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W dzisiejszym wydaniu: 

 

Jakie REIT-y obecnie kupuję?                                                                      Str. 2-11 

 

 

 

W artykule, Trader21 wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na zwiększenie ekspo-

zycji na REIT-y. Podał również fundusze, które przykuły jego uwagę. 

 
 

Nagrania, których YouTube nie chce rozpowszechniać -          Str. 12-13                                                                                                                                                  

Trader21 dla kanału VETO 

 

                                                                         

W ponad półtoragodzinnej sesji pytań i odpowiedzi z Wapniakiem, Trader21 od-

niósł się m.in. do działań bankierów centralnych, rynku ropy i geopolityki. 
 

 

Kto zyska na zniszczeniu gospodarki?                                         Str. 14-24                                               

 

                                                          

 

Media codziennie relacjonują sytuację nakręcając strach i wywołując panikę 

wśród społeczeństwa. Efektem tego jest zamknięcie 1/3 globalnej gospodarki. 

 

 

Pogrom wśród osób inwestujących w ropę                                 Str. 25-29                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                         

Wiele osób zastanawia się czy to odpowiedni moment do inwestycji w ropę naf-

tową. Koniecznie przeczytajcie artykuł Tradera21, w którym wyjaśnia on ryzyko 

związane z handlem kontraktami terminowymi. 
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Jakie REIT-y obecnie kupuję? 
 

W sieci panuje przekonanie jakobym był uprzedzony do rynku nieruchomości. Zwią-

zane jest to z tym, że od kilku lat podkreślałem, że ceny mieszkań w Polsce były po 

prostu wysokie. Zawdzięczaliśmy to dwóm czynnikom: historycznie niskim stopom 

procentowym oraz masowemu napływowi Ukraińców. Ceny rosły gdyż ludzie dys-

ponujący rezerwami gotówki kupowali mieszkania uważając, że z wynajmu zarobią 

więcej niż na lokacie. Jednocześnie większość normalnie zarabiających ludzi mogła 

sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu. Drugim bardzo ważnym czynnikiem wpły-

wającym na wzrost cen był masowy napływ Ukraińców. Mało kto z nich kupował 

mieszkanie. Musieli oni jednak gdzieś mieszkać. Duży popyt na wynajem sprawił, że 

wzrosły czynsze a tym samym podniosła się rentowność z najmu. Skoro więc kupno 

mieszkania i jego wynajem zapewniał większy zwrot niż lokata w banku a do tego 

ceny rosły, wiele osób kupowała nieruchomości w celach inwestycyjnych. Efekt był 

taki, że mało kto przejmował się cenami. Chętni do zakupu pojawiali się z każdej 

strony, aż do wybuchu pandemii, kiedy bańka pękła. 

W ciągu zaledwie miesiąca sytuacja zmieniła się dramatycznie. Mnóstwo Ukraińców 

wyjeżdża obecnie z Polski. Skokowo rośnie bezrobocie i tym samy spadają wynagro-

dzenia. Jak to przełoży się na ceny - możecie się domyślić. 

Dziś jednak nie będę nad tym się rozwodził. Zajmę się rynkiem globalnych REIT-ów, 

gdyż po prawie 40% przecenie niektóre z nich stały się na tyle tanie, że już dokona-

łem pierwszych zakupów. Nie mam na myśli skrajnie zadłużonych funduszy w stylu 

Simon Property Group, którego cena tąpnęła o ponad 70%, ale ETF-y na globalne 

REIT-y z wyłączeniem USA. Czemu akurat taki wybór? A no dlatego, że przed paniką 

były wycenione neutralnie, lecz dziś są po prostu tanie. W każdym razie nim wejdę 

w szczegóły najpierw rzut okiem na to, co może dziać się w nadchodzących latach. 

Pandemia, a w zasadzie reakcje rządów sprawiły, że ponad miliard osób od mie-

siąca siedzi w domu. Efekt dla gospodarki i tym samym dla właścicieli nieruchomości 

komercyjnych będzie druzgocący. 

W najbliższych tygodniach jak i miesiącach upadnie bardzo wiele firm. Tym samym 

właściciele biurowców czy magazynów pozostaną z niezapłaconymi fakturami za 

najem jak i gigantyczną ilością pustych powierzchni. Jak to wpłynie na ich przy-

chody czy zyski nie muszę chyba tłumaczyć. Jeżeli macie wątpliwości co do tego, 

czy sprawa jest poważna zerknijcie na poniższy wykres obrazujący ilość wniosków o 

zasiłek dla bezrobotnych w USA. 
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Z kilku przyczyn REIT-y w USA mnie nie interesują (przynajmniej nie przy obecnych 

wycenach), ale podobną sytuacją na rynku pracy jak za oceanem będziemy mieli 

także w Europie. 

 

Spowolnienie gospodarki oznacza także nagły spadek zainteresowania powierzch-

niami biurowymi. Wzrost liczby pustostanów to natychmiastowa walka o najemców. 

Jak się konkuruje? Ceną oczywiście. Szukając powierzchni biurowej od teraz to na-

jemcy rozdają karty.  
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Proponują oni skrajnie niskie czynsze testując, który właściciel bardziej się ugnie. Jed-

nocześnie długoterminowi najemcy, wiedząc jak pustoszeją lokale w sposób natu-

ralny domagają się renegocjacji wysokości czynszu. Takie są prawa wolnego rynku. 

Kolejnym czynnikiem przemawiającym przeciwko inwestycjom w nieruchomości ko-

mercyjne jest lekcja jaką obecnie dostają korporacje. Do tej pory większość skost-

niałych firm nie wyobrażała sobie zdalnej pracy. Kto by ich pilnował? Zakaz prze-

mieszczania się wymusił pewne zmiany. Moi pracownicy od lat pracują z domu. 

Dzięki temu nie tracą czasu na dojazdy do pracy, są mniej zestresowani (korki robią 

swoje), mają więcej czasu dla siebie czy rodziny. Dla mnie z kolei bardzo ważny jest 

fakt, że szukając ludzi do pracy nie jestem ograniczony terytorialnie dzięki czemu 

mam nieporównywalnie większy wybór niż firmy pracujące wg standardowych za-

sad. Dodatkowo nie musze wynajmować biura w centrum dużego miasta dzięki 

czemu mogę działać bardziej efektywnie kosztowo. Po kwarantannie wielu zarzą-

dzających dojdzie do podobnych wniosków. Efekt będzie taki, że w dłuższym termi-

nie znacznie spadnie zapotrzebowanie na powierzchnię biurową, co z kolei obniży 

czynsze. W tym miejscu od razu musze zaznaczyć, że najsilniej dotknie to kraje wy-

soko rozwinięte pod względem technologicznym. Programista Google może praco-

wać z domu w przeciwieństwie do pracownika kontrolującego maszyny produk-

cyjne. Jak widzicie perspektywy dla rynku nieruchomości komercyjnych nie wyglą-

dają różowo. 

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na rynku nieruchomości wakacyjnych, które w 

wielu przypadkach należą do REIT-ów. W perspektywie globalnej większość lotów 

jest odwołana, ludzie siedzą w domach zastanawiając się czy utrzymają pracę czy 

nie. W takim otoczeniu ostatnie o czym myślicie to wakacje. Żyjąc na Majorce, roz-

mawiając ze znajomymi, z których większość pracuje właśnie w turystyce jestem 

przerażony widząc jak silnie oberwie ten sektor. Według szacunków OECD spadek 

przychodów rok do roku sięgnie 70%. 

Równie kiepsko wygląda sytuacja w galeriach handlowych. Przez lata ich właści-

ciele korzystając z wysokiego wzrostu gospodarczego zarabiali krocie. Jeżeli macie 

blisko 100% obłożenie, a kolejni najemcy biją się o miejsce to Wy dyktujecie warunki. 

Ustanawiacie zatem bardzo wysoki czynsz oraz drakońskie kary w przypadku zerwa-

nia umowy. Jak to mówią, papier wszystko przyjmie. Teraz jednak wyobraźcie sobie 

sytuację Waszych najemców. Muszą opłacić czynsz, pracowników, zapłacić za za-

mówione towary, z których nie nadaje się już do sprzedaży. To wszystko przy zero-

wych przychodach. Ostatecznie od miesiąca galerie są zamknięte. Co zrobicie? Nie 

mając innego wyjścia obniżycie znacznie czynsz, byleby tylko utrzymać najemców. 

