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W dzisiejszym wydaniu: 

 

O ile potanieją nieruchomości?                                                                    Str. 2-3 

 

 

 

Podczas debaty Tradera21 z Kubą Midelem na kanale Efekt Wytrwałości, padło 

wiele ciekawych uwag. Usłyszycie m.in. o perspektywach dla rynku najmu w Pol-

sce. Zapraszamy do oglądania. 

 

 

Chaos w USA. Trwa globalne pranie mózgów                                Str. 4-16                                                                                                                                                  

 

 

                                                                         

Ostatnio w Stanach zrobiło się gorąco za sprawą licznych protestów. Postanowi-

liśmy w związku z tym przedstawić kilka faktów, które pomogą Wam odnaleźć się 

w sytuacji i uniknąć manipulacji ze strony mediów. 
 

 

Giełda czy nieruchomości? Trader21 vs Kuba Midel – cz. 2           Str. 17                                             

 

                                                          

 

Przyszła pora na drugą część debaty Tradera21 z Kubą Midelem. Jeżeli wciąż wa-

hacie się pomiędzy rynkiem finansowym, a nieruchomościami – obejrzyjcie.     

 

 

Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni -                         Str. 18-24                                                                                                                                                                                                                  

Czerwiec 2020 

 

                                         

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych wydarzeń z 

ostatnich kilku tygodni. Tym razem przeczytacie m.in. o inflacji w Polsce i kolejnych 

krokach podejmowanych przez FED. 
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O ile potanieją nieruchomości? 
 
 

Drodzy Czytelnicy, 

temat nieruchomości wzbudza obecnie mnóstwo emocji. Ostatecznie jeszcze do 

niedawna wielu uważało, że ich ceny mogą tylko rosnąć. Ostatnie tygodnie poka-

zały, że nie do końca jest tak różowo.  

Aby naświetlić Wam obecną sytuację podjąłem debatę z Kubą Midelem, który spe-

cjalizuje się w polskim rynku najmu. Rozmawiało nam się na tyle przyjemnie, że de-

bata trwała ponad 2 godziny więc podzieliliśmy ją na 2 części. Pierwszą zamiesz-

czam poniżej. Drugą zapewne opublikujemy w sobotę.  

 

https://youtu.be/9kTwhUK6H7o 

 

Trader21 

 

 

PS. Dla uzupełnienia materiału podsyłam także tekst jednego z Czytelników - wła-

ściciela 4 lokali komercyjnych.  

 

Witam serdecznie, 

Jako Państwa czytelnik/słuchacz bardzo korzystam z wiedzy, którą dzielą się Pań-

stwo w materiałach. Ponieważ ostatnio poruszali Państwo temat nieruchomości ko-

mercyjnych, chciałem podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi rynku ma-

łych lokali usługowych 20m-150m2 (mam 4 małe lokale i w jakimś stopniu mam kon-

takt z rynkiem). Oczywiście największą wiedzą mógłby się podzielić pośrednik, wie-

rzę jednak, że i moje obserwacje mogą być interesujące. 

FAKTY: 

1. Popyt na najem: najemców szukających obecnie małych lokali jest sporo co wy-

nika z tego, że: 

- cześć najemców wynosi się z centrów handlowych i szuka lokali na ulicach han-

dlowych 

- część najemców chce zamienić obecne lokale na mniejsze/tańsze 

- część najemców typu fryzjer/tipsy zrezygnowali z wcześniejszych lokali i potrzebują 

nowych na otwarcie działalności 

https://youtu.be/9kTwhUK6H7o
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2. Wyprzedaż: bardzo wielu inwestorów posiadających lokale z najemcami rzuciła 

się do sprzedaży próbując sprzedać lokale w wysokich cenach za m2 sprzed koro-

nawirusa. Są to lokale z rentownością ok 7% (realna ok 5% bo mało kto uczciwie 

wylicza, podatki od zysku/nieruchomości, remonty, postojowe). Sporo jest też ofert 

na sprzedaż lokali z najemcą znanej sieci franczyzy spożywczej. Sprzedający widzą 

ostatnią szansę na sprzedaż w wysokiej cenie. 

Jest to słaba oferta, bo: 

- cena jest wysoka i spekulacyjna 

- często sprzedawane są lokale z "pewnymi najemcami" - restauracjami/kosmetycz-

kami, których sytuacja finansowa nie jest pewna 

- obecne stawki w umowach z najemcami są nie do utrzymania w przyszłości (przy 

tych cenach zakupu rentowność przez kolejne lata może wynieść 3-4% lub 0% jeżeli 

ktoś będzie się upierał przy starej stawce) 

- o ile przy mieszkaniach wielu inwestorów nie umie liczyć/opiera zakup bardziej na 

emocjach to przy lokalach kupujący znacznie lepiej kalkulują 

3. Wyprzedaż CD: w przypadku kilku lokali które są już bardzo długo w sprzedaży/na 

wynajem (ponad 12 miesięcy) właściciele już ogłosili obniżki rzędu 20%-30%. Nie jest 

to jeszcze trend i ale daje przykład, że nie cała branża nieruchomościowa wierzy w 

to, że ceny nie spadną i niektórzy chcą spieniężyć co mają, póki na rynku nie ma 

wysypu ofert. 

MOJA SPEKULACJA: 

- ceny najmu pójdą w dół o około 20-30% i będzie bardzo dużo pustostanów, u wła-

ścicieli którzy nie będą mogli się pogodzić z tym by wynająć z rentownością 2-3% 

(bo kupili drogo) 

- mniejsze lokale będą cieszyły się "względnie" dużym zainteresowaniem ze względu 

czynniki wymienione wyżej (pod warunkiem niskiego czynszu). To co może być ha-

mulcem to większa ostrożność / obawy ludzi do otwierania nowych biznesów, 

zwłaszcza w gastronomii i kosmetyce (tu i przed korona-kryzysem był przesyt) 

- pod koniec roku i przez kolejne dwa lata może być dużo okazji do zakupu małych 

lokali tam, gdzie będzie się ich pozbywał właściciel (jak ktoś kupił kilka lat temu tanio 

to nie będzie miał bariery psychicznej by sprzedawać ze stratą). Małe lokale mogą 

być o tyle atrakcyjniejsze, że więksi inwestorzy raczej poszukują lokali o znacznie 

większym metrażu. 
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Chaos w USA. Trwa globlane pranie mózgów 
 

Zdarza się nam odchodzić nieco od tematów inwestycyjnych, po to by zwrócić 

uwagę na ważne kwestie polityczno-społeczne. Wolelibyśmy pisać wyłącznie o fi-

nansach. Niestety, w tym roku poza giełdą dzieją się rzeczy wyjątkowo ważne i nie 

możemy ich ignorować. 

