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W dzisiejszym wydaniu:
Gdzie szukać najatrakcyjniejszych rynków?

Str. 3-13

W artykule wzięliśmy pod lupę rynki z najlepszymi perspektywami do inwestycji
na kolejne lata.

Trader21 vs. Albert Rokicki – debata na kanale VETO

Str. 14

Podczas debaty z Albertem Rokickim na kanale VETO, Trader21 odniósł się m.in.
do sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce oraz prawdopodobieństwa wystąpienia drugiej fali spadków na giełdach.
Jak kończy się inwestowanie w gwarantowane 7% z najmu? Str. 15-23

Jednym z gorszych sposobów na inwestycje swojego kapitału jest tzw. „gwarantowane” kilka procent zysku z najmu m.in. condohoteli i aparthoteli. Dlaczego?
Szczegóły w artykule Tradera21.
„Magiczna” formuła inwestowania

Str. 24-30

Poznajcie sposób na inwestowanie według Joela Greenblatt'a, który na przestrzeni 20 lat osiągnął imponującą średnioroczną stopę zwrotu rzędu 40%.
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Co dalej z polską gospodarką? – Trader21 dla NamZalezy.pl

Str. 31

W rozmowie z Wojtkiem Sirykiem z kanału namzalezy.pl, Trader21 omówił m.in. sytuację polityczną w Polsce oraz rozwój przedsiębiorczości w warunkach wolnorynkowych.
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Gdzie szukać najatrakcyjniejszych rynków?
Za nami bardzo burzliwe półrocze. Inwestorzy najpierw przeżyli kilkudziesięcioprocentowe spadki, by następnie zobaczyć spore odbicie rynku akcji. Sprawdźmy które
giełdy dziś wyglądają najciekawiej.

Wskaźniki pod lupę
Bieżący rok jest dość specyficzny. Mimo znacznego załamania zysków spółek w I
półroczu, wiele rynków jest już blisko odrobienia strat z lutego i marca. Spora w tym
zasługa banków centralnych, które drukują walutę i skupują za nią aktywa finansowe (obligacje, akcje) podbijając ich ceny.
Może się okazać, że dodruk wyniesie giełdowe indeksy na nowe szczyty. W związku
z tym warto poszukać najtańszych rynków, takich które dają nadzieję na spore wzrosty. W tym celu zerkniemy na podstawowe wskaźniki, takie jak cena/zysk Shillera
(tzw. CAPE), cena/wartość księgowa czy stopa dywidendy. Dodatkowo sprawdzimy
które rynki oberwały najmocniej w ostatnim roku (aktywa po silnych spadkach mają
tendencję do mocnego odbicia).
W pierwszej kolejności jednak wyjaśnimy Wam, dlaczego wskaźniki analizy fundamentalnej nie są jedynym kryterium, jakie należy brać pod uwagę.
Ryzyko walutowe
Najłatwiejszym i najtańszym sposobem na zainwestowanie np. w Brazylii, Rosji czy
Korei Południowej jest zakup ETFu dedykowanego danej giełdzie. Jeśli weźmiemy
pod uwagę wspomnianą Brazylię, będzie to chociażby ETF EWZ, denominowany w
dolarze. Kupując go, automatycznie inwestujemy w największe brazylijskie przedsiębiorstwa. Część osób zapomina jednak, że nasz wynik z inwestycji nie zależy wyłącznie od tego jak poradzą sobie spółki z Brazylii. Liczy się także kondycja lokalnej waluty.
Przykład:
Brazylijski indeks BOVESPA od początku roku stracił 17%.
Mimo to ETF EWZ w tym samym czasie spadł o 36%.
Jak to możliwe?
Wyjaśnienie: brazylijski real w tym samym czasie stracił 19% względem dolara.
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Jeśli więc dodamy do siebie spadek indeksu (17%) oraz osłabienie waluty (19%), to
staje się jasne, dlaczego inwestycja w ETF na Brazylię przyniosła w tym roku olbrzymią
stratę.
Inwestowanie w Brazylię, Rosje czy inne rynki wschodzące sprawdzało się rewelacyjnie w latach 2003-2008. Wówczas kapitał płynął na emerging markets (kraje rozwijające się), a dodatkowo ich waluty się umacniały.
Jak będzie w kolejnych latach? Nie mamy wątpliwości, że w którymś momencie
dolar zacznie się wyraźnie osłabiać, co będzie napędzało rynki EM. Obecnie jednak
mamy do czynienia z wyjątkowo niestabilnym otoczeniem. Jakakolwiek panika
sprawi, że kapitał popłynie do dolara. Scenariusz ten traktujemy bardzo poważnie,
tym bardziej, że obecnie największe banki komercyjne (tzw. Commercials) są najbardziej pozytywnie nastawione do dolara od… niemal 8 lat.

Chodzi o czerwoną linię pod wykresem. Im wyżej się ona znajduje, tym lepsze nastawienie dużych banków do dolara.
Jaki więc należy wyciągnąć wniosek?
Absolutnie nie powinniśmy wykluczać jakichkolwiek inwestycji w rynki wschodzące,
które mają mniej stabilne waluty. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że czasem inwestycja w neutralnie wyceniony rynek ze stabilną walutą jest lepsza od nabywania
akcji na bardzo tanim rynku z niestabilną walutą.

Wskaźnik cena/zysk Shillera (CAPE)
Wskaźnik CAPE szerzej opisaliśmy w Słowniczku. W dużym skrócie: im niższa jego wartość, tym atrakcyjniej wyceniony jest dany rynek, a co za tym idzie jego potencjał
do wzrostu jest większy. Poniżej tabela oparta o dane za 140 lat.
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Pokazuje ona na jakie średnioroczne stopy zwrotu możemy liczyć w zależności od
tego, ile obecnie wynosi CAPE dla danego rynku.

Źródło: Opracowanie własne

Zerknijmy więc jak wygląda klasyfikacja rynków, zaczynając od tych z najbardziej
korzystnym CAPE.
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Źródło: starcapital.de

Już na pierwszy rzut oka widać, że najtańszym regionem świata pozostaje Europa
Środkowo-Wschodnia. W przypadku Rosji, Czech czy Polski wskaźnik CAPE jest poniżej 9. Poza tymi krajami, tanio wygląda także Turcja.
Oczywiście każdy z tych krajów należy do grupy rynków wschodzących. Tego typu
kraje oraz ich waluty są mniej stabilne. Tym bardziej godny zauważenia jest fakt, że
kraje rozwinięte, takie jak Singapur, Austria czy Korea Południowa mają CAPE na
poziomie 11. Powstaje więc dylemat: czy powinniśmy dobrać do portfela mniej stabilne rynki z CAPE w okolicach 8 czy też stabilniejsze, ale nieco droższe giełdy. Pomocna powinna być analiza kolejnych wskaźników.

Wskaźnik cena/wartość księgowa
Także i w tym przypadku, wskaźnik został przez nas dokładnie opisany w Słowniczku.
W skrócie: im niższa jego wartość, tym atrakcyjniejszy rynek. Pamiętajmy jednak o
jednym z głównych zastrzeżeń: rynki surowcowe generalnie charakteryzują się niższym wskaźnikiem C/WK niż gospodarki oparte na nowych technologiach.
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Grecję standardowo pomijamy i nagle okazuje się, że najlepsze wskaźniki mają Singapur i Austria! Dwa stosunkowo rozwinięte rynki, w przypadku których przemysł nie
odgrywa kluczowej roli. Zwłaszcza Singapur jest oparty na spółkach technologicznych, w związku z czym jego wskaźnik C/WK zazwyczaj oscylował w granicach 11,5. Dziś to zaledwie 0,8.
Patrząc pod tym kątem dobrze wypadają także: Polska, Rosja i Korea Południowa.

Stopa dywidendy
Tutaj pojawia się mały problem. Aby obliczyć wskaźnik, należy wziąć pod uwagę
dywidendy wypłacone przez spółki w ostatnim roku. Zakłada się, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy dywidenda będzie na podobnym poziomie.
W rzeczywistości dywidendy w trakcie kolejnego roku będą wyraźnie niższe. Nie pozostaje nam jednak nic innego niż posiłkować się danymi za ostatni rok.

