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Rynek kapita∏owy
– pierwsza czkawka globalizmu!?
Szanowni Paƒstwo,
20 lipca na rynkach
kapita∏owych ca∏ego
Êwiata wydarzy∏o si´ coÊ
co jeszcze nie ma nazwy. Najlepszym okreÊleniem tego zjawiska
by∏oby to zawarte w tytule: „pierwsza czkawka globalizmu”.
Od kilkunastu lat w historii rynków
kapita∏owych ka˝demu za∏amaniu
przypisywano nazw´. Najcz´Êciej by∏ to
sprawca za∏amania, by∏a wi´c baƒka internetowa z lat (2001-2003) – okres dla
„graczy” bolesny i d∏ugotrwa∏y. By∏y
wczeÊniejsze: kryzys rosyjski, kryzys po∏udniowo-amerykaƒski.... itd. Za
wszystkie dotychczasowe za∏amania
wskaêników gie∏dowych „odpowiedzialny by∏” okreÊlony region Êwiata
i okreÊlony sektor gospodarki np.: sektor paliwowy, sektor finansowy, sektor
nowoczesnej technologii....
Obecnie na rynkach kapita∏owych
obserwujemy ca∏kowicie nowej jakoÊci
zjawisko. Najkrócej definiujemy to
GLOBALIZACJÑ (por. art. w W. Â.
z VI 2007). Wszyscy „gracze” na Âwiecie majà równy dost´p: do informacji
biznesowych, do produktów finansowych, do narz´dzi biznesowych i do linii przesy∏owych. Graczami sà: zarówno przys∏owiowi Kowalscy funkcjonujàcy na ca∏ym Êwiecie, biura maklerskie,
banki inwestycyjne, koncerny mi´dzynarodowe, banki centralne poszczególnych paƒstw, organizacje mi´dzynarodowe. Jednym s∏owem totalna wolnoÊç
i demokracja w globalnej wiosce o nazwie „Êwiat”.
Gdyby tak rzeczywiÊcie mia∏o byç to
ju˝ mielibyÊmy w sierpniu totalny kataklizm gospodarczy w skali Êwiatowej
– ogólnoÊwiatowy krach gie∏dowy
na wzór i podobieƒstwo tego nowojorskiego z 1929 roku.
Na szcz´Êcie sà ró˝ne interesy ró˝nych centrów gospodarczych Êwiata.
Niewàtpliwie swoje interesy majà wyodr´bnione paƒstwowe gospodarki
(pow. 200) o ró˝nym poziomie nadzoru
finansowego nad rodzimym rynkiem fi-
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nansowym. Swojà drogà mam wàtpliwoÊci, czy polski KNF, czy NBP sà przygotowane na ewentualny kryzys finansowy (walutowy, gie∏dowy) gdzieÊ w pobli˝u Unii Europejskiej. Doskona∏ym
parasolem przed kataklizmami gospodarczymi w skali makro sà ponadnarodowe organizacje gospodarcze. Jakie˝
to szcz´Êcie, ˝e dzisiejsze polskie partie
polityczne ju˝ nie decydujà o przynale˝noÊci polskiego narodu do Europy.
Polska w UE i „wspólne polityki”
ochronne przed krachem uniemo˝liwià
kryzys gie∏dowy na wzór tego
z lat 1929-1933. Co wi´c b´dzie? Czy
musimy si´ baç?
Dobrze b´dzie. Nie b´dzie katastrofy
globalnej, chocia˝ nic nie b´dzie takie
proste jak przez ostatnie cztery lata.
B´dzie ró˝nie: na ró˝nych rynkach
Êwiata i na ró˝nych rynkach produktowych.

gospodarczego w USA, nowe stanowiska pracy w USA i w ogóle wzrost powszechnego dobrobytu obywateli amerykaƒskich lekko zubo˝a∏ych na kryzysie kredytowym w 2007 roku. Tak samo
byç mo˝e postàpi W. Brytania?! i kraje
z nià stowarzyszone (razem 1/3 Êwiata).
Tymczasem UE jest w trendzie odmiennym!!!? Spodziewane sà raczej
podwy˝ki stóp procentowych w 2008
roku (w Polsce ju˝ sà przesàdzone podwy˝ki stóp procentowych do poziomu 6% na koniec 2008 roku). Tylko ten
uk∏ad, ju˝ znany rynkom globalnym zepchnie cen´ dolara gdzieÊ w dó∏. Do jakiego poziomu? Tego jeszcze nikt nie
wie. Czas poka˝e. Niniejszy wykres
przedstawia cen´ dolara i euro od przystàpienia Polski do UE (01-05-2004
do 01-10-2007).