  

Zamieszki w USA i Europie. Kim był George Floyd? 
 

Małe wprowadzenie dla tych, którzy w ostatnim czasie nie mogli śledzić newsów. 

Kilka dni temu policja w Minneapolis dostała wezwanie, by sprawdzić samochód, w 

którym siedział George Floyd. Czarnoskóry mężczyzna był już wcześniej znany poli-

cjantom, gdyż w przeszłości przesiedział w więzieniu kilka lat za napad z bronią, z 

której celował do kobiety w ciąży. 

Floyd nie chciał wysiąść z samochodu, ostatecznie jednak policjanci wyciągnęli go 

na zewnątrz i położyli na ziemi. Jeden z nich podczas interwencji i przytrzymywania 

Floyda zdecydowanie przesadził z agresją, w wyniku czego zatrzymany zmarł. 

Tuż po śmierci Floyda media zaczęły trąbić o trwającym problemie rasizmu w USA 

(policjant, który zabił Floyda był biały). Zaczęły się również protesty napędzane 

przez ruch Black Lives Matter. W praktyce demonstracje szybko zamieniły się w za-

mieszki, w trakcie których niszczono budynki i plądrowano sklepy. 

Zaczęło się od zwykłych marketów w Minneapolis… 

 

https://youtu.be/_p3bBiuCH-g 

 

…ale szybko „oberwały” lokale w innych miastach. 

https://youtu.be/_p3bBiuCH-g
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Źródło: Twitter 

Zdewastowano pomniki poświęcone m.in. generałowi Pułaskiemu, Tadeuszowi Ko-

ściuszko, Abrahamowi Lincolnowi czy ofiarom ludobójstwa w Denver. 

 
Źródło: Twitter 

Co do Tadeusza Kościuszki, to jest on znany m.in. z tego, że zabiegał o prawa czar-

nych niewolników w USA. Jeśli zatem jesteście ciekawi dlaczego akurat jego pomnik 

został zniszczony przez protestujących, to zachęcamy do obejrzenia ich wyjaśnień. 
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https://youtu.be/NvwiLyBFYi8 
 
 

Minęło kilkadziesiąt godzin i zamieszki przeniosły się do Europy. W szwedzkim Gote-

borgu odbył się marsz, którego uczestnicy atakowali policjantów oraz niszczyli bu-

dynki. Protesty odbyły się także we Francji i Belgii. Spore problemy miała policja w 

trakcie protestów w Wielkiej Brytanii. 

 

 

https://youtu.be/rQpm5a4y5XE 

 

 

Demonstracje, na szczęście pokojowe, miały też miejsce w Polsce. W kilku dużych 

miastach grupy osób kładły się i leżały twarzą w kierunku ziemi, aby zwrócić uwagę 

na problem rasizmu i brutalności policji w USA. Szkoda, że kiedy kilka lat temu poli-

cjant zabił Igora Stachowiaka, tym samym ludziom nie przyszło do głowy, żeby za-

protestować. Swoją drogą, akurat 3 dni temu pojawiła się informacja o umorzeniu 

śledztwa ws. śmierci Stachowiaka. Żaden policjant nie poniesie jakiejkolwiek kary. 

W każdym razie przypomnijmy raz jeszcze, że zamieszki zostały wywołane śmiercią 

George’a Floyda, z którego momentalnie zrobiono męczennika. Na nieszczęście dla 

protestujących w międzyczasie pojawiły się wyniki autopsji zmarłego. Wyglądają 

one następująco: 

Wykryte narkotyki: Fentanyl 11 ng/ml, Norfentanyl 5.6 ng/ml, Metaamphetamine 19 

ng/ml, Delta-9 Carboxy THC 42ng/ml, Cannabis, Amphetamine, Morphine 86 ng/ml 

Uszkodzenia: 

- Prawa tętnica wieńcowa zwężona w 90% 

- Covid-19 

- Brak stwierdzonych uszkodzeń karku i krtani 

Jak widać, bohaterem ruchu Black Lives Matter został bandyta, który przy okazji był 

również narkomanem. Jego śmierć okazała się pretekstem do tego, by wyjść „wal-

czyć z rasizmem” tzn. plądrować sklepy i niszczyć budynki. Zastanawia fakt, że po-

dobnym pretekstem nie była sytuacja sprzed 3 lat, kiedy w tym samym mieście biała 

kobieta zginęła zastrzelona przez czarnoskórego policjanta. 

  

Szczyt hipokryzji mediów 

 

Pewnie część osób już zapomniała, ale w marcu i kwietniu świat walił się z powodu 

koronawirusa.  

https://youtu.be/NvwiLyBFYi8
https://youtu.be/rQpm5a4y5XE
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W trosce o bezpieczeństwo, kraje na całym świecie zaczęły wprowadzać obostrze-

nia. Zamrożono część globalnej gospodarki, odwołano imprezy masowe, zakazano 

demonstracji i zalecono siedzenie w domach. Ktokolwiek się do tego nie stosował, 

był postrzegany jako „nieodpowiedzialny obywatel”. 

Ostatecznie śmiertelność koronawirusa okazała się być nieporównywalnie niższa niż 

zapowiadano, a spora część wprowadzonych obostrzeń była totalnym absurdem. 