IndependentTrader.pl

Strona 7

Źródło: starcapital.de

Tabela pokazuje, że dywidendowym liderem jest Rosja. Za nią długo, długo nic i
dopiero Czechy, Grecja, Portugalia, Singapur i Hiszpania. W tym przypadku Polska
zajmuje odległe miejsce, ze stopą dywidendy poniżej 3%.

Kto ma za sobą najgorszy rok?
Na giełdzie niewiele aktywów podąża jednostajnie w górę lub w dół. Zazwyczaj po
okresie mocnych wzrostów przychodzi korekta. I na odwrót - po silnych spadkach
przychodzi odbicie. Dlatego też warto zerknąć które ETF-y „krajowe” zaliczyły w
ostatnim roku największym spadek.
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Źródło: seekingalpha.com

Z powyższego zestawienia wynika, że żaden spośród wymienionych wcześniej rynków nie zaliczył w ostatnim roku wyjątkowo mocnego spadku. Szkoda, bo mielibyśmy idealnego kandydata do portfela. Tym niemniej duże spadki zaliczyły ETF-y na
Austrię (-22%) oraz Singapur (-20%).
Z kolei największy spadek zanotowały Kolumbia, Nigeria, Brazylia, Grecja oraz RPA.
Spośród tych państw skrajnie nisko wyceniana jest Nigeria (cena/zysk poniżej 5, niestety CAPE nie jest znany). Oczywiście problemem tego kraju jest niestabilna sytuacja wewnętrzna i niestabilna waluta. Potencjał do odbicia jest potężny, ale udział
ETF-u na Nigerię w portfelu tak czy inaczej nie powinien przekraczać 2%.

Prognozy starcapital.de vs. nasze refleksje
Portal stacapital.de w oparciu o obecne wskaźniki oraz dane historyczne przygotował prognozę. Ma ona wskazywać które rynki będą przynosiły najwyższe stopy
zwrotu w kolejnych latach.

IndependentTrader.pl

Strona 10

Źródło: starcapital.de

Mamy bardzo mieszane uczucia co do tego zestawienia. Po pierwsze, niemal na
samym czele znalazła się Hiszpania. Co prawda jest to kraj rozwinięty z neutralnymi
wskaźnikami, ale nie sposób nie zauważyć w którym kierunku zmierza. Do władzy
doszli komuniści, którzy chcą stworzyć raj poprzez wprowadzenie dochodu gwarantowanego. Będzie to oznaczało gigantyczne obciążenie dla budżetu państwa.
Poza tym dochód gwarantowany zniechęca do pracy i zapewne doprowadzi do
zaniku jakichkolwiek innowacji w hiszpańskiej gospodarce. W którymś momencie
inne kraje UE stwierdzą, że nie widzi im się dalsza unia walutowa z Hiszpanami. Wówczas kraj ten wróci do pesety, co skokowo obniży wartość spółek na giełdzie.
Możliwe, że podobny los czeka Włochów, choć tam akurat komuniści (jeszcze) nie
rządzą. Trudno z kolei stwierdzić w którym kierunku pójdzie Wielka Brytania.
Zgadzamy się jednak z autorami opracowania co do lidera. Singapur wydaje się
być obecnie tym rynkiem, który daje najlepsze perspektywy.
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Jego zaleta to nie tylko niskie wskaźniki i przyzwoita dywidenda, ale przede wszystkim
bardzo stabilna waluta. Zobaczcie jak dolar singapurski zachowywał się w odniesieniu do dolara amerykańskiego w ostatnich latach.

Jak widać, waluta Singapuru wykazuje się sporą stabilnością, co sprawia, że więcej
funduszy jest chętnych do inwestowania w tym kraju.

Wnioski
W oparciu o wskaźniki oraz stabilność walut, możemy wyróżnić kilka ciekawych rynków:
Singapur - w tym przypadku napisaliśmy już niemal wszystko. Możemy jedynie dodać, że w większości analiz kraj ten pojawia się jako jeden z przyszłych liderów pod
względem wzrostu gospodarczego, kiedy globalna gospodarka zacznie odbijać po
kryzysie.
Austria - kolejny kraj rozwinięty, który lepiej od innych państw Europy Zachodniej radzi sobie z kryzysami (2015 - imigracja, 2020 - koronawirus). Problemem jest jedynie
przyszłość euro.
Rosja - zdecydowany lider, jeśli chodzi o wyceny i stopę dywidendy. Problemem
pozostaje wpływ surowców na ten rynek. Dopóki koniunktura gospodarcza wyraźnie się nie poprawi, potencjał do wzrostu może być ograniczony.
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Polska - stosunkowo stabilny kraj z tanią giełdą. Pozostają dwa problemy. Po pierwsze, złoty to wciąż waluta peryferyjna. Po drugie, spółki duże i średnie mocno podrożały na tle tanich. Tymczasem te ostatnie trzeba kupować z osobna, gdyż nie ma
optymalnego ETFu. Dlatego też Trader21 pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.
Turcja/Nigeria - dużo bardziej ryzykowny wybór, który nie powinien mieć dużego
udziału w portfelu. Oba rynki są tanie, oba są niestabilne.
W przypadku osób, które z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na zdywersyfikowaną ekspozycję, ciekawym rozwiązaniem są ETFy SDEM oraz DEM. Oba zapewniają ekspozycję na dywidendowe spółki z krajów rozwijających się.

Independent Trader Team
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Trader21 vs. Albert Rokicki – debata na kanale VETO
Witajcie,
Kilka dni temu z inicjatywy Wapniaka (kanał VETO) doszło do debaty pomiędzy mną
i Albertem Rokickim. Dyskusja była o tyle ciekawa, że mamy odmienne zdania na
temat tego, co obecnie robią banki centralne. Poruszyliśmy też wiele innych interesujących tematów. Rozmawialiśmy m.in. na temat:
- perspektyw rynku nieruchomości w Polsce,
- napływu kapitału zagranicznego na GPW,
- szans na drugą falę spadków na rynkach,
- potencjału wzrostowego najważniejszych kryptowalut.

Sporo ciekawych wątków, tym bardziej więc zachęcam do odsłuchania nagrań.

https://youtu.be/5BXwcIPr6MA

Trader21
PS. Na naszym kanale na YT pojawiło się nagranie dotyczące złota i srebra. Szczególnie przydatne może być dla osób z mniejszą wiedzą. Generalnie coraz więcej
filmów będziemy publikować na YT. Jeżeli chcecie być na bieżąco zachęcamy do
subskrypcji.