W niektórych przypadkach całkowicie zrezygnujecie z opłaty za wynajem, byleby 

tylko nie doprowadzić do sytuacji, w której połowa galerii to pustostany. W takiej 

sytuacji zysk się nie liczy. Liczy się przetrwanie. 

O ile galerie handlowe, biurowce czy hotele oberwą strasznie w obliczu zamknięcia 

gospodarki o tyle operatorzy magazynów mogą przejść przez spowolnienie suchą 

stopą. Nie mogąc wyjść z domu wiele osób przestawiło się na zakupy online i przy 

nich pozostanie. Pewna część społeczeństwa uwielbia chodzić na zakupy, część 

ich nienawidzi, lecz do tej pory nie korzystała z Allegro czy Amazona.  
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Ostatnio się to zmieniło. W mojej ocenie efekt będzie taki, że po otwarciu gospo-

darki, kiedy już wszystko wróci do normy udział zakupów on-line względem zakupów 

tradycyjnych będzie na dużo wyższym poziomie niż przed wybuchem pandemii na 

czym oczywiście skorzystają właściciele powierzchni magazynowej. 

Po przeczytaniu powyższej części pewnie pomyślicie, że tylko wariat w takim otocze-

niu może kupować REIT-y. Dodam jeszcze kilka rzeczy, aby podsycić wasze wątpli-

wości: 

a) „I believe that commercial properties will be a graveyard for many investors” na-

pisał niedawno Mark Faber, którego niebywale cenię. 

b) Za nami także 40 lat bardzo silnego wzrostu cen nieruchomości w relacji do za-

robków: 

Wspomniany powyżej Mark Faber, gdy zaczynał karierę w latach 70-tych, wynajmo-

wał 3-pokojowe mieszkanie w dobrej dzielnicy Zurichu. Jako dobrze wykształcony 

specjalista zarabiał przyzwoicie, lecz nie były to żadne kokosy. Ważny jest natomiast 

fakt, że na wynajem mieszkania przeznaczał 7% swojego wynagrodzenia. 
 

c) Ojciec Mika Maloney’a (ten od „Ukryte Sekrety Pieniądza” - bardzo polecam) 

pod koniec lat 50-tych jako manager w sklepie z częściami samochodowymi zara-

biał 9600 dolarów rocznie. Z kolei średnia cena domu w tym okresie wynosiła ok. 

8700 USD. Roczne wynagrodzenie pracownika średniego szczebla pozwalało na za-

kup domu. Jak wygląda dziś relacja zarobków do kosztów zakupu czy najmu nieru-

chomości nie muszę chyba nikomu mówić. Od siebie dodam tylko że taką sytuację 

zawdzięczamy m.in rekordowo niskim stopom procentowym jak i skrajnie wyso-

kiemu opodatkowaniu na każdym poziomie. 

Innymi słowy w ciągu ostatnich 40 lat ceny nieruchomości rosły dużo siniej niż wyna-

grodzenia. Czy tendencja ta się odwróci? Zobaczymy. 

Warto jednak mieć w głowie poniższy wykres: 

http://m.in/
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Czerwoną strzałką zaznaczyłem Wam zachowanie globalnych REIT-ów w otoczeniu 

rosnącej inflacji, która moim zdaniem jest więcej niż pewna w kolejnych latach. W 

przeszłości, gdy tylko rosła inflacja banki centralne podnosiły stopy procentowe. 

Tym samym rósł koszt kredytowania, co przekładało się na spadek cen nierucho-

mości i tym samym notowania REIT-ów. Obecnie jednak nasycenie długiem jest tak 

gigantyczne, że moim zdaniem banki centralne mimo rosnącej inflacji będą utrzy-

mywać silnie negatywne rzeczywiste stopy procentowe. Innymi słowy bardzo realna 

jest sytuacja, w której mamy inflację na poziomie 15% oraz stopy na poziomie 5%. 

Wszystko, aby zdewaluować zadłużenie w relacji do wielkości gospodarki. Przy takim 

poziomie stóp, kredyt będzie dużo bardziej ograniczony niż przy stopach na obec-

nych poziomach. Jednocześnie znaczna część kredytu ulegnie dewaluacji w wy-

niku inflacji. Polityka, w której dotuje się kredytobiorców kosztem oszczędzających 

jest chora i destruktywna, ale w takim świecie żyjemy i musimy się do pewnych rze-

czy po prostu dostosować. 

Dążę do tego, że wzrost inflacji przy jednoczesnym utrzymaniu silnie negatywnych 

rzeczywistych stóp procentowych wcale nie musi być niekorzystny dla funduszy in-

westujących w nieruchomości komercyjne. 

Opisałem większość czynników przemawiających przeciwko inwestycjom w REIT-y 

teraz czas wyłożyć czemu jednak mimo tak niekorzystnego otoczenia zainwestowa-

łem w nie niecałe 4% mojego kapitału i być może z czasem dojdę nawet do 20-

25%? 
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Otóż głównym czynnikiem jest to co się dzieje na rynku obligacji rządowych. W la-

tach 1980 - 2000 mieliśmy na świecie pozytywne realne stopy procentowe, czyli wyż-

sze niż inflacja. Po atakach na WTC, aby „rozruszać gospodarkę” na całym świecie 

masowo obniżono stopy. Po 2008 roku banki centralne rozpoczęły skup obligacji 

rządowych, aby w sztuczny sposób obniżyć ich rentowność. Obecnie mamy sytua-

cję, w której lokaty mimo kilkuprocentowej inflacji nie płacą nic. Obligacje Japonii, 

Szwajcarii czy Niemiec mają negatywne oprocentowanie. Dług bankrutów takich 

jak Hiszpania czy Włochy płaci 1-2% podobnie jak obligacje USA. Mamy zatem sy-

tuację, w której największa grupa aktywów po raz pierwszy w historii praktycznie nie 

płaci odsetek a mówimy tu nie o rynku srebra śmiesznej wartości 20 mld, lecz o 200 

bln USD!!! Inwestorzy, którzy przez lata żyli z mniejszych czy większych odsetek dziś nie 

dostają ich wcale lub wręcz trzymając obligacje do czasu ich wygaśnięcia mają 

zagwarantowaną stratę. Większość funduszy inwestycyjnych zostanie zmuszona 

przepisami prawa lub naciskami ze strony regulatorów jak i banków centralnych, 

aby pozostawić kapitał w „bezpiecznych obligacjach”. Część inwestorów jednak 

zacznie szukać odsetek czy dywidendy i tu dochodzimy do sedna. Wyobraźcie so-

bie, że tylko 10% kapitału ucieka z rynku długu. Owe 10% to 20 bln USD, czyli prawie 

tyle ile PKB Stanów Zjednoczonych. 

Mamy zatem obligacje, które nie płacą odsetek. Z drugiej strony dwa ETF-y dające 

ekspozycję na REIT-y z całego świata z wyłączeniem USA wypłacają na chwilę 

obecną 10,76% (DRW) oraz 10,52% (VNQI) dywidendy. Na tak wysoką dywidendę 

składa się kilka czynników: 

Po pierwsze, w przeciwieństwie do REIT-ów z USA, oba wspomniane fundusze stały 

w miejscu przez ostatnią dekadę. 
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Co prawda uwzględniając wypłacone dywidendy wynik wygląda zupełnie inaczej, 

ale chodzi o to czy samo aktywo taniało, drożało czy stało w miejscu. W ramach 

ciekawostki podrzucam wyniki uwzględniające wypłatę dywidendy, lecz bez jej re-

inwestowania. Po uwzględnieniu reinwestycji wynik byłby jeszcze lepszy. 

 

W każdym razie wiecie już, że oba ETF-y praktycznie stały w miejscu, jeżeli chodzi o 

ich notowania. Nie były zatem drogie w momencie, gdy zaczęła się panika. Panika 

ma jednak to do siebie, że inwestorzy porzucają wszystkie aktywa szukając płynności 

w efekcie czego tanie aktywa mogą stać się jeszcze tańsze. Tak też się stało z wspo-

mnianymi funduszami. W ciągu miesiąca ich notowania spadły o prawie 40%. To się 

nazywa promocja. 
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Być może część z Was teraz pomyśli. Ponad 10% dywidendy - kupuję. Moment, przez 

większą część artykułu pisałem o zagrożeniach dotyczących nieruchomości komer-

cyjnych. Zastanówcie się teraz jak przełożą się one na wypłacaną dywidendę? 