Nie zmienia to jednak faktu, że koronawirus nadal istnieje. W wielu krajach liczba 

chorych jest znacząca. I nadal należy zachowywać się w odpowiedzialny sposób, 

chyba że… walczysz z rasizmem. Wtedy nie musisz przejmować się niczym - tak wy-

nika z przekazów medialnych. Możliwość zorganizowania publicznych demonstracji 

jest bardzo ważna - uważa WHO. 

 

Źródło: Twitter 
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Co innego, jeśli prezydent USA chciałby wyruszyć w kraj. Wówczas jest to rażący 

przykład nieodpowiedzialności. 

 



 

Strona 9 IndependentTrader.pl 

Jak to wygląda w Polsce? Bardzo podobnie (z zachowaniem proporcji). Kiedy ty-

siące małych firm stanęły nad przepaścią i przedsiębiorcy demonstrowali swoje nie-

zadowolenie, to policja użyła wobec nich siły. Z kolei, kiedy młodzi ludzie gromadzą 

się, bo gdzieś w USA policja zabiła czarnoskórego - wtedy nie ma problemu. W ta-

kich momentach wirus nagle nie stanowi żadnego zagrożenia. 

Warto w tym momencie zastanowić się jak to możliwe, że: 

- w marcu i kwietniu koronawirus był tak groźny, że warto było rozwalić gospodarkę 

byle tylko się przed nim obronić, 

- w maju i czerwcu koronawirus jest mniej istotny niż śmierć bandyty, który zginął z 

rąk policji w USA. 

Nie ulega wątpliwości, że w Minneapolis policjanci doprowadzili do śmierci konkret-

nej osoby. Tylko dlaczego na tej podstawie media usprawiedliwiają uczestników za-

mieszek na całym świecie? Przykład z Londynu. Uczestnicy zamieszek rzucają przed-

miotami w policyjnie konie. Jeden z koni zaczyna uciekać, siedząca na nim poli-

cjantka uderza w latarnie i spada na ziemie. Tytuły z mediów: 

BBC: Policjant spadł z konia 

CNN: Policyjne konie wywołały chaos podczas protestów 

 

Źródło: Paul Joseph Watson 
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Brytyjskie media opisują protesty jako „w zdecydowanej większości pokojowe”, na-

tomiast trąbią o zagrożeniu, kiedy kibice piłkarscy organizują się by bronić pomniki i 

różnego rodzaju miejsca pamięci. 

Z kolei w Belgii, rządzący zamiast zwyczajnie pilnować porządku, podejmują decyzje 

o usunięciu pomników, które mogłyby stać się celem ataków (wygląda na to, że 

pomnik Leopolda II nie wróci na swoje miejsce i wyląduje w muzeum). 

Pomyślcie: jak w takiej sytuacji czują się wszyscy Ci ludzie, którzy wcześniej potulnie 

siedzieli w domach, mimo że wiązało się to dla nich z ogromnymi stratami. Ilu z tych 

ludzi czuje się dziś oszukanych przez rządzących i przez media? Przecież to zupełnie 

jak zachęta, by także Ci posłuszni obywatele wyszli na ulice. 

Zwróćcie też uwagę, że media nagłaśniają lub wyciszają określone wydarzenia, w 

zależności od tego na czym zależy ich mocodawcom (po lewej śmierć nagłaśniana, 

po prawej wyciszana). 

 

Myślicie, że to niemożliwe, by kontrolować media, bo konkurencja w nich jest zbyt 

duża? Ta konkurencja to złudzenie. Zerknijcie na poniższy filmik i przekonajcie się jak 

spójny może być przekaz w różnych stacjach telewizyjnych. 

 

https://youtu.be/_fHfgU8oMSo 

 

 

Warto pamiętać, że fundamenty pod protesty przygotowywano latami. Przecież 

cały ten ruch Black Lives Matter nie miałby poparcia wśród białej ludności, gdyby 

nie bzdurna propaganda o rzekomych przywilejach białych ludzi.  

https://youtu.be/_fHfgU8oMSo
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Temat ten nie jest jeszcze znany Polakom, jednak w Stanach Zjednoczonych tego 

typu „pranie mózgów” przynosi porażający efekt. Zobaczcie jak na poniższym filmiku 

biali ludzie klęczą przed czarnoskórą ludnością i przepraszają za rasizm. 

 

 

https://youtu.be/fdX6aVzPgHs 

 
 

Są i tacy, którzy poszli o krok dalej i postanowili przejść do gestu „obmywania nóg”. 

 

 

https://youtu.be/F495IzPuvw0 

 

 

Z kolei w trakcie pogrzebu Floyda szef lokalnej policji uklęknął przed konduktem ża-

łobnym. 

 

Źródło: Twitter 

I to wszystko dzieje się po tym jak jeden biały policjant doprowadził do śmierci czar-

noskórego mieszkańca Minneapolis. 

A może się mylimy? Może to tylko jeden z długiej listy przypadków gnębienia czar-

nych przez białych w USA? To dobry moment by sprawdzić twarde dane, które po-

każą nam czy faktycznie rasizm w Stanach Zjednoczonych jest tak silny, że można 

nim usprawiedliwić ostatnie wydarzenia. 

  

Co mówią statystyki? 

 

Zanim przeanalizujemy jakiekolwiek dane, warto pamiętać o najważniejszej kwestii.  

https://youtu.be/fdX6aVzPgHs
https://youtu.be/F495IzPuvw0
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W Stanach Zjednoczonych czarna ludność stanowi jedynie 13% populacji, z kolei 

biali aż 73%. O innych rasach możemy teraz zapomnieć, żeby przesadnie nie kom-

plikować. Skoro znamy już z grubsza strukturę ludności, to możemy przejść do oficjal-

nych danych dotyczących przestępstw w USA w 2018 roku. 

 

Źródło: hoplofobia.info 
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Z pierwszej części tabeli wynika, że mamy do czynienia z podobną liczbą areszto-

wań ogółem wśród białych i czarnych (mimo, że tych drugich jest kilka razy mniej). 