https://youtu.be/sQPONy-Gglw
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Jak kończy się inwestowanie w gwarantowane 7% z najmu?
Na przestrzeni ostatnich kilku lat ceny nieruchomości w Polsce rosły w tempie kilku
procent rocznie. Wzrosty zawdzięczaliśmy kilku czynnikom. Najważniejszym były
oczywiście bardzo niskie stopy procentowe. Osoby dysponujące znacznym kapitałem widząc jak inflacja pożera ich oszczędności kupowały mieszkanie, próbując
ochronić w ten sposób ciężko zarobione pieniądze. Jednocześnie w miarę łatwo
było zaciągnąć kredyt hipoteczny. Efekt był taki, że na rynek nieruchomości trafił
znaczny kapitał, co przełożyło się oczywiście na wzrost cen. Co więcej migracja
prawie 1,5 miliona Ukraińców sprawiła, że rosły czynsze najmu. Dla wielu osób bez
dużej wiedzy był to wymarzony scenariusz. Kupujesz nieruchomość pod wynajem.
Najemca spłaca Ci kredyt. Czasami coś extra zostaje, a dodatkowo cena nieruchomości rośnie. Nic tylko kupować.
Aby zobrazować́ nastroje na rynku nieruchomości, przytoczę̨ kilka wypowiedzi zamieszczonych pod jednym z wywiadów z 2019 roku. Oto one:
- „Uwaga: ten odcinek uzyska trzykrotnie więcej wyświetleń́ niż̇ pozostałe odcinki z
Traderem bo tytuł zawiera słowo klucz «nieruchomości»”.
- „Przez 10 lat idą̨ tylko w górę̨ i potrwa to może jeszcze 5–10 lat, cholera wie, ile nie
mam pojęcia, ale życie jest jedno i nie ma sensu czekać́ na okazje”.
- „Inwestycje w nieruchomości to chyba jeden z pewniejszych biznesów teraz. Ja
jakiś́ czas temu kupiłam w Krakowie mieszkanie. No i poszło pod wynajem”.
- „Dziś́ kupujesz, spłaty kosztują̨ cię 30% zarobku... za 10 lat 10% zarobku, po 20 latach
masz na własność́, mieszkasz za darmo. Jednocześnie cena mieszkania wzrośnie 20
razy w porównaniu z ceną oryginalną. Możesz sprzedać́, kiedy chcesz”.
Jak to zawsze bywa skrajny optymizm wyłącza zdrowy rozsądek na czym korzystali
„sprzedawcy marzeń” oferujący gwarantowane 7- 8% zwrotu z inwestycji. Szczególnie popularne były inwestycje w aparthotele czy conda w centrach największych
miast, nad morzem i w górach. W teorii wystarczyło kupić bardzo drogą nieruchomość czy częściowy udział w nieruchomości, aby spokojnie inkasować kilka procent
rocznie. Problem z takimi ofertami jest taki, że jeżeli coś jest zbyt piękne, aby było
prawdziwe, to z dużym prawdopodobieństwem jest albo typowym oszustwem, albo
delikatnie mówiąc oferta jest lekko naciągana.
W każdym razie okres kilku lat prosperity sprawił, że ludzie bardzo chętnie inwestowali w różnego rodzaju oferty budzące mnóstwo wątpliwości. Wszystko trzymało się
jakoś do lutego, kiedy to wybuchła panika związana z wirusem i zamknięto niemalże
całą gospodarkę. Lockdown najsilniej dotknął dwie branże: restauratorów oraz hotelarzy. W przypadku tradycyjnych hoteli z ugruntowaną pozycją sytuacja jest zła.
Przychody dosłownie się załamały. Koszty udało się ograniczyć tylko częściowo.
Efekt jest taki, że absolutna większość branży generuje straty. Duże sieci mające zapas kapitału, czy dostęp do tanich kredytów, przetrwają trudny okres.
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Znacznie gorzej wygląda sytuacja mniejszych sieci lub pojedynczych inwestycji, w
których deweloper lub jego spółka zależna miała administrować hotelem, podczas
gdy inwestor miał otrzymywać co miesiąc przychód nie mniejszy niż X%. Na papierze
wszystko wyglądało pięknie, zwłaszcza w okresie silnego wzrostu gospodarczego.
Jednak w sytuacji, kiedy turystyka się załamała, rzeczywistość bardzo brutalnie zweryfikowała hurra optymistyczne założenia. A nie jest źle, jest tragicznie. Obecnie pomagam jednemu funduszowi ze Szwajcarii skupować w Polsce hotele i galerie handlowe, które nie radzą sobie w obliczu pandemii. A nie radzą sobie, gdyż zarządzający albo skrajnie przerysowali rzeczywistość, albo zapomnieli o czymś takim jak poduszka finansowa na niepewne czasy. W każdym razie, dziś po zaledwie 5 miesiącach od wybuchu pandemii inwestorzy szukający okazji nie zapłacą więcej niż 50%
- 60% w stosunku do cen jakie obowiązywały jeszcze w styczniu tego roku. Tak działa
prawo rynku. Albo masz środki i dostęp do kapitału, albo w obliczu bankructwa pozbywasz się nieruchomości za bezcen, licząc na to, że uda Ci się odzyskać przynajmniej część kapitału. Sytuację w branży dość dobrze oddaje case sieci Gołębiewski,
której właściciel został zmuszony zastawić majątek prywatny, aby utrzymać ciągłość funkcjonowania firmy. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z rodzinną
firmą działającą od lat.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami należącymi do osób trzecich. Niedawno ogłoszono upadłość Wolska
Aparthotel. Ktoś pomyśli Covid19 - tego nie dało się przewidzieć. Niekoniecznie,
spółka zgłosiła wniosek o upadłość jeszcze w marcu, gdy panika się nakręcała, a
przecież wniosku o upadłość nie zgłasza się z dnia na dzień. Spółka już wcześniej
miała problemy finansowe wynikające ze złego zarządzania oraz niedostosowania
oferty do oczekiwań klientów. Już 2016 roku zwracałem uwagę na fakt, że w ciągu
kolejnych 3 lat, ilość miejsc noclegowych w Warszawie zwiększy się o 30%. Faktyczny
przyrost był jeszcze większy, co przełożyło się na spadek czynszy z najmu przy jednoczesnym powiększeniu kosztów, wynikającym ze wzrostu wynagrodzeń. Gotowy
przepis na problemy finansowe, zwłaszcza jeżeli kupuje się nieruchomość po znacznie zawyżonych cenach tylko dlatego, że ktoś nam coś gwarantuje.
Przed wybuchem pandemii systemów finansowania inwestycji z „gwarantowanym
zyskiem z najmu” było mnóstwo. Ile firm tyle modeli. W każdym razie część z nich
bazowała na systemie, w którym ludzie posiadający nadwyżki kupowali nieruchomość, w zamian za co deweloper gwarantował wypłaty na stricte określonym poziomie, przez okres co najmniej 3 lat. Dziś już wiemy, jak iluzoryczne były to wypłaty.
W każdym razie, jeżeli inwestycja była finansowana z oszczędności i została ukończona, to tragedii jeszcze nie ma. Inwestorzy po prostu nie otrzymają gwarantowanych zysków przez pierwszy rok (covid19). W kolejnych latach otrzymają może połowę (taki mamy klimat). Ostatecznie albo godzą się na zmianę warunków, albo
deweloper ogłosi upadłość podobnie jak Wolska Aparthotel.
Równie źle wygląda sytuacja, jeżeli hotel działa, generuje straty i brakuje kapitału
na bieżącą działalność.
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W takim otoczeniu albo udziałowcy zamiast otrzymywać gwarantowany dochód
dopłacą do inwestycji, albo całość zostanie sprzedana za wspomniane wcześniej
50-60% - byleby nie ogłaszać bankructwa i nie pozostawiać grona inwestorów samym sobie. Ostatecznie jak zarządzać hotelem złożonym z kilkudziesięciu apartamentów, z których każdy ma innego właściciela? W teorii wszystko się da. W praktyce bardzo ciężko jest znaleźć porozumienie wśród dziesiątek lub setek inwestorów,
którzy już stracili nerwy i wzajemne zaufanie.
O ile osoby, które zainwestowały w nieruchomości z gwarantowanym zyskiem z
najmu w większości przypadków po prostu nie otrzymają obiecanych wypłat, o tyle
niektórzy stracili wszystkie środki w projektach deweloperskich, które nigdy nie zostaną zrealizowane.
Jak to możliwe?
Otóż, jeżeli deweloper buduje obiekt mieszkalny to środki pozyskane od klientów (nie
ważne gotówka czy kredyt) trafiają na rachunek powierniczy. Kapitał jest uwalniany
wraz z realizacją kolejnych etapów inwestycji. Dzięki temu znacząco spada ryzyko
sprzeniewierzenia środków oraz pozostawienia klientów z przysłowiową dziurą w
ziemi.
W przypadku inwestycji w condohotele inwestorzy nie mieli takiej ochrony. Dobrym
przykładem są niesławne inwestycje we Władysławowie czy Ostródzie, które nie zostały zrealizowane, gdyż deweloper ogłosił upadłość. Część środków z licytacji majątku trafi do banku, który zapewne współfinansował zakup ziemi (moje przypuszczenia). Inwestorzy indywidualni zapewne zostaną z niczym. Co prawda jedna z