Dokładnego scenariusza nikt nie może przewidzieć. Myślę jednak, że powinniśmy 

założyć, że zyski REIT-ów spadną o co najmniej 50% co automatycznie przekłada się 

na podobne zmniejszenie dywidendy. W mojej ocenie spadek zysków będzie jed-

nak tymczasowy. Nie wiem, czy depresja potrwa pół roku, rok czy może dwa lata. 

Dążę do tego, że z czasem gospodarka ponownie się rozrusza co przełoży się na 

wyższe dochody z nieruchomości komercyjnych. 

Dla mnie inwestycja w REIT-y jest jak zakup lokalu komercyjnego. Kupuję go na lata, 

nie tygodnie czy miesiące. Jednocześnie płacę za niego o 30% mniej niż jeszcze 

dwa miesiące temu. Obecna cena to ekwiwalent 8 lat czynszu (licząc na bazie 

stawki za ostatnie 12 miesięcy). Jednocześnie jestem świadomy, że ze względu na 

ciężką sytuację najemcy musze obniżyć czynsz o 50% na kolejny rok. W pierwszym 

roku nie dostanę zatem więcej niż 5% tego co zapłaciłem za lokal (REIT). W kolejnych 

latach sytuacja zapewne wróci do normy, czyli ok 10%. Wiem natomiast, że kupuję 

nieruchomość, której cena w dłuższym terminie (podkreślam dłuższym) wzrośnie 

mniej więcej tyle co inflacja. Owszem, w międzyczasie na rynku może pojawić się 

kolejna odsłona paniki, podczas której ceny jeszcze się obniżą. Takiego scenariusza 

nigdy nie można wykluczać jak i opcji japońskiej, czyli sytuacji, w której bank cen-

tralny skupuje nieruchomości podnosząc ich ceny. 

Dziś mamy sytuację, w której ilość nowych chorych powoli zaczyna się wypłaszczać. 

Za miesiąc pewnie będzie po pandemii, lecz gospodarka zacznie odczuwać praw-

dziwe skutki kwarantanny. Jednocześnie na rynki finansowe trafiły i będą trafiać 

ogromne ilości walut. Strach wśród inwestorów indywidualnych jest ogromny. W Pol-

sce mamy rekordowo wysokie saldo umorzeń z funduszy inwestycyjnych. W USA po-

ziom gotówki wśród inwestorów indywidualnych wzrósł do najwyższych poziomów 

od 9 lat. Im wyższy poziom tym większy strach i tym samym bliżej końca bessy.  
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Dużo nam brakuje nadal do poziomów z marca 2009, ale nie zapominajmy, że za 

kilka miesięcy wybory w USA i Donald Trump zrobi wszystko, aby podbić ceny akcji i 

tym samym zwiększyć szanse na reelekcję. 

 

Domyślam się, że temat REIT-ów wielu z Was bardzo interesuje. Jednocześnie w sieci 

ciężko znaleźć coś na ten temat zwłaszcza w języku polskim. W kolejnych miesią-

cach zatem coraz częściej będę poruszał ten temat na łamach bloga. Swoją drogą 

pisząc artykuł zdałem sobie sprawę jak dużo jest jeszcze do powiedzenia w tym te-

macie. W ciągu 10-14 dni zorganizuję zatem kolejny webinar, który w całości po-

święcę inwestycjom w REIT-y. Webinar będzie dostępny wyłącznie dla osób, które 

zakupiły książki za pośrednictwem strony Inteligentny Inwestor. 

 

PS. Informacja dla osób skarżących się, że nie otrzymali maila z zaproszeniem na 

ostatni webinar lub którykolwiek z dodatkowych materiałów. 

Maile dochodzą do 99,9% Czytelników zarejestrowanych w systemie sprzedażowym 

książki. Jeśli więc nie otrzymacie wiadomości z zaproszeniem na webinar powody 

mogą być następujące: 

1. Mail wylądował w folderze "spam", zakładce "oferty" lub innym miejscu, do któ-

rego nie zajrzeliście. 

2. Podaliście błędny adres mailowy przy zakupie książki. 

3. Przy adresie dostawy podaliście nie własny email, lecz np. żony lub osoby, której 

kupowaliście książkę na prezent. 

4. Kupiliście książkę przez księgarnie Selkar lub Maklerska. 
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5. Kupiliście książkę po terminie wyznaczonym na webinar. 

 

Upewnijcie się, że żaden z powyższych punktów Was nie dotyczy. W przypadku wy-

stąpienia problemu 2,3 lub 4 prosimy o kontakt pod adresem ksiazka@inteligentny-

inwestor.pl. Postaramy się pomóc. 

 

Trader21 
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Nagrania, których YouTube nie chce rozpowszechniać – 

Trader21 dla kanału VETO 
 

Drodzy Czytelnicy, 

niedawno Wapniak przeprowadzilił ze mną półtoragodzinną sesję pytań i odpowie-

dzi. Ostatecznie materiału zebrało się tyle, że podzieliliśmy go na dwie części. Ta 

pierwsza z nieznanych powodów przestała pojawiać się w wynikach wyszukiwania 

na YouTube. Nagranie możecie obejrzeć jedynie znając bezpośredni link lub od te-

raz u mnie na blogu. 

 

Rozmawialiśmy m.in. o: 

 

- działaniach banków centralnych, 

 

- rynku ropy i geopolityce, 

 

- perspektywach dla franka szwajcarskiego. 

 

 

 

W drugiej części odpowiadam jak: 

 

- analizować poszczególne ETF-y, 

 

- inwestować w akcje rynków rozwijających się, 

 

- szukać ekspozycji na węgiel i czy warto to robić. 

 

Poza tymi wymienionymi, znajdziecie również odpowiedzi na inne pytania 

Miłego oglądania. 

 

Trader21 
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PS. Napływa do nas sporo pytań na temat zapowiadanego webinaru. Zaproszenia 

będziemy rozsyłać najprawdopodobniej w połowie przyszłego tygodnia do wszyst-

kich osób, które zakupiły moją książkę. Nagranie z webinaru roześlemy do 24h od 

jego zakończenia. Nie wysyłamy materiałów archiwalnych. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8feugD7O_s 

https://www.youtube.com/watch?v=8PBqjQyszLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8feugD7O_s
https://www.youtube.com/watch?v=8PBqjQyszLY
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Kto zyska na zniszczeniu gospodarki? 
 

 

Przez ostatnie 2 miesiące świat żyje pandemią koronawirusa. Media codziennie re-

lacjonują sytuację podkręcając strach i wywołując panikę wśród społeczeństwa. 

Efekt jest taki, że po raz pierwszy w historii zamknięto dosłownie 1/3 globalnej gospo-

darki. Wszystko w imię naszego dobra i powstrzymania pandemii, na którą do tej 

pory zmarło ponad 100 tys. osób, co niewątpliwie jest tragedią. Sytuacja wygląda 

jednak zupełnie inaczej jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na świecie żyje prawie 8 

mld ludzi oraz, że tylko od początku roku zmarło na różne choroby prawie 16 mln 

osób, czyli jakieś 160 razy tyle, co „z powodu koronawirusa”. Celowo wziąłem w cu-

dzysłów „z powodu”. 99% osób, które zmarły, a u których zdiagnozowano wirusa, 

cierpiało na inne ciężkie choroby. Nie sposób zatem powiedzieć jednoznacznie co 

ostatecznie przyczyniło się do śmierci chorego. 

Temat jest niezwykle drażliwy i wzbudza mnóstwo emocji. Nim zatem przejdziecie do 

dalszej części artykułu obejrzyjcie koniecznie bardzo wartościowe nagranie Phila Ko-

niecznego – „Pandemia strachu i bieda w Polsce - Kryzys stulecia”. Nie jest krótkie, 

ale bardzo ułatwi Wam zrozumienie dalszej części artykułu. 

https://youtu.be/SNgsnFh8YmQ 

 

Media kluczem do kontroli naszych emocji 
 

Nie ma nic przesadzonego w powiedzeniu, że media stanowią czwartą władzę. 

Kontrola nad tym co myśli społeczeństwo jest kluczowa do realizacji pewnych za-

dań. Nie bez przyczyny kilka lat temu rozegrała się prawdziwa walka o to kto przej-

mie TVN - trzecią najchętniej oglądaną stację w Polsce. TVP dla odmiany jest syste-

matycznie zawłaszczana przez partię rządzącą. Zmierzam do tego, że kontrolując 

media kontrolujemy to co myśli społeczeństwo. Ostatecznie rola dziennikarzy już 

dawno została sprowadzona do przedstawienia przekazu zgodnie z odgórnie za-

twierdzonym skryptem. Nie wierzycie? Proszę bardzo. 

https://youtu.be/_fHfgU8oMSo 

 

Jak to jest możliwe, że ten sam przekaz transmitują tak różne stacje? Wystarczy przyj-

rzeć się temu jak ściśle powiązane są ze sobą największe koncerny medialne. 

Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych zaledwie 6 koncernów kontroluje 90% me-

diów. Pomyślicie sobie: „dobrze, ale to przecież USA”. Ich kontrola absolutnie nie 

ogranicza się do Stanów Zjednoczonych. Te same firmy kontrolują koncerny me-

dialne w Europie czy Azji. 

https://youtu.be/SNgsnFh8YmQ
https://youtu.be/_fHfgU8oMSo
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Problem jest taki, że powiązane są ze sobą nie tylko koncerny medialne, ale i więk-

szość globalnych korporacji czego dowiodły wyniki badań Uniwersytetu z Zurichu 

(2007 - 2011) w trakcie których przeanalizowano ponad 600 tys. powiązań pomiędzy 

43 tysiącami korporacji. Wyniki były porażające. Kilkanaście firm z branży finansowej 

(udziałowcy m.in. FED) kontrolują bezpośrednio 40% światowej produkcji i usług. Je-

żeli jednak posuniemy się trochę dalej, ich bezpośredni wpływ rozciąga się na 80% 

korporacji. Dążę do tego, że poprzez kontrolę nad kilkoma firmami na samym szczy-

cie, możemy kontrolować przekaz medialny, a tym samym nastroje społeczne, przez 

które wywiera się naciski na polityków. 

Czy wzrost śmiertelności w ujęciu globalnym o 0,625% (100 tys. / 16 mil) wymagało 

zamknięcia 1/3 światowej gospodarki? Oceńcie sami. Dla mnie był to zabieg ma-

jący na celu przerażenie społeczeństwa oraz realizację wyższych celów, wykorzystu-

jąc pandemię jako zasłonę dymną. 
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Rzeczywisty stan globalnej gospodarki 

Tuż przed wybuchem pandemii: 

a) W Chinach - największej globalnej fabryce wzrost gospodarczy spadł do najniż-

szego poziomu od 30 lat. 

b) Gospodarka Niemiec wpadła w recesję podobnie jak Japonia. 

c) Gdyby w rzetelny sposób liczono inflację okazałoby się, że w recesji pogrążona 

jest większość krajów UE. 

d) Gospodarka USA rozwijała się w ślimaczym tempie, ale i tak nieźle na tle Europy 

czy Japonii. Był to pozytywny efekt deregulacji gospodarki oraz sprowadzenia do 

USA ogromnego kapitału offshore po tym jak Trump obniżył podatek z 35% do 10%. 

Oficjalne bezrobocie było co prawda na najniższych poziomach od wielu lat lecz 

wyłącznie dzięki zmianie metodologii jej liczenia i wykluczeniu kilku grup. Ostatecz-

nie jak to jest możliwe, że prawie nie mamy bezrobocia, podczas gdy odsetek osób 

zatrudnionych był na znacznie niższych poziomach niż podczas kryzysu 2007-2009.  

 

 

Równie kiepsko wyglądała sytuacja na rynkach finansowych 
 

a) Przez kilkanaście miesięcy FED podnosił stopy jednocześnie pozbywając się czę-

ści obligacji. System był jednak tak uzależniony od dodruku i zerowych stóp procen-

towych, że 6 tygodni spadków na rynkach akcji z 2018 roku wykorzystano jako wy-

mówkę do zakończenia normalizacji. 

b) Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja w Europie. 

EBC przez cały 2018 rok zapowiadał, że podobnie jak FED zakończy dodruk po czym 

rozpocznie procedurę podwyżek stóp. Wytrzymali 3 tygodnie (!).  



 

Strona 17 IndependentTrader.pl 

Tak - po zaledwie 20 dniach EBC skapitulował po tym jak Włosi zagrozili, że przestaną 

spłacać zadłużenie i tym samym rozwalą strefę euro. Chwilę później EBC wznowił 

dodruk skupując dług bankrutów z południa. 

c) Co do Japonii to od wielu lat powtarzam, iż kraj ten jest globalnym poligonem 

dla bankierów centralnych. Politykę prowadzoną przez Bank Japonii z kilkuletnim 

opóźnieniem wprowadza się na skalę globalną. Wróćmy jednak do sytuacji w Ja-

ponii. Tuż przed wybuchem pandemii BOJ posiadał około 75% obligacji Japonii cał-

kowicie zabijając rynek długu. Obecnie absolutna większość transakcji odbywa się 

wyłącznie pomiędzy bankiem centralnym, a rządem. Politycy potrzebują waluty, 

emitują obligacje, bank centralny drukuje jeny i je dostarcza w zamian za obligacje. 

Polityka, która w przeszłości w każdym przypadku prowadziła do upadku waluty, jest 

realizowana na całego. Przy okazji dodruku BOJ po koszcie zero skupował z rynku 

akcje oraz REIT-y, stając się dominującym akcjonariuszem w ponad 50% najwięk-

szych japońskich firm. 

W USA na przykład FED nie może jeszcze (powtarzam: jeszcze) skupować akcji. Nie 

zmienia to jednak faktu, że skupując MBS-y (kredyty hipoteczne) po kryzysie z 2008 

roku stał się największym posiadaczem nieruchomości wartych około 1,5 bln USD. 

 

„Dajcie mi kontrolę nad podażą pieniądza, a przestanie mnie obchodzić kto sta-

nowi prawo.“ – M.A Rotschild – założyciel bankowej dynastii Rotschildów. 

d) Krzywa dochodowości, niezawodny wskaźnik zwiastujący recesję odwracała się 

kilkukrotnie po czym interweniował bank centralny doprowadzając do uspokojenia 

sytuacji. 

e) Na największym rynku akcji w USA odpowiadającym za 50% kapitalizacji global-

nych rynków doświadczyliśmy najdłuższej - prawie 12 letniej hossy w historii. Średni 

czas cyklu to 7 lat na co składało się 5,5 lat hossy oraz 1,5 roku bessy. Co więcej pod 

względem wycen rynek amerykański nigdy w historii nie był tak silnie przewartościo-

wany względem pozostałych krajów. 

Zmierzam to tego, że nic nie rośnie wiecznie. Końcówka 2018 roku pokazała jak 

wrażliwy jest rynek akcji oraz jak silnie jest on uzależniony od dodruku i zerowych stóp. 

Jednocześnie spowolnienie gospodarcze, które było odsuwane w czasie właśnie ze 

względu na skrajnie niski koszt kredytu wreszcie dało o sobie znać. 

Wtedy wybuchła pandemia. Nie twierdzę, że było to celowe działanie choć jest to 

podejrzane z 2 powodów: 

- W październiku 2019 roku dzięki „uprzejmości” Gatesów odbyła się konferencja na 

której analizowano przebieg wybuchu pandemii koronawirusa o czym pisaliśmy w 

artykule „Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni - Marzec 2020”. 

- Do chwili obecnej jakoś nie słyszałem wiarygodnego wyjaśnienia czemu pande-

mia akurat zaczęła się w Wuhan - gdzie prowadzi się liczne badania nad bronią 

biologiczną. 

https://independenttrader.pl/najwazniejsze-wydarzenia-minionych-tygodni-marzec-2020.html
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W każdym razie wybuch pandemii, a przede wszystkim panika do której doprowa-

dziły media umożliwiły realizację celów, które w innych okolicznościach byłyby ab-

solutnie niemożliwe do realizacji. 

 

Co zatem można osiągnąć? 
 

1. Konsolidacja rynku poprzez złamanie gospodarki 

To, że gospodarka się załamie w wyniku wprowadzenia kwarantanny jest pewne. 

Pytanie tylko w jakim stopniu. Czy bezrobocie wzrośnie do 10%-15% czy może 20%? 

Tego nikt nie wie. Kryzys nie dotyka jednak wszystkich jednakowo. Są równi i równiejsi. 