Z kolei druga część grafiki odnosi się do aresztowanych za morderstwo (ile osób 

aresztowano w przeliczeniu na 100 tysięcy osób z danej rasy). Wykres pokazuje, że 

wśród czarnych wskaźnik jest 10-krotnie wyższy. 

Tylko co to ma wspólnego z rasizmem? Jeszcze nic. Trzeba ustalić, ile jest morderstw 

dokonywanych przez białych na czarnych i na odwrót. No cóż, okazuje się, że także 

w tym przypadku to czarni 10-krotnie częściej mordują białych. 

 

Źródło: Twitter.com 

Można byłoby więc powiedzieć, że rasizm w USA jest obecny. Problem w tym, że 

wygląda on zupełnie inaczej niż wynikałoby to z przekazów medialnych. Nie jest to 

pierwsza sytuacja, kiedy media robią ludziom „papkę z mózgu”, natomiast w tym 

roku ten proces bardzo przybrał na sile. 

To, co wyprawiają media, do spółki z niektórymi politykami a także korporacjami, 

zagraża bezpieczeństwu zwykłych ludzi - zarówno czarnych, jak i białych. Jak to 

możliwe? Zobaczcie: 

1. Z perspektywy czarnych - cała ta „walka z rasizmem” jest kompletnie nieprzy-

datna. Jeśli brać pod uwagę morderstwa, zagrożeniem dla czarnych są inni czarni. 

W ciągu doby od śmierci Floyda w Chicago zginęło 18 czarnoskórych osób. W ciągu 

doby! Zginęli z rąk innych czarnoskórych.  
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Dlatego też pokojowo nastawionej czarnoskórej ludności przydałaby się debata o 

tym jak podnieść poziom bezpieczeństwa, sprawić by każde dziecko, niezależnie 

od koloru skóry, miało jak największe szanse na dobre życie. Tak się jednak nie dzieje. 

Zamiast tego mamy zamieszki, z powodu których liczba zabójstw dokonywanych 

przez czarnych na czarnych rośnie jeszcze bardziej. 

2. Z perspektywy białych - cała ta propaganda związana z „przywilejami białych” 

sprawia, że pojawiają się młode osoby, które mają kompletnie wyprane mózgi. Ta-

kie osoby, mające przekonanie o winie wobec czarnych, działają później w me-

diach, w polityce, trafiają do różnych rad miejskich itd. Jednym z takich przykładów 

jest właśnie Minneapolis, gdzie zmarł Floyd. Przewodniczącą tamtejszej rady miasta 

jest Lisa Bender. CNN przeprowadziło z nią wywiad kilka dni temu, tuż po decyzji 

rady miasta o usunięciu departamentu policji. Oto zapis wywiadu (tłumaczenie za-

czerpnięte z hoplofobia.info). 

CNN: "Co, jeśli w środku nocy ktoś włamie się do mojego domu? Do kogo mam 

dzwonić? 

BENDER: "Tak, wielu moich sąsiadów też wyraża zaniepokojenie. Ja również. Ale 

wiem, że ten niepokój jest wynikiem naszego uprzywilejowania. Dla nas obecny sys-

tem działa i uważam, że musimy wyobrazić sobie, jak czują się osoby, które już teraz 

żyją w takiej rzeczywistości, gdzie wezwanie policji może oznaczać więcej krzywdy 

niż pożytku.” 

 

Jednym słowem, pani przewodnicząca (na zdjęciu po prawej), przekonana o do-

tychczasowych przywilejach białej ludności, nie martwi się o bezpieczeństwo miesz-

kańców. 

Czy problem takich młodych osób, ukształtowanych przez mainstreamowe media 

(lub marksistów z głównych uczelni) jest tylko w USA?  

http://hoplofobia.info/
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Nie, dotyczy również Europy, gdzie kilka lat temu w krajach zachodnich pojawiło się 

mnóstwo wolontariuszy, którzy chcieli przychylić nieba imigrantom. Skończyło się na 

tym, że poziom bezpieczeństwa spadł, a rdzenna ludność Europy musiała praco-

wać na jeszcze większą liczbę osób żyjących z socjału. 

Podsumowując, mainstreamowe media kłamią na potęgę na temat rasizmu, co w 

dłuższej perspektywie uderza tak naprawdę we wszystkich. Jednocześnie propa-

ganda medialna, tworzona pod dyktando określonych grup interesu, wynosi do 

rangi bohaterów bandytów pokroju George’a Floyda (celujących z broni palnej do 

kobiety w ciąży). 

  

Wnioski 

 

Istnieją dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że koronawirus jest naprawdę bardzo 

groźny i obostrzenia wprowadzane przez różne rządy są słuszne. Jeśli tak, to media i 

wszyscy którzy wspierają demonstracje Black Lives Matter wykazują się gigantyczną 

głupotą. 

Druga opcja - problem koronawirusa został wyolbrzymiony. W efekcie już w maju 

można było poszukać tematu zastępczego na którym można zbić kapitał. W takim 

przypadku mainstreamowe media dwukrotnie namieszały w głowach zwykłym lu-

dziom, a skutki tych działań mogą być opłakane. 

Sami możecie odpowiedzieć sobie jak jest w rzeczywistości. My tymczasem podzie-

limy się kilkoma kolejnymi wnioskami. 

Pierwszy z nich jest taki, że niestety wśród protestujących (także tych w Polsce) jest 

niesamowicie dużo młodych osób, które zostały ogłupione propagandą. W wielu 

krajach protestujący dodatkowo wykazują zerowe poszanowanie dla własności 

prywatnej. Nic w tym dziwnego, skoro większość z nich nigdy nie musiała na nic w 

życiu zapracować. Niestety bez poszanowania własności prywatnej nie może ist-

nieć wolne społeczeństwo. 