kancelarii adwokackich szykuje pozew zbiorowy przeciwko instytucji finansowej,
która namawiała na tak ryzykowne inwestycje, ale moim zdaniem nawet w przypadku wygranej, szanse na odzyskanie środków są iluzoryczne. Swoją drogą, skoro
kancelaria uderza w pośrednika, a nie dewelopera, to zapewne większość pieniędzy już została wyprowadzona ze spółki. Można zatem przyjąć, że z dużym prawdopodobieństwem projekt od samego początku, był nastawiony na oszukanie naiwnych inwestorów.
To dopiero początek…
Moim zdaniem tego typu przypadków będzie coraz więcej. Wynika to z prostego
faktu. Jeszcze na początku roku mieliśmy skrajny optymizm na rynku nieruchomości.
Wystarczyło „zagwarantować w prospekcie mityczne 7% rocznie” i szybko znajdywali się chętni na apartament za 16-20 tys. zł za m2. Gwarancja działała w magiczny
sposób. Teraz spowolnienie gospodarcze brutalnie weryfikuje realny zwrot. Może jestem przesadnym pesymistą, ale nie widzę, póki co możliwości ożywienia rynku
najmu krótkoterminowego. Zwyczajnie zbyt wiele nieruchomości powstało na przestrzeni ostatnich kilku lat, aby utrzymać czynsze na poziomach sprzed roku czy
dwóch lat. Co gorsza, w przeszłości gospodarka potrzebowała ok 3-4 lat by po kryzysie wrócić do pełnego rozwoju. Czy i tym razem będzie podobnie czas pokaże.
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Na koniec, aby pokazać Wam jak wyglądała jeszcze nie tak dawno sytuacja na
rynku nieruchomości pod wynajem, zamieszczam fragment z mojej książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” Opisałem tam zarówno sytuację na dany moment (październik 2019), jak i furtki pozwalające deweloperom sprzedać nieruchomość po
bardzo zawyżonej cenie i jednocześnie wymigać się od zapłaty „gwarantowanego
zysku”.
Nieruchomości z „gwarancją zysku” - fragment książki
Ze względu na wzrosty cen, jakie miały miejsce w latach 2016–2019, nieruchomości
stały się̨ ulubioną grupą aktywów wśród osób posiadających nadwyżki gotówki.
Ofert zakupu apartamentów jest mnóstwo. Apartamenty w centrach miast, aparthotele w górach, nad morzem czy na mazurach. Jest w czym wybierać́. Jednocześnie sprzedawcy prześcigają się w coraz to nowych metodach sprzedaży nieruchomości. W ostatnim czasie bardzo popularny stał się model tzw. gotowca inwestycyjnego. Działa on na zasadzie „Zainwestuj w apartament i zarabiaj 8% rocznie”.
U mnie tego typu oferty z gwarantowanym zyskiem od razu zapalają czerwoną
lampkę. Co ciekawe, ostrzeżenia przed takimi ofertami wydały zarówno Urząd
Ochrony Konkurencji, jak i KNF. Jak widać, czasami organy administracji publicznej
reagują tak, jak powinny. Zastanówmy się przez chwilę, jak to jest możliwe, że kupując mieszkanie czy lokal na wynajem, mamy rentowność na poziomie 4–6%, nie
licząc kosztów remontów ani starzenia się budynku, a tu ktoś bierze na siebie obowiązki administracyjne i oferuje nam 7–8% rocznie? Zazwyczaj jest tak, że jeżeli coś
jest zbyt piękne, aby było prawdziwe, to gdzieś musi być haczyk.
Myk jest banalny. Deweloperzy mają dwie drogi sprzedaży. Pierwszą jest tradycyjna
sprzedaż w określonej cenie. Jako nabywcy porównujemy ze sobą lokale w interesującej nas okolicy. W tym przypadku rynek odgrywa swoją rolę i ceny zazwyczaj są
dość zbliżone.
Alternatywą jest przygotowanie gotowca inwestycyjnego, w którym deweloper organizuje najem lokalu (wakacyjny lub hotelowy), dzięki czemu osiągamy wyższy zysk
z najmu. Jednocześnie ten sam lokal sprzedawany jest w znacznie wyższej cenie w
przeliczeniu na metr kwadratowy. Nie kupujemy bowiem lokalu na wynajem, lecz
część́ większego biznesu, którym ktoś́ administruje. Zamiast płacić́, powiedzmy, 8 tys.
zł/m2, łatwo zaakceptujemy cenę̨ rzędu 12 tys. zł/m2, gdyż̇ ktoś́ nam zagwarantuje
pewien zwrot z najmu. Innymi słowy, oferty gwarantujące nam zysk rzędu 6% czy 8%
rocznie są̨ zabiegiem marketingowym umożliwiającym sprzedaż̇ lokalu w cenie
znacznie powyżej rynkowej.
Po przeanalizowaniu kilkunastu ofert z rynku nie znalazłem ani jednej, wobec której
nie miałbym zastrzeżeń́. Można je jednak podzielić́ na dwie grupy. Oferty skrajnie
naginające rzeczywistość́ do potrzeb zabiegów marketingowych oraz nastawione
na nieustanną hossę̨ na rynku najmu.
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a) oferty, których zdecydowanie powinniśmy unikać
W ofercie widzimy nowoczesne, pięknie zaprojektowane apartamenty w górach
czy nad Bałtykiem. Przeglądamy galerię i jesteśmy pod wrażeniem. Wszędzie widzimy gwarantowany zysk. Jedne oferty kuszą nas zyskiem rzędu 15%, co po wczytaniu się w szczegóły oznacza 5% rocznie rozłożone na trzy lata. Inne oferują nam 7–
8% rocznie z zastrzeżeniem, iż gwarantowany zysk dotyczy wyłącznie pierwszych
trzech lat. Jak to działa w rzeczywistości?
Ile ofert tyle modyfikacji, ale generalne zasady są bardzo zbliżone. Kupujecie apartament w cenie 12 tys. zł netto/m2 o powierzchni 50 m2. Deweloper gwarantuje
Wam przychód z najmu nie mniejszy niż 7% rocznie przez pierwsze trzy lata. Liczycie
na szybko. Wychodzi jakieś 40 tys. zł. Nieważne, czy jest to brutto, czy netto. Jest
nieźle. Przechodzimy dalej.
Gdy tylko inwestycja zostanie ukończona, deweloper będzie administrował Waszym
apartamentem podobnie jak setką innych. W jego gestii będzie wyszukiwanie najemców, sprzątanie, dokonywanie drobnych napraw, tak aby stan apartamentu nie
uległ pogorszeniu. Generalnie zajmie się wszystkimi obowiązkami związanymi z podnajmem, za co pobierze drobną prowizję. W końcu organizacja najmu i sprzątanie
kosztują. Nikt nie będzie pracował za darmo. Taką usługę operator wycenia na w
zależności od oferty na 20–30% kwoty, jaką pobierze z najmu. Wy nic nie płacicie.
Oddacie jedynie część zysków. Nie jest źle.
Żyjemy w XXI wieku i goście wymagają pewnego standardu. W każdym pokoju muszą być Internet, klimatyzacja, kablówka itp. Koszty związane z ich dostarczeniem są
po Waszej stronie, podobnie jak opłata za wodę, prąd i niewielki czynsz związany z
utrzymaniem budynku.
Policzmy zatem, ile w praktyce oznacza gwarantowane 7% zwrotu rocznie. Typowy
apartament w dobrej lokalizacji o powierzchni 50 m2 kosztuje 600 tys. zł netto. Jako
lokal użytkowy objęty jest stawką VAT w wysokości 23%. Faktycznie płacicie za niego
738 tys. zł. W niektórych przypadkach VAT można odzyskać, lecz wiele osób inwestuje w tego typu lokale jako osoby fizyczne, przez co podatek ten jest kosztem. W
ostatecznym rozrachunku apartament kosztuje Was nie 600 tys. zł, lecz 738 tys. zł.
Niektóre apartamenty są urządzone, a w przypadku innych musicie doliczyć kolejne
kilkadziesiąt tysięcy na urządzenie i wyposażenie zgodne z wytycznymi administratora. Przyjmijmy jednak, że w tej sytuacji mamy do dyspozycji lokal zrobiony pod
klucz.
Deweloper pełniący funkcje administracyjne zagwarantował przychód z najmu w
wysokości 7% netto, licząc od kwoty netto, czyli 600 tys. zł. Łatwo policzyć, iż jest to
kwota 42 tys. zł. W tym przypadku VAT nie będzie problemem, gdyż do 200 tys. zł
przychodu z najmu nie musimy odprowadzać VAT-u, lecz wyłącznie zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 8,5%. Po odliczeniu „dochodówki” zostaje nam
38,5 tys. zł rocznie. Następnie odliczamy czynsz, jaki płacimy do wspólnoty mieszkaniowej, wynoszący ok. 3 tys. zł rocznie. Musimy także sami pokryć koszty rachunków
za prąd, wodę, RTV, Internet oraz koszty ubezpieczenia lokalu.
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Łącznie mówimy o kolejnych 4 tys. zł. Już nie jest tak wesoło, ale nadal mamy 31,5
tys. zł. Nie jest źle, choć okazuje się, że nagle nasz gwarantowany zysk to nie magiczne 7%, lecz 4,2%. Mniej więcej tyle będziemy otrzymywać co roku przez pierwsze
trzy lata. Co później?
Mijają trzy lata. W tym czasie nasz deweloper wybudował kolejne apartamenty,
także z gwarancją zysku w ciągu pierwszych trzech lat. Administruje wszystkimi apartamentami. Zastanówcie się, które wynajmie w pierwszej kolejności? Od wynajmu