Jakie sà fakty?
1. Waluty?
Tu si´ ju˝ wyjaÊni∏o. USA
nie sà zainteresowane
ochronà interesów ciu∏aczy w Polsce i na Âwiecie
(w Polsce jest podobno 5 000 000 000 dolarów
oszcz´dnoÊci na kontach
w polskich bankach – kilkaset tysi´cy
kont, a ile jest w poduszkach i za piecami?... nie wiadomo). USA wybra∏o inny
cel: ochrona interesów w∏asnych obywateli tj.: ochrona w∏asnych konsumentów, w∏asnych rynków i w∏asnego
wzrostu gospodarczego. Wcale si´ nie
dziwi´. W demokracji ludzie wybierajà
rzàd do ochrony w∏asnych interesów.
Szkoda tych 5 mld (10mld) dolarów.
W koƒcu w skali Polski to du˝a kwota
ale nasi rodacy ze Êciany wschodniej ju˝
postanowili: dolary – symbol pot´gi
Êwiata cywilizowanego z XX wieku zostanà na swoim miejscu. Bardzo szkoda
tych oszcz´dnoÊci, ale có˝?...
Mo˝emy byç przygotowani na kolejne, regularne obni˝ki stóp procentowych w USA (2008 rok a mo˝e i 2009).
Ich celem b´dzie pobudzenie wzrostu

Wnioski niepotrzebne. Cena dolara
pozbawiona ochrony paƒstwa jest cenà
otwartà. W historii rozwoju rynku kapita∏owego III RP jest cenà najni˝szà
– 2,55z∏!!! (a mo˝e czas na szukanie
okazji zakupu?). Natomiast cena 1 euro zaczyna si´ stabilizowaç na poziomie 3,60 – 3,65z∏.
2. Gie∏da?
Tu te˝ si´ sprawa wyjaÊni∏a. Dobrych
wiadomoÊci jest kilka.
Pierwsza to taka, ˝e nie grozi nam totalny, globalny, Êwiatowy krach gie∏dowy. Jest zbyt du˝o centrów finansowych
o ró˝nych interesach (banki centralne
USA i UE wpompowa∏y w swoje rynki
finansowe odpowiednie iloÊci walut,
aby uspokoiç rynki – to by∏o w sierpniu). Âwiat odsapnà∏. Mo˝e po wybo-
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rach w Polsce doczekam si´ wypowiedzi
nowego premiera RP skierowanej
do obywateli gwarantujàcej im pewnoÊç
ich oszcz´dnoÊci. „Biedni” Polacy zdà˝yli ju˝ zaoszcz´dziç na ró˝nych rachunkach oszcz´dnoÊciowo – inwestycyjnych
ok. 600 mld z∏otych to sà ju˝ dwa roczne bud˝ety RP (w geÊcie patriotycznym
przytargali je do Polski). Za kilka lat te
kwoty b´dà wielokrotnie wy˝sze i mo˝e
my Obywatele tego kraju zrozumiemy
po co wybieramy ludzi do w∏adz. Przecie˝ to My decydujemy o strukturze
w∏adzy ustawodawczej i wykonawczej.
To My wybieramy ludzi którzy majà
chroniç naszych interesów.
Druga dobra wiadomoÊç dla polskich
inwestorów to taka, ˝e t∏um m∏odych,
doskonale wyedukowanych Polaków
(awangarda polskiego spo∏eczeƒstwa),
zarabia ostro na wyspach brytyjskich,
przy okazji uczy si´ na dobrych wzorcach prowadzenia biznesu, zarzàdzania
ludêmi, zdobywa niezb´dne do stanowiska kwalifikacje a zupe∏nie przy okazji przysy∏a do Polski na swoje konta
kilka mld funtów oszcz´dnoÊci rocznie
– pracowicie zasypujàc dziury: deficytu
obrotów bie˝àcych (niebezpiecznie roÊnie!) i dziur´ bud˝etowà, którà sobie
wymyÊlili rzàdzàcy... chyba ju˝ na sta∏e!!!!? Szkoda, ˝e prywatnych indywidualnych dziur nie mo˝na tak sfinansowaç. Moim skromnym zdaniem to du˝a
nieuczciwoÊç (paƒstwa wobec obywateli – jak mo˝na jednego motywowaç
do pracy gdy dwóch kolejnych le˝y?!).
Ja g∏osuj´ za likwidacjà dziury bud˝etowej w Polsce.
Mamy jeszcze kilka innych strumieni
zasilajàcych polskà gospodark´ (ale˝
Polska ma szcz´Êcie!!!). Zachodni inwestorzy upatrzyli sobie Polsk´ jako
drugi kraj po Chinach b´dàcy dla nich
rajem inwestycyjnym (to te˝ kilkanaÊcie mld dolarów rocznie – ∏akomy kàsek dla kolejnych populistów w strukturach w∏adzy).
Czwarty strumieƒ zasilania, to inwazja Êrodków pomocowych z UE. To te˝
kilkanaÊcie mld euro na lata 2007-2013.
Na razie mamy k∏opoty z absorpcjà
tych sum, ale mo˝e kiedyÊ przestaniemy si´ k∏óciç, a zaczniemy myÊleç
o efektywnym wykorzystaniu finansowania które istnieje bardzo realnie!!!.
Jest jeszcze piàty strumieƒ. Nie odkryty jeszcze. To pok∏ady nieograniczo-