Drugi wniosek - obecne wydarzenia i wzrost przestępczości w USA wywołany głu-

potą polityków i mediów zostaną wykorzystane do próby dalszego ograniczenia 

wolności obywatelskiej. W trakcie kolejnych tygodni Amerykanie nadal będą kupo-

wać broń, natomiast za kilka miesięcy zacznie się im wmawiać, że skokowy wzrost 

przestępczości wynikał właśnie z dostępu do broni. Tymczasem statystyki z USA po-

kazują, że miejsca w których zwykli obywatele mają dostęp do broni, odznaczają 

się generalnie niższym poziomem przestępczości. Zobaczcie jak ostatnie dni wyglą-

dały w Idaho, gdzie uzbrojeni obywatele wspólnie spędzali czas, a zwolennicy Black 

Lives Matter ograniczali się do transparentów. 

 
 

https://youtu.be/M9mhThQ6K0k 
 

https://youtu.be/M9mhThQ6K0k
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Naszym zdaniem po ostatnich wydarzeniach, żadna propaganda medialna nie 

przekona Amerykanów, że zakaz broni oznacza bezpieczeństwo. 

Trzecia kwestia - mainstreamowe media od dłuższego czasu promują narrację, ja-

koby należało zapomnieć o tym, co było w przeszłości. W Europie przekonuje się, że 

powinno dojść do całkowitego zjednoczenia i nie ma sensu dzielić kontynentu na 

narody. Twierdzi się, że to co było, nie ma żadnego znaczenia. Kiedy jednak pojawił 

się ruch Black Lives Matter, to nagle okazuje się, że przeszłość jest ważna, a biali 

ludzie mają przepraszać za to, czego dokonali ich przodkowie. Wygląda nam to na 

podwójne standardy. Niestety, ale takie wybiórcze traktowanie przeszłości przynosi 

negatywne efekty. Stąd ataki chociażby na pomniki Kościuszki (obrońca Afroame-

rykanów) czy Churchilla (pokonał nazistów, co było korzystne m.in. dla czarnej lud-

ności). 

Kiedy do głosu dochodzą ludzie niemający bladego pojęcia o niczym i kierujący się 

bzdurną ideologią, robi się niebezpiecznie. To idealne otoczenie dla rozwoju ustroju 

totalitarnego. 

A żyjąc w kraju totalitarnym nie musisz się już martwić o wyceny akcji czy poziom 

dywidendy z REIT-ów. 

Już zupełnie na koniec dodamy, że temat rasizmu i protestów został „podgrzany” 

przez media, ponieważ było to pożądane. Byłoby jednak znacznie lepiej, gdyby or-

ganizowano i nagłaśniano protesty ws. korupcji polityków, uprzywilejowania naj-

większych banków, inwigilowania obywateli, podwyższania podatków i ogranicza-

nia swobód obywatelskich. To właśnie są realne problemy Zachodu. 

 

Zespół Independent Trader 

 

P.S. Im dłużej media będą sprzyjać jednej stronie społeczeństwa, tym większą fru-

strację będzie to wywoływać u reszty. Ostatecznie zwykli obywatele mogą nie wy-

trzymać i wyjść na ulicę. Jeśli dojdzie do starć (czy to w USA, czy w Europie) będzie 

to klasyczna realizacja polityki „dziel i rządź”. Społeczeństwo zostanie wewnętrznie 

skonfliktowane, natomiast Ci którzy są u władzy, będą mogli dalej poszerzać swoje 

wpływy. 

P.S. 2 Nie byliśmy w stanie ująć w całości wszystkich absurdów jakie wydarzyły się po 

śmierci Floyda. Dodamy jednak, że w trakcie pisania tekstu HBO postanowiło ścią-

gnąć ze swojej strony film „Przeminęło z wiatrem”, gdyż uznano go za rasistowski. 

P.S.3 Dodajemy jeszcze zbiór postulatów od jednej z liderek ruchu Black Lives Mat-

ter.  

 

 

 

http://m.in/
https://www.wykop.pl/link/5548669/10-postulatow-od-liderki-black-lives-matter-chanelle-helm-en/
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Giełda czy nieruchomości? Trader21 vs Kuba Midel – cz. 2 
 
 

Drodzy Czytelnicy,  

 

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni, publikuję drugą część mojej debaty z Kubą 

Midelem, specjalistą od polskiego rynku najmu.  

Poruszyliśmy kilka ciekawych wątków. Dyskutowaliśmy m.in. o tym jaki kapitał jest 

potrzebny, aby zacząć inwestować. Zastanawialiśmy się także który rynek jest bar-

dziej ryzykowny - giełda czy nieruchomości?  

 

Nagranie znajdziecie poniżej. Miłego oglądania.  

 

 

https://youtu.be/YZpYusbFUJM 

 

 

 

Trader21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YZpYusbFUJM
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Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni – Czerwiec 2020 
 

FED wyratował rynek 
 

Na początku czerwca optymizm na rynku akcji wzrósł do skrajnie wysokich pozio-

mów. Mieliśmy również do czynienia ze stosunkowo dużym pesymizmem na rynku 

obligacji. Korekta wisiała w powietrzu, a Trader21 nagrał nawet krótkie video, w któ-

rym zwrócił uwagę na euforię wśród inwestorów. Spadki zaczęły się 9 czerwca, z 

kolei 11 czerwca główne indeksy w USA straciły po ponad 5%. W piątek (12-go 

czerwca) doszło do lekkiego odbicia, natomiast w poniedziałek kontrakty futures 

zapowiadały dalsze spadki. W tym momencie jednak interweniował FED. 

Rezerwa Federalna oznajmiła, że rozszerzy przedstawiony w marcu program SMCCF, 

o którym pisaliśmy w artykule Dodruk jakiego jeszcze nie było. Na czym polega 

zmiana? W prostych słowach: FED znalazł lukę prawną, która umożliwi mu skupowa-

nie długu dużo większej liczby przedsiębiorstw niż wcześniej sądzono. To istotne, bo 

w ramach SMCCF bank centralny może przeznaczyć na rynek wtórny nawet 250 

mld dolarów w ciągu 5 miesięcy - o ile tylko zajdzie taka potrzeba. 