apartamentów sprzedanych przed laty inkasuje 20% prowizji, z czego musi opłacić
sprzątanie i drobne naprawy. Do nowych z gwarancją najmu musi dopłacić z własnej kieszeni, jeśli przychód będzie niższy niż 7%. Odpowiedź już znacie. W każdym
razie bardzo optymistycznie przyjmijmy, że nasz apartament przyniesie nam przychód najmu niższy o 10% niż w trakcie pierwszych trzech lat. Ostatecznie budynek
nie jest nowy i ma „konkurencję”. Nasz przychód zatem to niecałe 38 tys. zł, z czego
operator pobierze 20% prowizji z tytułu sprzątania i pośrednictwa w najmie. Zostanie
nam 30,5 tys. zł. Po odliczeniu 8,5% podatku, czynszu do wspólnoty mieszkaniowej i
mediów pozostanie już tylko 21 tys. zł zysku, co względem ceny nabycia nieruchomości daje nam rentowność rzędu niecałych 3%. A gdzie koszty odświeżenia apartamentu, wymiany wyposażenia, które zużywa się dużo szybciej, gdy nieruchomość
wynajmujemy na dni czy tygodnie? Gdzie koszt dużych remontów czy starzenia się
budynku? Niestety, ale jeżeli nie zajmujemy się wynajmem samodzielnie, tylko zlecamy wszystko zewnętrznej firmie mającej w ofercie mnóstwo apartamentów, a
przy okazji przepłaciliśmy za nieruchomość, to bardzo trudno będzie wygenerować
przyzwoity zysk z inwestycji.
Pisząc ten fragment, uważałem, że jest to może dość skrajny przykład. Chwilę
później rynek udowodnił, że tak nie jest. Natknąłem się na oferty luksusowych apartamentów pod wynajem nad polskim morzem, gdzie ceny dochodziły do 24 tys.
zł/m2. Zdaję sobie sprawę, że ceny wynajmu nad Bałtykiem są bardzo wysokie jak
na to, co otrzymuje klient. Nie mam jednak pojęcia, jak taka inwestycja ma się zwrócić, nie mówiąc o przyzwoitym dochodzie dla kupującego, bo to, że deweloper
zarobi krocie, jest bezdyskusyjne.
b) oferty do rozważenia
Kolejną grupę nieruchomości z tzw. gwarantowanym zyskiem z najmu stanowią
aparthotele lub apartamenty na wynajem krótkoterminowy. Oferty dotyczą zarówno centrów miast, jak i miejscowości wakacyjnych. Czym się różnią od wcześniej
opisywanych?
Otóż naszym jedynym zadaniem jest zakup apartamentu. Nieruchomość następnie
oddajemy pod wynajem na okres dziesięciu lat, za co otrzymujemy wynagrodzenie
w wysokości 6–8% rocznie. Czynsz z najmu trafia do nas na konto co miesiąc, co jest
dodatkowym wabikiem na kupujących. Lokaty płacą 2–3% rocznie, a tu mamy
gwarantowane dwa czy trzy razy więcej i to przez dziesięć lat. Z pozoru wszystko
wygląda dobrze. Czas na szczegóły.
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Przyjmijmy, że natknęliśmy się na ofertę, w której deweloper oferuje nam 7% zysku
rocznie. Apartament kosztuje 500 tys. zł netto. Szybko liczymy, że na nasz rachunek
trafi 35 tys. zł co roku. Nie do końca. Gwarantowana kwota liczona jest od wartości
apartamentu w kwocie netto, a nie brutto. Jeśli nie jesteśmy w stanie odliczyć VATu, jak większość osób kupujących, to koszt nabycia wzrasta o 23% do 615 tys. zł. Co
więcej, jest to cena apartamentu w stanie deweloperskim, więc na jego urządzenie
musimy wydać kolejne 50 tys. zł. W tym momencie dochodzimy do kwoty 665 tys. zł.
Z gwarantowanych 7% rocznie robi się już 5,3%. Nie zapominajmy jednak, że od przychodu z najmu musimy zapłacić 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego. W
tym momencie rentowność spada do 4,9%, co w porównaniu z oprocentowaniem
lokat nadal wypada nieźle.
W niektórych przypadkach deweloperzy sprzedają nieruchomość wyłącznie z miejscem w garażu, które może kosztować do 50 tys. zł. Wtedy rentowność po opodatkowaniu obniża się do 4,5%. Nie jest to to samo co 7%, ale pamiętajmy, że kupujemy
gotowca inwestycyjnego, którym ktoś się w naszym imieniu zajmuje. Nie ponosimy
kosztów związanych z pozyskiwaniem najemców, zużyciem mediów ani sprzątaniem. Jeżeli potrzebne są drobne remonty, to przeprowadza je operator. Do nas co
miesiąc spływają z góry określone środki z tytułu wynajmu. Co prawda raz do roku
musimy uiścić podatek od nieruchomości czy wykupić ubezpieczenie, lecz są to
kwoty pomijalne.
Zagrożeniem, jakie widzę, jest umowa na dziesięć lat. Wydawać by się mogło, że
zabezpiecza ona nasz interes, ale jest odwrotnie. Godząc się na stały czynsz przez
tak długi okres, narażamy się na realny spadek zysków. Najniższą inflację
osiągnęliśmy w 2016 i od tego czasu wskaźnik ten rośnie. W kolejnych latach najprawdopodobniej ta tendencja się utrzyma. To, że w danym roku ceny wzrosną o
5%, a czynsz z najmu pozostanie stały, przebolejemy, ale umową wiążemy się na
dziesięć lat. Wiele zależy od indywidualnych negocjacji, ale dwóch deweloperów,
z którymi rozmawiałem, w umowach najmu nie przewiduje waloryzacji czynszów nawet o wskaźnik inflacji CPI, który, jak wiecie, jest mocno niedoszacowany. Z informacji, jakie otrzymałem, deweloper ma wprowadzić możliwość rewaloryzacji czynszu,
ale najwcześniej po czterech latach. Liczy się jednak to, co jest w umowie, a nie to,
co nam ktoś obiecuje. Interes dewelopera jest przyzwoicie zabezpieczony. A co z
kupującym?
Spółka zarządzająca nieruchomościami od samego początku jest na uprzywilejowanej pozycji. Swoją drogą zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. W każdym razie deweloper będzie podnajmował apartamenty, za które ich kupcy otrzymają realnie
5% rocznie. Oprócz kosztów związanych z opłatą dla właścicieli apartamentów po
stronie spółki zarządzającej pozostanie zorganizowanie najmu (wynajem apartamentów, marketing), pokrycie kosztów administrowania (sprzątanie, media, remonty). Zważywszy na fakt, że większość tego typu nieruchomości sprzedawana jest
po znacznie zawyżonej cenie, deweloper już na wejściu ma pewien bufor bezpieczeństwa. Oznacza to, że w sytuacji, w której koszty związane z wynajmem będą
wyższe od przychodów, to przez jakiś czas spółka może funkcjonować. Jeśli niekorzystna sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas, firmie zarządzającej skończą się pieniądze.
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W takim scenariuszu właściciele mieszkań zgodzą się na obniżenie czynszów albo
spółka zbankrutuje. Oba scenariusze nie napawają optymizmem. Interes będzie się
kręcił, póki deweloperowi będzie się to opłacać. Naiwnym byłoby jednak zakładać, że udziałowcy spółki będą do niej dokładać tylko dlatego, że podpisali
umowę na okres dziesięciu lat. W pewnym momencie dużo prościej będzie wykazać, że spółka nie jest w stanie wywiązać się z umowy i ogłosić bankructwo. Równolegle inne firmy należące do tych samych właścicieli mogą budować i sprzedawać
kolejne lokale z gwarantowanym najmem, a przynajmniej tak długo, jak znajdują się
chętni na ich zakup.
Podsumowanie
Gdy pisałem powyższy fragment kwitła sprzedaż apartamentów z gwarantowanym
zyskiem. Problemów z realizacją wypłat deweloperzy, póki co nie mieli prawie
wcale. Wystarczył jednak zaledwie jeden gorszy kwartał i już pojawiały się pierwsze
bankructwa. Moim zdaniem to nie koniec i to niezależnie od tego czy politycy zafundują nam kolejny lockdown czy nie. Ostatecznie jesteśmy już po wyborach.
Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze o inne grupie aktów, o której niedługo
zrobi się naprawdę głośno. Mowa o obligacjach korporacyjnych. Otóż w I kwartale
mieliśmy 5 bankructw na obligacjach o wartości 116 mln zł. Łączna wartość niewykupionych obligacji za ostatnie 12 miesięcy to ok 227 mln zł. Jest to najwyższy poziom
od ponad 7 lat i nie uwzględnia zapaści gospodarczej po Covidzie. Jeżeli spojrzymy
na wykres defaultów w ujęciu procentowym, to pozornie nie ma tragedii, gdyż odsetek niewykupionych obligacji oscyluje w okolicy 3%.
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Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli przyjrzymy się emisjom do 10 mln zł,
gdyż ta grupa nie obejmuje największego emitenta, czyli Skarbu Państwa. Teraz widzimy prawdziwy obraz rynku obligacji korporacyjnych.

