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MNIEJ OKAZJI DO INWESTYCJI

HOSSA W WYNIKACH GPW

Klienci są aktywniejsi, a co za tym
idzie - rosną przychody - mówi
dyrektor BM ING Banku Śląskiego.

Banki w tym roku nie
będą oferować dużo
obligacji detalistom.

Władze firmy liczą
na większą liczbę
debiutów w 2017 r.
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Andrzej S. Nartowski: Brakuje tylko, by do rad nadzorczych powoływano świętych. .16
FOT. M. PSTRĄGOWSKA

notowania 28.02.2017
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TFI > Zarządzający rozpychają się w III filarze.
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CCC | W kolejnych latach
obuwnicza firma będzie
zwiększała powierzchnię
sklepów po co najmniej
100 000 mkw. rocznie. .04
Dom Development | Firma
w tym roku wprowadzi
do sprzedaży rekordową
liczbę mieszkań. .05
Emperia Holding | Grupa w
tym roku zamierza rozpocząć
budowę własnych sklepów.
Do tej pory wynajmowała
już istniejące budynki. .06
09 >

Jan Morbiato

IKE i IKZE
roczna zmiana wartości wpłat
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Rynki finansowe > Norweski kapitał ucieka z Polski.

2,82

Mniej firm w portfelu
k
Ł

Jeden z największych
inwestorów instytucjonalnych świata,
norweski fundusz
państwowy GPFG, w
ubiegłym roku drugi
raz z rzędu zmniejszył
wynosiło na koniec
zaangażowanie na pol
2016 r. zaangażowanie
skim rynku.
W przeliczeniu na
norweskiego funduszu
złotego wartość jego
państwowego na GPW.
udziałów w spółkach z
To o 2 proc. mniej
GPW zmalała o 2 proc., do
2,82 mld zł, po spadlai o 30,3
niż rok wcześniej.
proc. w 2015 r. Dwa lata temu
był to w dużej mierze efekt
przeceny akcji nawarszawskim

mld zł

Wpłaty do IKE
i IKZE rosną
najszybciej od lat

parkiecie. W ubiegłym roku
ceny akcji jednak wzrosły.
Zmalała natomiast liczba
polskich spółek, w których
Norwegowie posiadają
udziały: z 96 do 92. Średni
udział GPFG w kapitale pol
skich firm wynosił na koniec
ub.r. 1,83 proc. Jednocześnie
Skandynawowie minimalnie
zwiększyli zaangażowanie w
polskie obligacje skarbowe.
Przyczyną odpływu nor
weskiego kapitału z Polski
mogła być hossa w USA,
która ściągała zagranicznych
inwestorów. ©© .03
GS

W ubiegłym roku wartość
wpłat na indywidualne konta
emerytalne (IKE) i indywi
dualne konta zabezpieczenia
emerytalnego (IKZE) wzrosła
najbardziej od 2012 r., w któ
rym zaczęły działać IKZE. Na
oba rodzaje kont wpłacono
ponad 149 mln zł, o 32 proc.
więcej niżw 2015 r.
W IKE i IKZE opartych na
funduszach inwestycyjnych
zarządzanych przez TFI był
to wzrost o 34 proc. r./r., do 47
mln zł wpłat. Wbankach i PTE,
zarządzających dobrowolnymi
funduszami emerytalnymi, dy
namika wzrostu wartości wpłat

była jeszcze wyższa, jednak
przy znacznie niższej bazie wzrost z 14 mln zl wpłat do 22
mln zł u kredytodawców oraz
z 56 tys. zł do 220 tys.zł wPTE.
W ramach IKE i IKZE inwe
storzy -w związku z relatywnie
długim horyzontem inwesty
cyjnym - pozwalają sobie na
ryzykowne inwestycje. - Naj
popularniejszym funduszem
w naszych IKE i IKZE jest
UniKorona Akcje - ujawnia
Waldemar Wołos z Union In
vestment TFI.
Zmiany w systemie emery
talnym - przeniesienie połowy
oszczędności zgromadzonych
w OFE do ZUS w 2014 r., obawy
o całkowitą likwidację fundu
szy, ogłoszony w połowie ub.r.
Program Budowy Kapitału

wicepremiera Morawieckiego
paradoksalnie okazują się
sprzyjać oszczędzaniu w III
filarze. - W związku z toczącą
się debatą publiczną na temat
przyszłości OFE na pewno
wzrosła świadomość dotycząca
zabezpieczenia emerytalnego
- mówi Hubert Łukasiewicz z
KBC TFI.
- W tej chwili nie znamy
jeszcze docelowych rozwiązań
PPK, IPK i zmienionych OFE,
ale mamy nadzieję, że ustawo
dawca wprowadzi zmiany roz
sądnie, nie wylewając dziecka
z kąpielą, w stosunku do już
funkcjonującego portfela PPE,
IKE i IKZE - apeluje Tomasz
Fronczak z TFI PZU. ©®
TFI STAWIAJĄ NA IKE IIKZE

Analiza techniczna > Lutowy zysk: 2,7 proc.

Eksperci typują il spółek
W gronie tytułowej jede
nastki dominują spółki o du
żej kapitalizacji. Aż pięć firm
pochodzi bowiem z portfela
WIG20: Enea, PGNiG, LPP,
CCC i Orange Polska.
Indeks mWIG40 repre
zentują PKPCargo, Apator
i JSW, a sWIGSo Braster,
Elemental Holding i Polimex-Mostostal. Skład
nowego zestawienia
jest bardzo różnorodny,
zarówno pod względem
sektorów, jak i technicz
nym. Reprezentowanych
jest bowiem aż 10 branż, a na

wykresach typowanych firm
znajdziemy trendy wzrostowe,
boczne i spadkowe.
Analitycy techniczni chcą
podtrzymać dobrą passę. W
styczniu zarobili 5,2 proc., a
w lutym 2,7 proc. W ostatnim
zestawieniu najlepszym typu
jącym był Krzysztof Ojczyk
z Noble Securities, który
wskazał Bogdankę. Inwestu
jąc zgodnie z jego sugestiami,
można było zarobić 10,2 proc.
Co ciekawe - w marcu ekspert
postawił na innego przed
stawiciela węglowej branży
-JSW.©© .08-.09
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