Im większa firma tym ma większy dostęp do polityków czy bankierów. Wyobraźcie 

sobie, że macie 100 małych firm oraz międzynarodową korporację produkujących 

bardzo zbliżony do siebie towar. Przychodzi kryzys. Wszyscy tracą zlecenia. Jedno-

cześnie każdy chciałby, aby rządzący pomogli przetrwać im ciężkie czasy. Politycy 

pokazują się w mediach kłamiąc w żywe oczy, ile to nie zrobią dla ludzi mając ich 

głęboko w…. Ostatnio, któryś z senatorów upublicznił fragment rekomendacji Mo-

rawieckiego „Mamy maksymalnie chronić budżet i minimalnie przedsiębiorców”. 

 

Dążę do tego, że mali przedsiębiorcy znajdą się w skrajnie trudnych warunkach. Je-

żeli jakimś cudem bank nie wypowie im kredytów to dołoży im rząd „podatkami na 

walkę ze skutkami koronawirusa”. Duże korporacje natomiast są na totalnie innej 

pozycji. Jesteś na krawędzi bankructwa, bo skupowałeś własne akcje pozbywając 

się gotówki? Nie ma problemu -dostaniesz kasę z budżetu, „bo musimy chronić miej-

sca pracy”. Widzisz jak właśnie upada 10 mniejszych konkurentów i chciałbyś ich 

wykupić za bezcen? Żaden problem. Wyemitujesz obligacje negatywnie oprocen-

towane i kupi je Europejski Bank Centralny. Wystarczy, że odpalisz działkę skazanej 

prawomocnym wyrokiem szefowej EBC. Sorry, tak to działa. 

Przed wybuchem kryzysu z 2008 roku grupa największych banków w USA miała około 

60% udział w rynku. Gdy większość mniejszych konkurentów upadło ich udział zwięk-

szył się do 90%. Dla międzynarodowych korporacji nie liczy się to, że chwilowo 

spadną im dochody czy zyski. Liczy się to ze w dłuższej perspektywie zmonopolizują 

rynek i będą dyktować warunki oraz zwiększać bariery wejścia. 

Dla większości polityków przedsiębiorcy się nie liczą. Oczywiście przed kamerami od-

grywają swoje role, lecz tak naprawdę zależy im na tym, aby wyrobić sobie kontakty 

w największych korporacjach, aby po zakończonej kadencji odebrać nagrodę za 

dobrze wykonaną pracę. Naciągane? To przypomnijcie sobie jak nieznany nikomu 

nauczyciel został premierem, a kilka miesięcy później konsultantem Goldman Sachs. 

 

Politycy jak Winston Churchill należą do jednostek: 

Niektórzy widzą w przedsiębiorcy drapieżnego tygrysa, którego trzeba zabić. Inni 

uważają, że przedsiębiorca to krowa, którą można doić w nieskończoność. I tylko 

nieliczni widzą w nim tego kim jest naprawdę – silnego konia, który ciągnie wóz." 
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2. Przejmowanie aktywów materialnych po koszcie zero. 

Większość z Was inwestując w akcje czy nieruchomości komercyjne musi w pierwszej 

kolejności ciężką pracą zarobić pieniądze. Później podejmiecie decyzję o ich zaku-

pie, jeżeli ich wycena będzie poniżej wartości jaką w nich widzicie. Banki centralne 

działają inaczej. Kreują walutę z powietrza za którą mogą skupić akcje. Nieważne 

czy są one drogie czy tanie. Jest to bez znaczenia, skoro ich zakup nic ich nie kosz-

tuje. Jedyne z czym muszą się zmierzyć to opór społeczny. Ostatecznie czemu bank 

centralny, który miał stać na straży waluty, a z czym i tak sobie kompletnie nie radzi 

ma bawić się w fundusz hendingowy? Jeżeli nastraszycie odpowiednio ludzi i przy-

ciśniecie polityków po w bardzo krótkim czasie uda się zmienić prawo tak aby banki 

całego świata mogły skupować dowolne aktywa. Wszystko oczywiście w imię rato-

wania gospodarki. 

Do tej pory wykorzystując trwający kryzys FED skupił nieruchomości stanowiące za-

bezpieczenie kredytów hipotecznych za około 1,46 bln USD (ekwiwalent 7% PKB 

USA). Bank Japonii skupował akcje oraz REIT-y za pośrednictwem ETF-ów, aby ukryć 

jak wiele ich posiada. Dążę do tego, że obecny kryzys zostanie wykorzystany do 

zwiększenia uprawnień i tym samym władzy banków centralnych dzięki czemu 

będą one działać jak fundusze hegingowe z nieograniczonym budżetem. Na przy-

kładzie obligacji korporacyjnych pokazałem Wam do jakich wypaczeń może to do-

prowadzić. Jeżeli jednak banki będą mogły skupować akcje to nie tylko przejmą 

gigantyczny majątek, ale pogłębią nierówności jeszcze bardziej. Obecnie przy-

najmniej niektóre nierentowne firmy mogą upaść, aby stworzyć miejsce na rynku dla 

tych lepiej zarządzanych. Jeżeli jednak banki centralne będą mogły skupować ak-

cje to co stoi na przeszkodzie, aby nierentowny trup emitował w nieskończoność 

nowe akcje skupowane przez bank centralny pozyskując w ten sposób kapitał na 

przetrwanie. W ten sposób nawet najgorzej zarządzana firma z czasem wyeliminuje 

konkurencje rynkową i chyba o to chodzi. 

Kilka lat temu słuchałem wypowiedzi któregoś z bankierów centralnych (nie pamię-

tam którego). W przypływie szczerości chlapnął, że za dekadę czy dwie wszyscy 

będą pracować albo dla państwa, albo dla korporacji. Działania ostatnich tygodni 

ewidentnie pokazują, że idziemy w kierunku zniszczenia małych i średnich firm, klasy 

średniej oraz totalnego zmonopolizowania gospodarki oraz zwiększenia roli rządu. 

 

3. Wzrost inflacji 

Załamanie gospodarki w pierwszej fazie zapewne doprowadzi do krótkotrwałej de-

flacji. Aby temu przeciwdziałać banki centralne masowo zwiększą dodruk. Gospo-

darka zwalnia w wyniku przesadnych działań rządu więc ten sam rząd, który dopro-

wadził do katastrofy teraz zadłuży się na masową skalę, aby część pieniędzy do-

słownie rozdać obywatelom, część wydać na różnego rodzaju projekty mające 

„pobudzić gospodarkę”. Skąd miałby wziąć na to pieniądze? Z banku centralnego 

oczywiście. Jeżeli ich brakuje to przecież możemy dodrukować zgodnie z tym co 

świętej pamięci Lepper proponował w 2007 roku. Gospodarka stoi w miejscu, nie 

przybywa dóbr i usług. Przybywa za to waluty.  
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Jaki będzie długofalowy efekt nie muszę chyba mówić. Już dziś inflacja CPI (ta silnie 

zaniżana) wynosi 4,7%, a mimo to RPP obniżyła już dwukrotnie stopy kontynuując 

wojnę przeciwko ludziom posiadającym oszczędności. 

4. Wzrost opresyjnego prawa 

W Wielkiej Brytanii na 12 tygodni więzienia skazano chłopaka, który umieścił w sieci 

film pokazujący pusty szpital podczas gdy media twierdziły, że pacjenci a raczej 

manekiny umierają na korytarzach. 

W Niemczech prawniczkę specjalizującą się w prawie medycznym zamknięto w 

szpitalu psychiatrycznym po tym jak otwarcie krytykowała politykę totalnej izolacji. 

Godzina w takim ośrodku i media mogą podważać wszystko co mówisz, nieważne 

jak twardo trzymasz się faktów.  

W Polsce wprowadza się mnóstwo idiotycznych zakazów odbierając konstytucyjne 

prawa podstawowe. Jednocześnie nakazuje się instalowanie oprogramowania ma-

jącego na celu śledzenie każdego naszego kroku. Gdzie są dziś ci wszyscy pseudo 

obrońcy naszych praw, którzy przez tygodnie na ulicach protestowali w obronie try-

bunału konstytucyjnego? 

W Rosji i Chinach na masową skalę wprowadza / upowszechnia się technologię roz-

poznawania twarzy, aby śledzić dosłownie każdy ruch obywateli. 

Prezydent Filipin zezwolił wojsku na strzelanie do obywateli na ulicy, jeżeli żołnierze 

poczują się zagrożeni. 

To z czym obecnie mamy do czynienia w na całym świecie bardzo przypomina 

wczesne lata III Rzeszy tyle że tym razem na skalę globalną. 

 

Co dalej? 
 