Tak, dobrze widzicie. Za I kwartał 2020 roku odsetek niewykupionych obligacji pod
względem wartości wyniósł 18,2% i to w sytuacji, w której gospodarka przyzwoicie
się rozwijała. Teraz wyobraźcie sobie do jakich poziomów dojdziemy, jeżeli rzeczywiście dotknie nas kryzys. Swoją drogą zastanawiam się kto inwestuje na rynku, na którym odsetek niewykupionych obligacji wynosi ponad 18%, a średnia wysokość odsetek wacha się w przedziale 8-10%. To jednak pozostawiam do Waszej oceny.
Trader21
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„Magiczna” formuła inwestowania
Wystarczy przeczytać kilka artykułów na tym blogu by przekonać się, że jesteśmy
zwolennikami analizy fundamentalnej. Analiza techniczna, która w krótkim terminie
może być przydatna przy określaniu momentów otwierania i zamykania pozycji, długoterminowo radzi sobie słabo. Dlatego wolimy szukać aktywów, które przede
wszystkim mają dobre fundamenty, a unikamy podejmowania decyzji wyłącznie na
podstawie wykresów.
Wielu inwestorów myśląc o analizie fundamentalnej ma przed oczami żmudne czytanie kwartalnych raportów finansowych spółek. Ślęczenie nad kartką z kalkulatorem lub wczytywanie się w wyniki Excela. Tymczasem dobór spółek do naszego portfela rozpoczyna się przede wszystkim od odsiania „ziarna od plew”, czyli od użycia
screenera. W sieci znajdziemy całą masę portali, które pozwalają na filtrowanie i
sortowanie spółek pod różnymi względami. My bardzo chętnie używamy Gurufocus.com lub Finviz.com. Problem w tym, że współczynników jest tak dużo, że można
się w nich pogubić. Jedne mogą okazać się bardzo istotne, inne kompletnie bezcelowe. Poza tym, gdy już ustalimy swoje ulubione kryteria, warto sprawdzić jakie
efekty przynosiło ich stosowanie w przeszłości.
"Mała książeczka, która podbija rynek”
By się w tym wszystkim połapać na początku najlepiej zacząć od podstaw i uprościć
nasze wyszukiwanie tak bardzo, jak to tylko możliwe. I tak właśnie zrobił legendarny
inwestor Joel Greenblatt, prezentując „magiczną formułę” inwestowania w swojej
książce „The Little Book That Beats the Market”. Greenblatt, jako manager funduszu Gotham Funds osiągnął w przeciągu 20 lat imponującą 40% średnioroczną
stopę zwrotu, opierając się niemal wyłącznie na analizie fundamentalnej.
Sposób myślenia Greenblatt’a jest nam bardzo bliski. Wyszukuje on wyłącznie takie
spółki, które są aktualnie niedowartościowane i bardzo efektywne. W dodatku robi
to w prosty sposób, posługując się zaledwie dwoma współczynnikami.
Do określenia, czy spółka jest przewartościowana czy niedowartościowana Greenblatt zastosował EV/EBIT. Dla przypomnienia EV oznacza wartość przedsiębiorstwa
(entrprise value) + dług - gotówka. EBIT jest zyskiem przed zapłaceniem odsetek oraz
podatków. Autor tłumaczy, że ta miara jest często lepsza niż tradycyjne P/E
(cena/zysk), zwłaszcza gdy porównujemy ze sobą spółki opodatkowywane na różnych zasadach. Mimo to, na swojej stronie (https://www.magicformulainvesting.com/) autor posługuje się już klasycznym P/E porzucając EV/EBIT. W zasadzie oba wskaźniki możemy stosować wymiennie. My posługujemy się chętniej P/E,
które możemy znaleźć niemal na każdym portalu.
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By określić, czy spółka działa efektywnie, należy się dowiedzieć jakie osiąga zwroty
z inwestycji. Greenblatt użył do tego celu własnego, dość specyficznie liczonego
wskaźnika. Ponieważ ciężko go użyć i jest praktycznie dostępny jedynie w płatnej
wersji Gurufocus.com, najczęściej jest zastępowany podobną miarą, a mianowicie
stopą zwrotu z aktywów – ROA (Return On Assets).
Cena/zysk (P/E)
Tego wskaźnika chyba nie musimy nikomu przedstawiać. Cena/zysk to zdecydowanie najpopularniejszy współczynnik stosowany przy wycenie spółki. Jego dokładny
opis wraz z poziomami, które uznajemy za atrakcyjne znajdziecie w artykule Jak korzystać ze wskaźnika cena/zysk? Tu warto jedynie wspomnieć że:
1. Współczynnik P/E jest istotny, jeśli poszukujemy aktywów, które w najbliższych 10
latach mają nam przynieść pozytywne zwroty. Na poniższej grafice widzimy, że im
niższe P/E, tym lepszego wyniku inwestycyjnego możemy się spodziewać.