Dla formalności dodamy, że FED nie może samodzielnie skupować długu przedsię-

biorstw. W tym celu powstał specjalny wehikuł inwestycyjny (Special Purpose Ve-

hicle – SPV). 

Ostatecznie deklaracja FED-u powstrzymała dalsze spadki, która na normalnym 

rynku byłyby czymś naturalnym (zwłaszcza kiedy optymizm wśród inwestorów sięga 

95%). 

Trudno powiedzieć w którym momencie nerwowość wróci na rynek, ale w tym przy-

padku interwencja banku centralnego okazała się wystarczająca. 

Z perspektywy inwestorów to oczywiście dobra wiadomość. W praktyce jednak ta-

kie skupowanie długu prowadzi do utrzymywania na rynku firm, które powinny 

upaść. W ten sposób tworzą się tzw. Spółki-zombie, które nie są w stanie robić nic 

poza rolowaniem swojego zadłużenia. Kwestia jest o tyle istotna, że spółki typu zom-

bie stanowią już 1/5 amerykańskiego rynku. 

https://independenttrader.pl/dodruk-jakiego-jeszcze-nie-bylo.html
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Dalsze funkcjonowanie tego typu firm sprawia, że gospodarka nie może się oczyścić 

z nieefektywnie działających podmiotów. Drugi skutek: na rynek nie mogą wejść 

nowe, bardziej innowacyjne spółki, które doprowadziłyby do wzrostu produktywno-

ści. 

  

Klienci bukmacherów przenieśli się na giełdę 
 

Część Czytelników słyszała już być może o platformie transakcyjnej Robinhood. 

Stała się ona bardzo popularna, zwłaszcza wśród młodych spekulantów, którzy sta-

rają się zarobić kupując i sprzedając modne spółki giełdowe. Aby oddać skalę po-

pularności Robinhood wspomnijmy, że w trakcie I kwartału 2020 roku założono tam 

3 mln kont, podczas gdy Charles Schwab, TD Ameritrade oraz ETrade przyciągnęły 

łącznie 1,5 mln nowych klientów. 

W poprzednich latach wzrost popularności Robinhood wynikał z dwóch głównych 

przyczyn. Po pierwsze platforma umożliwiała kupowanie i sprzedawanie akcji z bar-

dzo niskimi, a nawet zerowymi prowizjami. Po drugie akcje w USA rosły w szybkim 

tempie. 

Z kolei 2020 rok przyniósł pewną zmianę, która sprawiła, że na giełdzie przybyło spe-

kulantów. Otóż ze względu na koronawirusa w większości krajów na całym świecie 

odwołano wydarzenia sportowe.  
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A zatem skurczyła się oferta bukmacherów i klienci musieli poszukać innych rozry-

wek. Tymczasem po panice z lutego i marca oraz interwencji FEDu, akcje zaczęły 

mocno odbijać. Wyjątkowe wzrosty notowały linie lotnicze oraz przedsiębiorstwa 

zajmujące się organizacją rejsów. Kwietniowe odbicie notowań przyciągnęło na ry-

nek hazardzistów, którzy uznali, że uda się kupić akcje i chwilę później wcisnąć je 

komuś innemu po wyższej cenie, zanim całe to domino się posypie. 

Poza wspomnianymi spółkami, napływ spekulantów na rynek doprowadził również 

do spektakularnych wzrostów mniej znanych firm. Przykładem jest tutaj Nikola, pro-

ducent samochodów elektrycznych, który tak de facto nie wyprodukował jeszcze 

żadnego auta. Nie zanotował choćby dolara przychodu. A jednak kapitalizacja tej 

spółki przebiła w pewnym momencie rynkową wartość Forda. 

Podsumowując, podczas następnego spotkania bankierzy centralni z FEDu mogą 

sobie pogratulować kolejnego sukcesu. Ich działania sprawiają, że giełda krok po 

kroku zamienia się w kasyno, gdzie jakiekolwiek analizy fundamentów czy nastrojów 

przestają mieć sens. Można liczyć jedynie na szczęście lub dostęp do informacji. 

  

Kto wspiera zamieszki, plądrowanie sklepów i przewracanie pomników? 
 

W niedawnym artykule „Chaos w USA. Trwa globalne pranie mózgów” odnieśliśmy 

się do zamieszek w Stanach Zjednoczonych i Europie. Doszło do nich tuż po tym jak 

policjant doprowadził do śmierci George’a Floyda. W związku z tą sytuacją zaczęto 

nagłaśniać problem rasizmu w USA. 

Jeśli ktoś zerknął do naszego artykułu lub po prostu zapoznał się ze statystykami dot. 

morderstw w USA to wie, że prędzej moglibyśmy mówić o rasizmie czarnych wobec 

białych. Twarde dane statystyczne wydają się jednak nikogo nie interesować. 

Warto zauważyć, że do napędzenia zamieszek na taką skalę oraz siania dalszej pro-

pagandy potrzebne są pieniądze. I te pieniądze się pojawiły. Duże korporacje 

mocno zaangażowały się we wsparcie dla różnych organizacji zwalczających pro-

blem rasizmu. Niektóre z nich, jak Minnesota Freedom Fund wspierały finansowo 

uczestników zamieszek. Można więc powiedzieć, że największe korporacje pośred-

nio wsparły ludzi, którzy wyszli na ulice plądrować sklepy i przewracać pomniki. O 

jakie korporacje i jakie pieniądze chodzi? 

Mowa o setkach milionów dolarów przekazanych (m.in. przez Sony, Walmart czy Mi-

crosoft) w ciągu kilku dni na długą listę organizacji zwalczających rasizm. Nie 

chcemy tutaj wrzucać wszystkich tych inicjatyw do jednego worka, więc podrzu-

camy jedynie stronę, na której opisano dokładnie jakie inicjatywy wsparła dana kor-

poracja. 

