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Panel dyskusyjny „Obligacje korporacyjne - inwestuj, zarabiaj, unikaj ryzyka". Od lewej: Przemysław Tychmanowicz, „Parkiet", Emil Szweda, Obligacje.pl, Andrzej Zajko, DM PKO BP,
Wojciech Gąsowski, Noble Securities, oraz Katarzyna Majchrzak, Societe Generale CIB.

Obligacje warte
zainteresowania
Wydarzenia > Podczas
piątkowej konferencji „Parkietu"
zarówno inwestorzy, jak i
emitenci mieli szansę zgłębić
tematykę związaną z rynkiem
długu korporacyjnego. Sala pękała
w szwach.

Przemysław Tychmanowicz
przemyslaw.tychmanowicz@parkiet.com

Obligacje korporacyjne to
w ostatnim czasie jeden z naj
gorętszych tematów na rynku
giełdowym. Wzbudzają one
coraz większe zainteresowa
nie zarówno inwestorów, jak
i emitentów. Dowodem na to
była konferencja „Parkietu"
poświęcona tej tematyce, któ
ra odbyła się w piątek w pałacu

Sobańskich w Warszawie. W
sumie udział w niej wzięło
około 120 osób.
Paneliści,którzy wzięli udział
w konferencji, mówili m.in. jak
inwestować, zarabiać i unikać
ryzyka na rynku obligacji. - Ry
nek się rozwija, klienci szukają
nowych rozwiązań i stąd coraz
częściej sięgają właśnie po
obligacje korporacyjne - mówił
Andrzej Zajko, zastępca dyrek
tora w DM PKO BP. Uczestnicy
dyskusji podkreślali jednak, że

obligacji nie należy traktować
jako prostej alternatywy dla
lokat.-W tej chwili duże zainte
resowanie obligacjami wynika z
niskich stóp procentowych, jed
nak nie jest to wcale taki prosty
rynek - mówiła Katarzyna Maj
chrzak zSociete Generale CIB.
Podczas konferencji poru
szona także została tematyka
Catalyst, a także ratingów na
rynku obligacji.- Ratingbędzie
zyskiwał na znaczeniu, ale to
musi być proces rynkowy. Z

własnego doświadczenia widzi
my, że emitenci zaczynają inte
resować się ratingiem - mówił
Łukasz Olszewski z S&P. Mowa
była takżeo tym, jakie korzyści
z perspektywy spółki niesie
emisja długu.- Firmy zaczyna
ją się przyzwyczajać do wymo
gów, jakie niesie ze sobą emisja
obligacji, i nie jest to element,
który przesądza o tym, z jakich
źródeł finansowania korzystać
- mówił Andrzej Sulkowski z
kancelarii White & Case. ©©
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Rynek obliga
cji korpo
racyjnych
wciąż ma
spory poten
cjał, by się
dynamicznie
rozwijać podkreślali
uczestnicy
konferencji
poświę
conej tym
instrumen
tom, którą
zorganizował
„Parkiet".

PARKIET
2016-12-31

Andrzej Zajko, zastępca
dyrektora DM
PKO BP ds.
inwestorów
indywidual
nych.

Katarzyna
Majchrzak,
dyrektor
ds. syndykacji w Societe
Generale CIB.

Panel dyskusyjny „Przekonaj się do emisji obligacji
korporacyjnych" prowadziła Katarzyna Kucharczyk z „Parkietu".
Od lewej: mec. Andrzej Sutkowski, White 6 Case, Łukasz Olszew
ski, S&P, Tomasz Mierzejewski, PKO BP, oraz Piotr Zagajewski,
Alior Bank.

Mec. Andrzej Sutkowski, kancelaria White 6 Case.

Dariusz Mejszutowicz z GPW.

Łukasz Olszewski, dyrektor S6P Global Ratings.
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Konferencja o obligacjach korporacyjnych została zorganizowana przy współpracy partnerów:
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