Źródło: Starcapital.de

Zależność ta dotyczy całych rynków, ale również poszczególnych spółek. Na poniższym wykresie widzimy wynik z inwestowania w spółki o najniższym P/E, w porównaniu do indeksu Russell 3000 (3 tys. największych spółek notowanych na nowojorskiej
giełdzie). W okresie od 2000 do 2016 roku spółki o niskim P/E (czerwona linia) przyniosły średnio ponad 10% zwrot podczas gdy Russell 3000 zaledwie 4%.
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2. Cana/zysk może przyjmować wartości ujemne. Generalnie powinniśmy unikać
aktywów z ujemnym P/E, a w magicznej formule Greenblatt’a są one całkowicie
pomijane.
ROA - stopa zwrotu z aktywów
ROA określa jaka jest rentowność aktywów firmy. Jest wskaźnikiem bardzo podobnym do ROE, który opisaliśmy w artykule Czym kieruje się Warren Buffett przy doborze spółek?. Różnica polega na tym, że w przypadku ROA bierzemy aktywa ogółem
bez odejmowania zobowiązań.

Oznacza to, że wskaźnik daje nam informacje o tym, jakie zyski generuje każda złotówka zainwestowanego w spółce kapitału, niezależnie od tego czy pochodzi z kredytu, czy z kapitału własnego spółki. Biorąc pod uwagę, że obecnie w dobie dodruku i niemal zerowych stóp procentowych, większość spółek jest bardzo zadłużona, ROA może się okazać miarą mniej konserwatywną, ale skuteczniejszą niż ROE.
Dlaczego zwrot z inwestycji jest tak istotny?
Powiedzmy, że mamy 2 spółki A i B, które zaczynają od zera. Spółka A ma aktywa o
wartości 150 tys. zł, które przeznaczyła na produkcję pączków osiągając po roku
zysk na poziomie 15 tys. zł.
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Spółka B poszła w stronę bardziej luksusowych produktów inwestując 1,5 mln zł. Inwestycja przynosi jej 120 tys. zysku rocznie. Która spółka działa efektywniej? Oczywiście A, która ze 150 tys. generuje rocznie 15 tys. zł zysku, czyli 10% wartości swoich
aktywów. Spółka B w tym przykładzie ma ROA na poziomie 8%. (120 tys. / 1,5 mln x
100%).
ROA powyżej 5% jest oceniane jako dobre. Podobne jak w przypadku ROE im wyższa
wartość, tym lepiej. Współczynnik pozwala bardzo radykalnie ograniczyć ilość spółek, które bierzemy pod uwagę. W momencie pisania tego artykułu na 7521 spółek
notowanych w USA zaledwie 183 mają ROA powyżej 15%.

Magiczna formuła inwestowania
Teraz już wiemy, że magiczna formuła inwestowania wcale nie jest taka magiczna.
Opiera się na prostej zasadzie zgodnie z którą szukamy spółek aktualnie tanich i
efektywnie zarządzanych. Takich, które szybko generują zyski z każdej zainwestowanej złotówki czy dolara. A jak ją zastosować w praktyce?
1. Wybieramy wyłącznie spółki o kapitalizacji powyżej 50 mln $. My proponujemy
iść jeszcze dalej i brać pod uwagę wyłącznie spółki o kapitalizacji pow. 200 mln
$. Im większa kapitalizacja tym mniejsze ryzyko, że padniemy ofiara „pump &
dump”, czyli sztucznego podbijania cen akcji. Posiadanie w portfelu dużych
spółek pozwala również ograniczyć zmienność.
2. Wybieramy wyłącznie spółki z jednego rynku. Tak po prawdzie to skuteczność
strategii Greenblatt’a została udowodniona na giełdzie w USA. W przypadku
innych rynków ciężko znaleźć wiarygodne dane.
3. Unikamy sektora finansowego (Financials) i użytkowego (Utilities).
4. Sortujemy spółki najpierw wg. P/E, a potem wybieramy z nich te z jak najwyższym ROA. Autor uprościł nam zadanie umieszczając darmowy screener na
stronie https://www.magicformulainvesting.com/.
5. Co kwartał kupujemy 5-7 spółek wydając na nie 20-30% swojego kapitału, aż
będziemy mieć w portfelu 20-30 spółek.
6. Raz do roku robimy rebalancing, czyli usuwamy z portfela te spółki, które wypadły z rankingu i w zamian za nie dokupujemy takie, które zajmują w nim czołowe pozycje. Ze względów podatkowych, jeśli zamykamy pozycję ze stratą
robimy to w aktualnym roku kalendarzowym (grudzień), jeśli z zyskiem w przyszłym (styczeń).
I to już wszystko, czekamy na zwroty z naszych inwestycji.
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Czy to działa?
Zgodnie z kompletnie niezależnymi od siebie pomiarami - tak, i to nieźle. Autor publikując 2 wydanie swojej książki przedstawił tabelę zwrotów od 1988 do 2004 roku.
Wynika z nich, że „magiczna formuła” uzyskała w tym okresie 33% średnioroczną
stopę zwrotu, podczas gdy S&P jedynie 14%.

Tu warto zauważyć, że podany przez autora okres był wyjątkowo korzystny dla
giełdy w USA. W ostatnich latach S&P przynosi średniorocznie ok 8% zwrot. Niestety,
gdy wydłużymy okres testowania, okazuje się, że na ponad 30% rocznie nie mamy
co liczyć. Mimo to formuła Greenblatt’a nadal wyraźnie wygrywa z rynkiem. Do
tego stopnia, że gdybyśmy w 1988 zainwestowali 10 tys. $ w 2009 bylibyśmy milionerami.
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Źródło: Gurufocus.com

Nawet biorąc pod uwagę okres 2000 – 2016, w którym mieliśmy dwa poważne załamania (pęknięcie bańki internetowej w 2000 roku, oraz Wielki Kryzys Finansowy w
2008 roku) okaże się, że magiczna formuła w przeciwieństwie do S&P przyniosła rewelacyjne zwroty. Strategia Greenblatt’a dawała w tym czasie średnio ponad 12%
rocznie, podczas gdy indeks S&P nieco ponad 6%.
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Gdzie tkwi haczyk?

W tym miejscu nasuwa się proste pytanie: „Skoro to takie proste, to dlaczego nie
jesteśmy jeszcze milionerami? Odpowiedź jest równie prosta. Nie jesteśmy milionerami, ponieważ nie inwestujemy długoterminowo. Ta strategia podobnie jak większość opartych o analizę fundamentalną rozwija skrzydła dopiero w długim okresie.
Minimum kilku lat. Rzadko kto inwestuje w ten sposób, a jak powiedział kiedyś Warren Buffett „Giełda to takie miejsce, gdzie kapitał przepływa od niecierpliwych do
cierpliwych.”
Oprócz sposobu inwestowania na wynik magicznej formuły mogą jeszcze wpłynąć
2 bardzo ważne czynniki:
1. Krach na giełdzie. Trzeba pamiętać, że zaproponowaną przez Greenblatt’a
metodą inwestujemy wyłącznie w akcje. Nawet jeśli są to stosunkowo tanie i
efektywne spółki to w trakcie bessy ich notowania polecą tak samo jak głównych indeksów giełdowych. Rzadko który inwestor jest w stanie wytrzymać ponad 50% spadki, stąd nie jest to strategia dla ludzi o słabych nerwach. Jeśli
chcemy się ustrzec poważnych strat to jedynie portfel złożony z różnych klas
aktywów (metale szlachetne, akcje, obligacje, REIT-y, surowce, gotówka) jest
nam w stanie zapewnić względny spokój.
2. Opłaty brokera. Pamiętajmy, że kupujemy tutaj 20-30 spółek, a po roku cześć
z nich sprzedajemy i kupujemy nowe. Wiąże się to z dość dużą ilością transakcji.
Jeśli więc nie chcemy, by opłaty zjadały nasze zyski, powinniśmy skorzystać z
taniej platformy brokerskiej.
Podsumowanie
Sposób inwestowania zaproponowany przez Joela Greenblatt’a nie jest czymś, co
polecilibyśmy każdemu. Generalnie jesteśmy przeciwnikami mechanicznego inwestowania jedynie na bazie dwóch wskaźników. Tym niemniej ciężko odmówić tej
metodzie skuteczności. A co najważniejsze pokazuje ona, że wybór spółek niedowartościowanych i przynoszących zyski ma sens.
Można podążać za modą lub szukać kilkudziesięcioprocentowych zwrotów w przeciągu kilku dni. A jednak to inwestorzy długoterminowi mogą pochwalić się przyzwoitymi, udokumentowanymi zwrotami. Zastanówcie się ilu znacie spekulantów o
majątku zbliżonym do Buffetta czy Greenblatta i odpowiedzcie sobie na pytanie,
czy lepiej być spekulantem czy inwestorem.

