są granice jego władzy, głupi władca poszukuje swoich granic eksperymentalnie.
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Wszelkie publikacje zamieszczone na stronie www.independenttrader.pl oraz w Independent Trader Newsletter powstały w
oparciu o wiarygodne informacje, lecz ich trafność nie może być gwarantowana. Przedstawione opinie mogą się dezaktualizować, a ich autor nie jest zobowiązany do ich uaktualniania.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Każda inwestycja powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.
Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być kopiowane, publikowane czy modyfikowane w żadnej formie bez pisemnej zgody autora.
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