Generalnie jednak są tam przypadki, które nie pozostawiają większych wątpliwości 

co do intencji. Chociażby dotacje Microsoftu dla organizacji takich jak Black Lives 

Matter czy właśnie Minnesota Freedom Fund. 

https://independenttrader.pl/chaos-w-usa-trwa-globalne-pranie-mozgow.html
https://geopolitics.co/2020/06/14/564-million-the-corporate-technocrats-who-finance-social-justice-and-anarchy/
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 BlackRock umacnia pozycję dzięki interwencjom FEDu 

 

Przed kilkoma tygodniami opublikowaliśmy artykuł „Dodruk jakiego jeszcze nie było” 

w którym opisywaliśmy różne programy wprowadzone przez FED. Jeden z nich od-

nosił się do skupowania ETFów dających ekspozycję na obligacji korporacyjne. 

W kolejnych tygodniach FED skupił spore ilości ETFów zarówno na obligacje korpo o 

najwyższym ratingu, jak i te bardziej ryzykowne. Warto jednak zauważyć, że do prze-

prowadzenia tego programu (a także dwóch innych) wynajęta została firma 

Blackrock, czyli największy emitent ETF-ów na świecie, zarządzający kapitałem o 

wartości 7,4 bln dolarów. 

W Internecie pojawiła się analiza zakupów jakie FED dokonał na rynku obligacji kor-

poracyjnych między 12 maja a 19 maja. Na zakupy przeznaczono 1,6 mld dolarów. 

Wśród 5 najczęściej nabywanych funduszy znalazły się 2 ETFy iShares, należące fak-

tycznie do firmy Blackrock. 

Z jednej strony cała sytuacja nie budzi większego oburzenia w USA, gdyż właściciel 

Blackrock zaoferował brak jakichkolwiek prowizji w przypadku skupowania przez FED 

jego ETF-ów. Z drugiej strony Blackrock jest w bardzo uprzywilejowanej pozycji, gdyż 

ściąga kapitał do swoich funduszy, umacniając w ten sposób pozycję na rynku. 

Poza funduszami Blackrocka, środki z FEDu trafiają głównie do ETF-ów emitowanych 

przez Vanguarda oraz State Street. W ten sposób, podobnie jak w amerykańskim 

sektorze bankowym, tworzy się mała grupa firm, które przejmują kontrolę nad ryn-

kiem. Już dziś łączny udział Blackrock, Vanguard oraz State Street w rynku funduszy 

typu ETF wynosi 81%. Zapewne w kolejnych latach za sprawą działań FEDu zbliżą się 

do 90%. 

Warto również pamiętać, że o ile np. Blackrock nie pobiera prowizji od zakupów ze 

strony FEDu, to pobiera opłaty za zarządzanie. Nie są one oczywiście wysokie - dla 

ETFu LQD jest to 0,15%. Jeśli jednak przemnożymy tą wartość przez miliardy pompo-

wane z FEDu (może to być nawet 250 mld dolarów) to zobaczymy, że jest to całkiem 

opłacalny biznes. Kto wie czy jeszcze większą zaletą dla Blackrocka nie jest fakt, że 

osoby prowadzące cały program skupu obligacji korpo wiedzą dokładnie do któ-

rych aktywów popłynie kapitał z FEDu i mogą zarobić krocie na tzw. Front runningu. 
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Oczywiście realna inflacja jest jeszcze wyższa. Dla przykładu ceny produktów żyw-

nościowych w trakcie ostatniego roku wzrosły o 6,5%, a to przecież spora część bu-

dżetu gospodarstw domowych. 

Wspominamy o tym również dlatego, że pod koniec maja Rada Polityki Pieniężnej 

obniżyła główną stopą procentową do historycznie niskiego poziomu 0,1%. Przypo-

mnijmy, że oznacza to z jednej strony niższe koszty kredytu, a z drugiej niższe odsetki 

z lokat. 

W takiej sytuacji osoba, która chciałaby zaoszczędzić trochę kapitału, może liczyć 

na roczne oprocentowanie lokaty rzędu 0,5% lub 1%. Jeśli jednak uwzględnimy in-

flację, szybko okaże się, że kapitał „pracujący” na lokacie, w rzeczywistości przynosi 

nam stratę. I to sporą! Pod tym względem Polska jest na jednym z ostatnich miejsc 

wśród tych bardziej cywilizowanych krajów. 

Efekt jest taki, że Polacy usilnie szukają sposobów, by nie dać się inflacji. Pomimo 

koronawirusa na rynek nieruchomości wciąż napływa sporo kapitału. Zauważalny 

jest wzrost zainteresowania metalami szlachetnymi. Nie możemy też zapominać, że 

wiosna przyniosła znaczny wzrost liczby kont brokerskich - Polacy otwierali je, by sko-

rzystać z przecen na rynku akcji. 

Z tych trzech sposobów walki z inflacją, naszym zdaniem najlepszym jest zakup me-

tali szlachetnych. W kolejnych miesiącach będziemy mieć świetne warunki do wzro-

stu cen złota i srebra - dodruk będzie kontynuowany, a stopy procentowe pozo-

staną na niskich poziomach. Drugim, choć już nie tak bezpiecznym rozwiązaniem, 

jest zakup akcji. Polska giełda jest stosunkowo nisko wyceniona, ale jakiekolwiek kło-

poty w USA mogą sprawić, że również GPW będzie spadać.  



 

Strona 23 IndependentTrader.pl 

Dopiero na trzecim miejscu umieścilibyśmy inwestycję w nieruchomości. Akurat ta 

grupa aktywów drożała mocno już w poprzednich latach. Trzeba też brać pod 

uwagę, że spowolnienie gospodarcze może sprawić, że najemcy będą domagać 

się obniżenia czynszów. 

  

Szach mat dla ludzkości 
 

Poniżej publikujemy nagranie, które przez większość społeczeństwa potraktowane 

zostanie jako „zbiór teorii spiskowych”. Problem w tym, że te teorie stają się rzeczy-

wistością na naszych oczach. 

 

https://youtu.be/iYJtlCs5iYk 

 

Dla przypomnienia jest to filmik z 2013 roku. 