Independent Trader Team

IndependentTrader.pl

Strona 30

„Magiczna” formuła inwestowania
Drodzy Czytelnicy,
kilka dni temu spotkałem się z Wojtkiem Sirykiem z kanału namzalezy.pl, aby porozmawiać na tematy dotyczące stricte polskiej gospodarki. Wyszło z tego całkiem
długie i ciekawe nagranie, w którym odniosłem się m.in. do:
- sytuacji politycznej w Polsce,
- potencjalnych skutków kryzysu związanego z pandemią
- rozwoju przedsiębiorczości w warunkach wolnorynkowych.

Nagranie znajdziecie poniżej.
https://youtu.be/GnuaI70EblU

Miłego oglądania,
Trader21
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Opinie Czytelników
Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z
nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie.

Pandemia i jej skutki
Autor: szyszak
Chciałem jeszcze raz wywołać temat pandemii i jej skutków. Dla pełniejszego zobrazowania, co się obecnie dzieje na świecie, staram się zebrać wszystkie te skutki
działań podjętych przez różne podmioty w związku z covidem. Wydzieliłem kilka kategorii i hasłowe podpunkty do tego. Macie wiedzę z różnych dziedzin. Ktoś coś
może dorzucić? Co jeszcze powinno się znaleźć w poniższym spisie?
Oczywiście poniższe odnosi się do ogółu/ większości, a nie wszystkich nas.
Dzięki za wszelkie sugestie!
1. Społeczne:
- STRACH – przed jutrem, chorobami, podróżami, utratą utrzymania...
- zburzenie zaufania w kontakcie między ludźmi
- niszczenie relacji między pokoleniami
- stygmatyzowanie osób nie podporządkowanych
- wprowadzenie cenzury na badania medyczne, a także na szeroką skalę w mediach społecznościowych – usuwanie filmów i wpisów niezgodnych z oficjalnym stanowiskiem WHO, blokada monetyzacji, ukrywanie w wynikach wyszukiwania.
- przymus kwarantanny, nawet bez dla osób bez potwierdzonej infekcji
- możliwość rozłączania rodzin, gdy ktoś jest zainfekowany – postulowanie nowego
prawa (gdzieś jest to już wdrożone?)
2. Technologiczne:
- przyspieszenie prac nad uniwersalną tożsamością cyfrową – międzynarodowy projekt ID2020 Alliance
- wprowadzanie paszportów szczepionkowych/ odpornościowych – COVID-19 Credentials Initiative - ograniczenie poruszania i korzystania z niektórych usług dla osób
bez szczepienia.
- powszechna akceptacja dla ciągłego śledzenia kontaktów i miejsc przebywania
- aplikacje mające informować, że byliśmy obok kogoś kto jest zakażony, bransoletki
i chipy pilnujące zachowania dystansu społecznego.
- wykorzystanie dronów do wyszukiwania osób korzystających np. z zamkniętych
parków, lasów.
- akceptacja dla ciągłego monitorowania stanu zdrowia online (komputer, telefon,
chip)
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3. Polityczne:
- nawoływanie do ustanowienia Rządu Światowego, który będzie koordynował
działania w różnych sferach
- pomysły wdrożenia Wielkiego Resetu
- gwałtowne wprowadzanie faktycznych stanów wyjątkowych, przy niemal zerowym oporze społeczeństwa
- testowanie granic oporu przed idiotyzmami okazało, się, że wiele osób z powodu
strachu, nie ma żadnej granicy
- pochwała dla chińskiej strategii kontroli totalnej (system kredytu społecznego),
jako skutecznej w walce z zarazą
- uchwalanie praw, które zwalniają z odpowiedzialności urzędników w sprawach
dotyczących walki z pandemią
4. Ekonomiczne:
- akceptacja, a nawet domaganie się zadłużania, czyli dodruku
- wycofywanie gotówki, bo niehigieniczna
- wykupowanie przez bankierów własności za darmo za świeżo stworzoną walutę –
olbrzymi przepływ bogactwa do bogatych
- rozcieńczanie wartości waluty poskutkuje wysoką inflacją, która jest podstępnym
okradaniem każdego obywatela
- wprowadzanie na ogromną skalę zasiłków za pożyczone pieniądze, dla osób tracących utrzymanie.
- wdrożenie dochodu dla każdego – dochodu gwarantowanego – uzależnienie ludzi od władzy
5. Medyczne:
- tragiczne konsekwencje przerwania dotychczasowych terapii, a także odwoływania planowych zabiegów
- domaganie się powszechnego, przymusowego szczepienia (nieleczenia)
- zaniżone standardy leczenia/ szczepień w czasie pandemii
- przymus poddawaniu się testowaniu i leczenia – zapowiedzi uruchomienie w tym
celu wojska
- przemilczanie metod wzmocnienia odporności
6. Religijne:
- zniesienie obowiązku, a nawet zwyczaju niedzielnej Mszy Świętej
- rozmazywanie odpowiedzialności osobistej (zwolnienie dla „bojących się”)
- groźby i kary administracyjne i kościelne dla nieposłusznych księży
- zamykanie kościołów
- stosowanie innych standardów dla świeckich miejsc publicznych – limity surowsze
niż w sklepach
- utrata przez Kościół/ kapłanów możliwości dotarcia do wiernych – transmisje prowadzone przez media bezbożne
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- podatność na uległość wobec władz cywilnych i mediów, z powodu zaakceptowanej zależności od nich
- pogorszenie sytuacji finansowej - dodatkowa pokusa uległości wobec władzy za
pomoc

IKE i IKZE
Autor: WBT
Co do IKE/IKZE, ich zaletą jest brak podatku belki. Nie wiem co "tani" broker ma do
tego, skoro w założeniu nie ma sensu na tych kontach tradować dzień w dzień, tylko
wpłacasz raz w roku kasę, kupujesz co chcesz i zapominasz do kolejnego.
Problem z IKE/IKZE leży w dwóch kwestiach, które ograniczają ich benefity w inwestowaniu za granicą:
1. Te konta są prowadzone tylko w PLN (przynajmniej w mBanku tak jest), bez subkont w innych walutach, więc ryzyko kursowe nam bruździ trochę bardziej, bo każde
kupno/sprzedaż czy nawet wypłata dywidendy to przewalutowanie.
2. Nie płacimy podatku belki od zysków kapitałowych, ale w przypadku akcji spółek
zagranicznych zapłacimy z automatu podatek za granicą, czyli tracimy największą
zaletę IKE/IKZE. Wyjątkiem jest chyba tylko giełda w Londynie, czyli praktycznie jesteśmy ograniczeni do niej i do GPW.

Perspektywy dla złota
Autor: Marcin__
Złoto w dłuższym terminie, do przechowania wartości.
Jeśli chodzi o zarobek to po następnej zwale na rynkach inne metale np. srebro,
platyna, spółki surowcowe. Byczo na srebrze ma się zacząć od 21$. Wtedy i 50$ ma
być możliwe.
Też się zastanawiam na tym parciem na złoto, wszyscy o tym zaczynają pisać i mówić, mam wrażenie, że na innych surowcach będzie większa jazda w krótkim terminie, początkowo w dół a później w górę i nowe szczyty, a złoto to może przebije
2000$ jak dolar zacznie się osłabiać.
Dla mnie to najbardziej prawdopodobny scenariusz, na podstawie tego co Trader i
inni mądrzejsi mówią.
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Wszelkie publikacje zamieszczone na stronie www.independenttrader.pl oraz w Independent Trader Newsletter powstały w
oparciu o wiarygodne informacje, lecz ich trafność nie może być gwarantowana. Przedstawione opinie mogą się dezaktualizować, a ich autor nie jest zobowiązany do ich uaktualniania.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Każda inwestycja powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.
Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być kopiowane, publikowane czy modyfikowane w żadnej formie bez pisemnej zgody autora.
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