Obecnie, wykorzystując zamieszanie i strach wprowadza się „tymczasowo” bardzo 

restrykcyjne prawo. Problem jest taki, że 40 lat temu Nixon tymczasowo zawiesił wy-

mienialność dolarów na złoto. Podatek Belki także był tymczasowy. Jeżeli ludzie się 

nie obudzą, to za rok będziemy żyli w totalnie innej rzeczywistości. 

Bezwarunkowy dochód gwarantowany będzie promowany na masową skalę, 

mimo iż testy pokazały, iż nie przynosi on żadnych pozytywnych efektów, no chyba 

że za taki weźmiemy zwiększenie uzależnienia od rządu. 

Większość społeczeństwa poleci do apteki i kupi od firmy Gatesa szczepionkę na 

koronawirusa. Pytanie czy dostanie wraz z nią coś ekstra podobnie jak „pacjenci z 

Bergano” czy nie. Strach sprawia, że przestajemy rozsądnie myśleć.  
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Przypomnijcie sobie jednak strach jaki panował podczas epidemii świńskiej grypy 

wiele lat temu. Wszystkie kraje z UE kupiły szczepionki o ile dobrze pamiętam za 2 

mld EUR.  

Wyłamał się jeden kraj dzięki odwadze minister zdrowia - Ewie Kopacz, która posta-

wiła warunek. Kupimy szczepionki, jeżeli producent weźmie na siebie ryzyko ewen-

tualnych odszkodowań wynikających z powikłań. Producent szczepionki się na to 

nie zgodził i do ich zakupu nie doszło. Pamiętam jednak jaka histeria panowała wo-

kół tej, że sytuacji i jak potężne były naciski na minister Kopacz. W porę otrzymała 

jednak dokumenty obnażające cały przekręt.  Kto miał rację? Okazało się kilka mie-

sięcy później. 

Strach jaki obecnie panuje jest podobny. Różnica jest taka, że prawo zmienia się 

dużo szybciej i na dużo bardziej restrykcyjne. Dziś słysząc Gatesa, że bez szczepionek 

nie powinniśmy mieć prawa do pracy czy podróżowania możemy traktować to jaki 

si-fi. Zastanówmy się jednak czy jeszcze 10 lat temu moglibyśmy wyobrazić sobie, że 

zamykamy 1/3 globalnej gospodarki w imię walki z wirusem, który zwiększa umieral-

ność w ujęciu globalnym o mniej niż 1%. Wiecie czemu Trump, Johnson czy prezy-

denci Brazylii czy Białorusi wstrzymywali się z wprowadzeniem pełnej kwarantanny? 

Każdy z nich wiedział, że kwarantanna doprowadzi do załamania gospodarki, co 

drastycznie zwiększy bezrobocie. Większe bezrobocie to większe niedożywienie, 

stres, więcej przestępstw każdego rodzaju jak i samobójstw. Trump podobnie jak 

Johnson ugięli się pod wpływem nacisku ze strony mediów. Bolsonaro czy Łuka-

szenko nie. Czy ilość zarażonych w Brazylii czy na Białorusi jest większa w relacji do 

populacji niż w innych krajach? Absolutnie nie. Były kraje które bardzo szybko wpro-

wadziły nakaz noszenia masek, ale takich, które rzeczywiście działają dzięki czemu 

ilośc zarażeń szybko się wywłaszczyła bez konieczności niszczenia gospodarki. 

"Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolno-

ści, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność." - Benjamin Franklin 

Aby nie kończyć negatywnie chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt. „Efektem 

ubocznym” każdej recesji, spowolnienia jest ogromny wzrost innowacyjności. Ludzie 

ograniczają wydatki, szukają oszczędności. To z kolei wyzwala energię twórczą w 

wielu z nas. Zamiana pracy w biurze w centrum miast na pracę zdalną będzie tylko 

jedną ze zmian jakie nas czekają. Jakie jeszcze innowacje przyniesie obecna, bar-

dzo trudna sytuacja przekonamy się już niebawem. 

 

Trader21 

 

PS. Na koniec dołączam Teorię Manipulacji - Noama Chomskiego Prof. MIT - którego 

bardzo cenię. 
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TEORIA MANIPULACJI Noama Chomsky'ego: 

1. Rozpraszanie uwagi: 

Kluczowym elementem kontroli społecznej jest odwrócenie uwagi od istotnych 

spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez ciągłe 

rozpraszanie uwagi i zalew opinii publicznej nieistotnymi informacjami. 

Strategia odwrócenia uwagi jest kluczowa, aby zapobiegać zainteresowaniu spo-

łeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobio-

logii i cybernetyki. 

„Utrzymuj opinię publiczną odwróconą od realnych problemów społecznych, po-

przez zniewolenie nieważnymi sprawami. Społeczeństwo musi być cały czas bardzo 

zajęte, bez czasu na myślenie”. 

2. Wygeneruj problem i zaproponuj rozwiązanie: 

Ta metoda jest również określana jako „problem – reakcja – rozwiązanie”. Stwórz 

taką sytuację (problem), która wywoła u odbiorców żądanie podjęcia natychmia-

stowych kroków, mających na celu rozwiązanie problemu lub zapobieganie mu w 

przyszłości. Na przykład: pozwól, by rozprzestrzeniła się przemoc, aby społeczeństwo 

zgodziło się na zaostrzenie norm prawnych w ochronie własnego bezpieczeństwa, 

za cenę swojej wolności. Wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne 

cięcia świadczeń socjalnych. 

3. Zmiany wprowadzaj stopniowo: 

Nie wprowadzaj radykalnych zmian drastycznie, lecz stopniowo, przesuwaj granicę 

wytrzymałości i akceptacji krok po kroku, aż do granic wytrzymałości, rozbijając 

zmiany na kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalne zmiany społeczno-

ekonomiczne latach 80. i 90., które doprowadziły do ukształtowania się ekonomii 

neoliberalnej: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność 

zatrudnienia, masowe bezrobocie, wypłaty na niskim poziomie, brak gwarancji 

godnego zarobku – wprowadzenie takich zmian jednocześnie wywołałoby rewolu-

cję. 

4. Strategia odroczenia: 

Kolejny sposób na wprowadzenie niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej 

jako „bolesnej konieczności”, którą koniecznie będziemy musieli wprowadzić w przy-

szłości. 

Ludziom łatwiej jest zaakceptować widmo przyszłego poświęcenia niż wprowadzić 

zmianę od razu. Ponadto społeczeństwa mają tendencję do naiwnej wiary, że 

„wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia 

daje więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także przyjęcie jej w 

atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas by wcielić ją w życie. 
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5. Mów do społeczeństwa jak do dziecka: 

Większość reklam i komunikatów kierowanych do opinii publicznej wykorzystuje język 

oraz sposób argumentowania, jakiego używa się, przemawiając do dzieci lub osób 

umysłowo chorych, a więc uproszczony i wręcz infantylny. Im bardziej chcesz za-

mglić obraz rzeczywistości swojemu rozmówcy, tym bardziej staraj się infantylizować 

komunikat. Dlaczego? 

„Jeśli będziesz mówić do osoby, jakby miała ona 12 lat, to po wpływem sugestii 

prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście 

miała 12 lub mniej lat”. 

6. Skup się na emocjach, a nie na racjonalności: 

Wykorzystywanie emocji to klasyczna technika mająca na celu odstawienie racjo-

nalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki na bok. Co więcej, użycie języka odpo-

wiednio nacechowanego emocjonalnie daje możliwość podświadomego zaszcze-

pienia idei, pragnień, lęków, niepokojów, impulsów, a przez to wywołanie określo-

nych zachowań. 

7. Utrzymuj ludzi w ignorancji: 

Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania kontroli. 

„Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i na przeciętnym po-

ziomie, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami utrzymywała 

się, a techniki kontroli pozostawały niezrozumiałe dla niższych klas”. 

8. Promuj przeciętność: 

Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że bycie głupim, wulgarnym i niewykształco-

nym jest w porządku. 