 

Zespół Independent Trader 

 

Podziękowania 
 

Na koniec kilka słów od Polskiej Akcji Humanitarnej do wszystkich osób, które kupiły 

książkę „Inteligentny Inwestor XXI wieku”. 

Chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować za zakup książki „Inteligentny Inwe-

stor XXI wieku”. Przy okazji każdego zakupu niesiecie pomoc głodnym i niedożywio-

nym dzieciom w Polsce. Do tej pory dzięki Waszemu zaangażowaniu otrzymaliśmy 

300 000 zł, co oznacza 60 000 darmowych posiłków i kolejne uśmiechy na twarzach 

naszych dzieciaków. 

https://youtu.be/iYJtlCs5iYk
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Dziękujemy! 

 

Zespół Polskiej Akcji Humanitarnej 
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Opinie Czytelników 
 

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

nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. 
 
 

Świat po epidemii 

 
Autor: A-W-O-S 

 

Nasili się też fiskalna eksploatacja obywateli, bo przecież na kogoś muszą zostać 

przerzucone koszty wszystkich „tarcz” antykryzysowych. Na razie są one finanso-

wane w ten sposób, że najpierw Polski Fundusz Rozwoju, spółka akcyjna Skarbu Pań-

stwa wypuści obligacje, które następnie będą skupowały banki komercyjne. A dla-

czego będą skupowały te obligacje? A dlatego, że wykupi je co do jednej Naro-

dowy Bank Polski, a potem „umorzy”. A skąd Narodowy Bank Polski weźmie pienią-

dze na wykupienie tych obligacji, których wartość przekroczy 300 mld złotych? Ano 

stąd, co zawsze; to znaczy – puszczając w ruch maszyny drukujące pieniądze. 

Wprawdzie konstytucja w art. 220 ust. 2 zakazuje pokrywania deficytu budżetowego 

kredytem NBP, ale po pierwsze – nie będzie żadnego „deficytu budżetowego”, bo 

przecież Polski Fundusz Rozwoju nie jest budżetem, więc może wypuszczać obliga-

cje, podobnie jak robi to państwowy ZUS. Banki komercyjne mogą inwestować we-

dług swego uznania, więc dlaczego nie w obligacje PFR? Nawet powinny, bo do-

brze jest, jak w gospodarce rynkowej, zwłaszcza takiej, jak u nas, przedsiębiorstwa 

„robią na rękę” rządowi. Poza tym żadnego ryzyka nie ma, bo wiadomo, że NBP 

obligacje te wykupi i nie będzie to żadne „pokrywanie deficytu”, którego przecież 

nie ma, tylko zwyczajne inwestowanie NBP na „rynku finansowym”. A że potem ob-

ligacje „umorzy”, to cóż w tym takiego? Jak widać, można wypłukiwać złoto z po-

wietrza – ale to tylko pozór, bo emitując obligacje, PRF wypuści na rynek ogromne 

ilości pieniądza, a zgodnie z prawem podaży i popytu, jeśli na rynku przybywa pie-

niądza, to staje się on tańszy, a to z kolei oznacza, że rosną ceny. Jak rosną ceny, to 

rosną też podatki, np. VAT i akcyza, które są procentem od ceny. Tak naprawdę 

wygląda wypłukiwanie złota z powietrza, więc opinie, że ta cała operacja przynie-

sie korzyść jedynie, a przynajmniej – przede wszystkim bankom - nie są pozbawione 

podstaw. 

 

Rozjazd cen metali szlachetnych 
 

Autor: Amlaz 

 

Co do rozjazdu cen metali fizycznych i papierowych (kontraktów) to nie ma czegoś 

takiego. Gdyby takie coś zaszło na prawdę to kończy się świat jaki znamy. 

Wyjaśnienie tego " rozjazdu " jest proste - to wzrost marży, gdy jest duży popyt. 

Pamiętacie ceny, gdy Au było nazywane "reliktem" i mennice prosiły o zakup bu-

lionu. 
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Marże były kilku punktowe. Jak są lęki i duży popyt, a jeszcze inflacja to marże rosną. 

Przy zakupach hurtowych, nie mówiąc o między państwami, marże są małe. 

Faktem jest, że kontraktów jest więcej niż faktycznego metalu, nawet tego jeszcze 

nie wydobytego, ale to samo jest z każdą walutą (nie ma tyle fizycznych towarów, 

ziemi, ludzi) i dalej się kręci. 
 

 

Rynek mieszkaniowy 
 

Autor: drobny_ciułacz 

 

Pracuję w Warszawie w branży budowlanej, od strony projektowej, także widzę, jak 

wygląda sytuacja z nowymi inwestycjami. Jesteśmy podwykonawcą dla najwięk-

szych biur architektonicznych w Polsce. Aktualnie deweloperzy wstrzymali wszystkie 

nowe projekty. Na rozpoczętych inwestycjach prowadzą przedsprzedaż mieszkań, 

aby na jej podstawie podjąć decyzje o rozpoczynaniu budowy kolejnych etapów 

inwestycji. Bardzo duży i znany deweloper zwolnił sporą część pracowników. Duże 

biuro architektoniczne to samo, zwolniło ludzi i obcięło nadgodziny. U nas w firmie 

już na początku kwarantanny obcięto nam nadgodziny, aby utrzymać płynność fi-

nansową firmy. Nikt nie chce budować przy obecnych cenach robocizny i materia-

łów, w tak niepewnej sytuacji gospodarczej. Na dużych budowach pojawiają się 

problemy z finansowaniem. Wszyscy chcą jak najszybciej dokończyć inwestycje i 

sprzedać to co wybudowali zanim zaczną docierać złe dane z gospodarki. Znajomi, 

którzy pokupowali większe mieszkania lub domy powystawiali stare mieszkania na 

sprzedaż, aby sprzedać na górce, ale z tego co widzę, nie ma zapisów na mieszka-

nia jak przed pandemią. 

 

 

Jak widać podaż nowych mieszkań znacząco zmaleje w najbliższych latach. Inwe-

storzy czekają na uspokojenie sytuacji i stabilizację cen robocizny i materiałów. 
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