nej, najwi´kszej w Êwiecie przedsi´biorczoÊci, hamowanej przez 200 lat z ok∏adem przez ró˝ne zawi∏oÊci polskiej historii: a to oÊcienne zaborcze mocarstwa organizowa∏y ˝ycie gospodarcze
na ziemiach polskich w XIX stuleciu
– nie pracowa∏o si´ przecie˝ efektywnie
dla okupanta – tak by∏o patriotycznie.
Komunizm – zupe∏nie obcy polskiej
mentalnoÊci ustrój spo∏eczno gospodarczy, narzucono nam si∏à. W Polsce
nie móg∏ si´ sprawdziç. Najweselszy barak RWPG w swej „pozornej równoÊci”
konserwowa∏ nomenklaturowe uk∏ady
powsta∏e w wyniku poja∏taƒskiego podzia∏u Europy. Ostatnie ju˝ prawie 20
lat sami sobie hamujemy mo˝liwoÊci
rozwojowe hamujàc przedsi´biorczoÊç.
WÊród rzàdzàcych brak zgody co
do wyboru metody rzàdzenia nami: „kijem czy marchewkà”?. Jeszcze chwila
takich sporów a wszyscy Polacy pozostali w kraju b´dà zatrudniani przez firmy: wietnamskie, japoƒskie, chiƒskie,
cypryjskie, gruziƒskie, ormiaƒskie…
zarejestrowane oczywiÊcie poza Polskà
(po co w∏aÊcicielom k∏opoty?).
Polacy sà najbardziej przedsi´biorczym narodem Êwiata czego dajà dowody wsz´dzie na Êwiecie a w szczególnoÊci ostatnio na wyspach brytyjskich.
Wystarczy w Polsce te pok∏ady przedsi´biorczoÊci odblokowaç i nie przeszkadzaç. Nie przeszkadzaç – chroniç
trzeba!!!!
Wszystko co napisane wy˝ej Êwiadczy
o tym ˝e jesteÊmy skazani na sukces.
W przypadku GPW tak˝e, ale!!!, historia GPW od poczàtku istnienia wyraênie pokazuje ˝e dziÊ: tu i teraz jest drogo, powinna byç g∏´bsza korekta. Czy
ona trwa w∏aÊnie? Mo˝e....?

Szczyt z 1994 roku zosta∏ osiàgni´ty
dopiero po 6 latach i przekroczony
o 10%. Na kolejny powrót w stref´ rekordów czekaliÊmy kolejne 4 lata
i przez 3 kolejne lata poprawiliÊmy rekord WIG o 300%!!!. Niech si´ ˝adna partia po ordery nie pcha. To tylko
efekt w∏àczenia polskiego rynku do rynku europejskiego. Natomiast dalszy
kszta∏t wykresu zale˝y od bie˝àcej polityki gospodarczej nowego rzàdu RP.
Jednakowo˝ zach´cam wszystkich
do dywersyfikacji (co to magiczne s∏owo oznacza wyjaÊnia∏em wielokrotnie). Nawet w najgorszym momencie
mo˝na zarobiç np. na funduszu aktywnej alokacji mo˝na by∏o zarobiç 4,11% w okresie 23 sierpnia do 25
wrzeÊnia 2007. To nie by∏y wirtualne
pieniàdze, to by∏ realny cz∏owiek i realne kilka milionów, realnie powi´kszone o 4,11% w wy˝ej wymienionym
okresie. Na rynkach walutowych te˝
si´ zarabia. Ceny ró˝nych par walut sà
bardzo zmienne, a na zmiennoÊci si´
zarabia.

Z szacunkiem
Dr n. ek. Jacek Rembiszewski
13 lat sta˝u na rynku finansowym
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