9. Wzmacniaj w ludziach poczucie winy: 

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedyną osobą winną swoich niepowodzeń 

przez niedostatek inteligencji, zdolności lub własnych starań. Dzięki temu, zamiast 

buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, który stawia jednostkę w nie-

korzystnej sytuacji, będzie ona żyła w poczuciu winy i dewaluacji własnej wartości, 

prowadząc do depresji. W takim stanie osoba stanie się bierna i niezdolna do po-

dejmowania działań mających na celu zmianę systemu. Bierność oznacza brak re-

wolucji. 
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10. Poznaj ludzi lepiej niż oni są w stanie poznać siebie: 

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce spowodował rosnącą przepaść pomię-

dzy zasobami wygenerowanej wiedzy a tym, co jest dostępne (i tłumaczone) dla 

szerokich mas. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii elity władzy są w stanie po-

siąść zaawansowaną wiedzę na temat jednostek, jak i społeczeństwa, co pozwala 

im poznać człowieka lepiej, niż on sam może znać siebie. Oznacza to, że będąc w 

posiadaniu tej wiedzy można mieć większą kontrolę nad jednostkami, niż one same 

nad sobą. 
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Pogrom wśród osób inwestujących w ropę 
 
 

Od dwóch miesięcy gospodarkę światową paraliżują działania rządu zmierzające 

do ograniczenia pandemii. Wstrzymano produkcję przemysłową oraz transport. Tym 

samym drastycznie spadło zapotrzebowanie na ropę. Kraje OPEC wraz z Rosją ogra-

niczyły wydobycie o ok 10%. Zważywszy na obecną sytuację cięcie było raczej sym-

boliczne i nie mogło dużo zmienić. Efekt jest taki, że mamy obecnie najniższe w hi-

storii ceny ropy naftowej. Cena ropy Brent - wydobywanej głównie na morzu pół-

nocnym (standard europejski) spadła do ok 20 USD za baryłkę. Biorąc pod uwagę 

fakt, że jeszcze 4 lata temu cena oscylowała na poziomie 100 USD jest to naprawdę 

niski poziom. 

To co się stało z ceną ropy Brent jest niczym w porównaniu do ropy WTI (standard 

amerykański). Nim przejdę dalej od razu zaznaczę, że cena ropy WTI zazwyczaj była 

nieznacznie niższa niż ropy Brent. W chwili, gdy piszę artykuł cena ropy WTI wynosi 

9,4 USD. Nisko? Absolutnie nie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dziś w 

nocy cena ropy spadła na chwilę do minus 37 USD za baryłkę. Oznacza to, że firmy 

produkujące ropę w USA były w stanie płacić komuś za to, aby odebrał od nich 

surowiec. Do takich patologii dochodzi, gdy zamyka się w domach ponad miliard 

osób. 

 

Ktoś może teraz zastanawiać się jak to możliwe? Otóż produkcji ropy nie da się tak 

po prostu zatrzymać z dnia na dzień. Jeżeli wydobycie przekracza zużycie, rosną 

zapasy w magazynach. Z czasem firmy wydobywcze jak i duzi spekulanci wynaj-

mują tankowce, aby zmagazynować na nich ropę kupioną po promocyjnej cenie.  
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Jeżeli nie dostosuje się poziomu produkcji do zapotrzebowania, to w końcu sposoby 

magazynowania się wyczerpują i firmy wydobywcze są skłonne oddać surowiec za 

darmo lub jak widzicie powyżej przez chwilę gotowe były za to zapłacić. Świat sta-

nął na głowie. 

Artykuł zdecydowałem się napisać, gdyż w ciągu ostatniego tygodnia zaintereso-

wanie inwestowaniem w ropę przypomina końcówkę 2017 roku na krypto. Każdy 

chce zarobić na wzroście ceny ropy nie zdając sobie kompletnie sprawy z zagrożeń. 

 

ETN USO, który widzicie powyżej jest jednym z bardziej znanych funduszy inwestują-

cych w ropę naftową. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia napłynęło do niego po-

nad 1,6 mld USD kapitału od nieświadomych inwestorów. 

Czemu piszę nieświadomych? W mojej ocenie absolutna większość osób, które 

obecnie gra na wzrost cen ropy nie ma pojęcia czym jest contango, a jest ono za-

bójcze, zwłaszcza obecnie. 

  

Aby ułatwić Wam zrozumienie tematu uproszczę trochę sytuację 
 

Wyobraźmy sobie, że obecna cena ropy Brent to 20 USD za baryłkę. Po takiej cenie 

firmy wydobywające ropę sprzedają ją do rafinerii. Zarówno sprzedający jak i kupu-

jący nie wierzą, że tak niska cena utrzyma się przez rok. Tym samym cena kontraktów 

terminowych wygasających w maju 2021 roku wynosi już 35 USD za baryłkę. Jest to 

o 75% więcej niż obecnie i różnicę tę nazywamy contangiem. Przyjmijmy teraz, że 

chcecie zainwestować w ropę. Kupujecie kontrakt wygasający za rok po 35 USD.  
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Ostatecznie za miesiąc czy dwa cena może jeszcze spaść, lecz za rok powinna być 

znacznie wyższa. Po roku okazuje się, że mieliście rację. Cena ropy rzeczywiście wzro-

sła, lecz do poziomu 30 USD za baryłkę. Myślicie sobie zarobię 50% w ciągu roku! 

Jestem niezły.  

Problem jest jednak taki, że kupiliście kontrakt po 35 USD, tymczasem w dniu jego 

wygaśnięcia cena ropy wynosi 30 USD. Jesteście stratni 14,2% (5/35) mimo, że cena 

ropy wzrosła o 50%. 

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeżeli posługujecie się CFD, czyli kontraktami na 

różnicę. W chwili obecnej cena CFD wygasających 15 maja, czyli za 3,5 tygodnia 

wynosi 16,40 USD podczas gdy obecna cena ropy to 9,43 USD. Tym samym w ciągu 

mniej niż miesiąca cena ropy musiałaby wzrosnąć o 74% abyście w ogóle wyszli na 

zero. Miesiąca, a nie roku. 

Przyjmijmy, że cena ropy utrzyma się na niezmienionym poziomie do 15 maja. Cena 

waszego CFD z obecnych 16,40 każdego dnia będzie się obniżać, aż w momencie 

wygaśnięcia osiągnie 9,43 co oznacza, że wasza strata powiększy się każdego dnia. 

Ostatecznie kupiliście kontrakt po 16,40 USD, który zostanie zamknięty i rozliczony po 

9,43 USD. Z hipotetycznej inwestycji za 10000 USD po miesiącu zostanie Wam 5750 

USD (43% straty w mniej niż miesiąc) mimo faktu, że cena ropy wcale się nie zmieniła. 

W ofercie brokerów są także CFD continuos, które w momencie wygasania starszych 

kontraktów zastępują je nowszymi. W takim przypadku miesiąc w miesiąc uderza w 

Was kilkudziesięcioprocentowe contango. Jak to przełoży się na wynik z inwestycji 

nie muszę chyba tłumaczyć. Niewiedza kosztuje, ale w tym przypadku koszty są 

przeogromne, a strat wynikających z contanga zapewne nigdy nie uda się odrobić. 

Swoją drogą zastanawia mnie sytuacja jaka miała miejsce wczoraj. Jeszcze kilka dni 

temu kontrakty na ropę WTI były notowane po 26 USD. Większość z inwestorów gra-

jąc na wzrost ceny wykorzystywała kontrakty terminowe. Do otwarcia pozycji wy-

starczał zaledwie ułamek kwoty, na którą opiewał kontrakt. Tym samym inwestorzy 

korzystali z lewaru aby zwielokrotnić zyski. W skrajnie pesymistycznym scenariuszu nie-

którzy z nich brali pod uwagę, że cena spadnie może do 15 USD. Tymczasem wczo-

raj w nocy cena obniżyła się nie do zera, lecz w pewnym momencie spadła do 

minus 37 USD. Jak to przełożyło się na wynik z inwestycji? Czy zadziałały stop lossy? 

Czy ujemny wynik na koncie przekroczył 10 razy, 100 razy czy może 200 razy saldo 

dostępnej gotówki? Nie mam pojęcia. To przerasta moją wyobraźnię. 

Kilka dni temu pod ostatnim artykułem skomentowałem jeden wpis: 

Czytelnik - (16 kwietnia): „Wszedłem znowu w WTI za 19.50." 
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Trader21 - „Mam nadzieję, że wiesz, że za moment rollowanie kontraktów na ropę. 

Majowe mają cenę 20.15 USD (jutro wygasają). Kolejne, czerwcowe są po 26.26 

USD. Daje to na szybko 30% różnicy. Oby Ci rąk nie pourywało, bo ja bym tego nie 

tknął.” 

 

Nie wiem co się stało z pozycją Czytelnika, ale mam nadzieję, że zamknął ją, gdy 

był jeszcze na to czas, bo od kilku dni mamy prawdziwą rzeź wśród inwestujących w 

ropę. Nie chodzi o to, że spadła cena ropy. Od lat powtarzam, że to co jest tanie 

zawsze może być tańsze. Problem jest taki, że ktoś może wejść w inwestycję (kon-

trakty futures, CFD czy ETN-y), która jest jak fundusz mający opłatę za zarządzanie w 

wysokości 30% miesięcznie. 

 

 

Czy zatem w ogóle powinniście trzymać się z dala od rynku ropy? 
 

Moim zdaniem, nie. Ponad miesiąc temu (9 marca) gdy nagle cena ropy spadła o 

30% dokupiłem spekulacyjnie akcji Gazpromu w cenie około 4,60 USD, który jest ab-

solutnie najlepiej wycenioną firmą z branży, a przy okazji ma bardzo wysokie marże 

co znacznie podnosi bezpieczeństwo. Gdyby zależało mi na większej dywersyfikacji 

równie dobrze mógłbym kupić akcje amerykańskiego giganta ExxonMobil (XOM) 

lub po prostu ETF na spółki z branży Oil & Gas - XLE. Ze względu na skrajnie niski sen-

tyment zarówno Exxon jak i wspomniany ETF były bardzo atrakcyjnie wycenione. 

 

W ciągu kolejnych 5 tygodni. Cena ani ETF-u ani wspomnianych spółek specjalnie 

się nie zmieniła, mimo że cena ropy WTI spadła o 35% podczas gdy USO (ETN-u in-

westującego w kontrakty na WTI) potaniało o ponad 45%. Spadek powinien prze-

kroczyć 50% lecz obecnie USO jest notowane 8% powyżej NAV co zawdzięczamy 

masowemu napływowi kapitału od ulicznych inwestorów. Rozumiecie już jak ważny 

jest dobór odpowiedniego instrumentu? 

 

Wyobraźmy sobie teraz najczarniejszy scenariusz 
 

Ropa pozostaje przez kolejny rok na niezmienionych poziomach. Niemożliwe? A kto 

przy zdrowych zmysłach dopuszczał zaledwie tydzień temu, że cena ropy spadnie 

do zera?  
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Kto brał pod uwagę, że podczas skrajnej paniki producencie ropy będą płacić pra-

wie 40 USD aby ktoś od nich zabrał ropę, której nie mają gdzie magazynować? 

 

Zmierzam do tego, że jeżeli cena ropy utrzyma się na bardzo niskich poziomach 

przez dłuższy czas to contango dosłownie zmiecie z powierzchni ziemi inwestorów 

wykorzystujących kontrakty terminowe czy ETN-y. Jednocześnie firmy takie jak Exxon 

czy Gazprom ze względu na skalę i wysokie marże oraz powiązanie z rządem nie 

tylko przetrwają, ale i zapewne przejmą za ułamek ceny infrastrukturę po upadają-

cych konkurentach. Z dużym prawdopodobieństwem jednocześnie podzielą się 

pewnie jakąś dywidendą. Nie będzie to na pewno 8% - 14%, które wypłacają obec-

nie, ale jeżeli otrzymamy chociażby 4% dywidendy w tak ciężkim okresie to w mojej 

opinii jest to bardzo przyzwoity poziom, zwłaszcza że żyjemy w okresie zerowych stóp 

procentowych.  

 

Trader21 
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Opinie Czytelników 
 

Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z 

nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. 
 
 

Odnośnie 5G I przesyłu energii  

 
Autor: kawa3 

 

Vehicle-to-grid (V2G) opisuje system, w którym pojazdy elektryczne typu plug-in, ta-

kie jak pojazdy elektryczne akumulatorowe (BEV), pojazdy hybrydowe typu plug-in 

(PHEV) lub pojazdy elektryczne napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi 

(FCEV), komunikują się z siecią energetyczną do sprzedaży usług reagowania na 

zapotrzebowanie poprzez zwrot energii elektrycznej do sieci lub ograniczenie prze-

pustowości. [1] [2] [3] Możliwości magazynowania V2G mogą umożliwiać pojazdom 

elektrycznym magazynowanie i rozładowywanie energii elektrycznej wytwarzanej z 

odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatr, z wydajnością, 

która zmienia się w zależności od pogody i pory dnia. [4] 

 

V2G może być używany z pojazdami sieciowymi, to znaczy pojazdami elektrycznymi 

typu plug-in (BEV i PHEV) o pojemności sieci. Ponieważ w danym momencie 95 pro-

cent samochodów jest zaparkowanych, akumulatory w pojazdach elektrycznych 

można wykorzystać do umożliwienia przepływu prądu z samochodu do elektrycznej 

sieci dystrybucyjnej iz powrotem. Raport z 2015 r.  

Na temat potencjalnych zarobków związanych z V2G wykazał, że przy odpowied-

nim wsparciu regulacyjnym właściciele pojazdów mogliby zarobić 454 USD, 394 USD 

i 318 USD rocznie, w zależności od tego, czy ich średni dzienny przejazd wynosił 32, 

64 lub 97 km (20, 40 lub 60) mil), odpowiednio. [5] 

 

Akumulatory mają skończoną liczbę cykli ładowania, a także mają długi okres przy-

datności do użycia, dlatego używanie pojazdów do przechowywania sieci może 

mieć wpływ na ich żywotność. Badania, w których baterie są ładowane dwa lub 

więcej razy dziennie, wykazały duży spadek pojemności i znaczne skrócenie żywot-

ności. Jednak pojemność baterii jest złożoną funkcją takich czynników, jak chemia 

baterii, szybkość ładowania i rozładowywania, temperatura, stan naładowania i 

wiek. Większość badań z wolniejszymi rozładowaniami wykazuje tylko kilka procent 

dodatkowej degradacji, podczas gdy jedno badanie sugeruje, że użycie pojazdów 

do przechowywania sieci może poprawić żywotność [6]. 

 

Czasami modulacja ładowania floty pojazdów elektrycznych przez agregator w 

celu oferowania usług sieci, ale bez faktycznego przepływu energii elektrycznej z 

pojazdów do sieci, nazywa się jednokierunkowym V2G, w przeciwieństwie do dwu-

kierunkowego V2G, który jest ogólnie omawiany w tym artykule.  
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Koronawirus bronią biologiczną? 
 

Autor: waylander 

 

Zwróćcie uwagę na ewolucję amerykańskiej retoryki względem Chin. Teraz już w za-

sadzie otwarcie insynuują, że wirus był bronią biologiczną. Nie zdziwię się, jeżeli zaraz 

wyskoczą z "dowodami".  

Amerykańskie społeczeństwo jest mocno podzielone a jednocześnie uwielbia sym-

bole (flaga, bóg itd). Przeciętny Amerykanin ma bardzo małe pojęcie o świecie. 

Dodajmy do tego lata wdrażanego procesu ogłupiania ludzi najróżniejszymi pierdo-

łami (kto widział choć raz jeden z amerykańskich programów typu reality show wie 

o czym moa). Każdy konflikt w który USA się angażowało poprzedzony był jakimś 

incydentem (I WŚ, II WŚ, Vietnam, WTC) którego architektami byli Amerykanie. Bez 

"ataku" na USA ciężko byłoby zjednoczyć i przekonać społeczeństwo. Czyżby koro-

nawirus miał być kolejnym takim "atakiem"? Być może właśnie jesteśmy świadkami 

przygotowywania gruntu pod rozprawę z największym rywalem do hegemonii na 

świecie. 
 

 

Dlaczego spodziewamy się deflacji? 
 

Autor: SSJ 

 

Pojawiają się pytania jak to możliwe, że przy takim dodruku jak obecnie spodzie-

wamy się deflacji a nie inflacji? 

 

To proste. Co z tego, że ludzie będą mieli więcej waluty jak jej nie będą wydawać? 

Ludzie tracą prace, firmy upadają. Dzisiaj Kowalski kilka razy się zastanowi zanim 

wyda pieniądze. Zamiast jedzenia na mieście, ugotuje w domu. Zamiast robić za-

kupy z góry, będzie szukał promocji. Kupi odzież z promocji o ile nie poczeka na 

Black Friday. 

 

Nie ma znaczenia, ile się wydrukuje, dopóki ona nie trafi do realnej gospodarki. Dla-

tego w najbliższych miesiącach przewidziana jest deflacja. Dopiero jak sytuacja z 

koronawirusem uspokoi się, firmy zaczną się powoli podnosić, powstaną kolejne 

działalności, może roboty publiczne wówczas ludzie poczują się bezpieczniej i za-

czną alokować kapitał chętniej. 
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