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Giełda Papierów'§7artościowych w'Warszawie jest dziśnajbardziej znaczącym
i największym rynkiem obroru insmlmentami finansowymi w Środkowej i §fschodnie.j

Europie. Dzięki temu przyciąga uwa-

z całego świata,
Iecz również zagranicznych emitentów
papierów wartościowych. Na koniec lipgę nie tylko inwestorów

ca2013 r. były na niej notowane akcje 54
spółek zagranicznych, z tego 45 spółek na
Głównym Rynku, a 9 na NewConnect.
Ich łączna kapitalizacja stanowiła
ż20,5 mld zł. Jednak akcje 25 spółek są
też notowane na innych giełdach - system
podwójnego notowania (dual listing).
Stąd wartośćrynkowa akcji spółek zagranicznych notowanych na naszej gieldzie
wyniosła na koniec lipca 1,4,4 mld zł,

§fiększość spośród spółek

zagra-

nicznych notowanych na warszawskim
parkiecie pochodzi z Europy Środkowo-Wschodniej. niektóre są zare.jestrowane
w krajach Unii Europejskiej. Miarą zmian

ich kursów jest indeks §7IG-CEE, w skład
którego wchodzą akcje 30 spółek.

i cywilizacyjnego,

sytuacji ekonomiczne;'

krajów i spoleczeńsnv,, poziomu rozwoju
rynku kapitałowego, organizacji pańsnva
czy mentalności społeczeństw. Te czynniki malą wpły,w nie rylko na warunki
gospodarowania przedsiębiorsnv,, \ecz
również na kulturę prowadzenia biznesu,
w tym relacie z kontrahentami i akcjonariuszami. lWarto mieć to na uwadze, bowiem, kupując akcje, stajemy się akcjonariuszami, którym przysługują określone

prawa korporacyjne. Jeżeli akcje danej
spółki są notowane również na innych
giełdach, informacji o postrzeganiu spółki przez rynek dostarczą ich notowania.

Inwestowanie

w spółki zagrariczne

wymaga więc szerszej analizy niżw przypadku spółek polskich. Należy przede

wszystkim zwracaĆ uwagę, gdzie spólka
prowadzi działalnośćgospodarczą, a nie
gdzie jest zarejestrowana. Na przykład
zakup akcji spólki z Ukrainy zarejestrowanej w Holandii winien być poprzedzony głównie analizą ogólnej sytuacji,

cyjnego.

odpowiedź na pytanie, czy warto inwestować w walory spółek z danego kraju.
Polityka monetarna - od niej zależą m.tn, koszty kredytów dla przedsiębiorstw oraz kursy walut. Poprzez podwyżki stóp procentowych bank centralny
może ograniczyć inwesrycje i popyt we-

Sytuacia makroekonomiczna kraiu - jej odzwierciedleniem są m.in. takie
wskaźniki, jak: dynamika wzrostu PKB,

wnętrzny będący jedną z sił napędowych
kazdej gospodarki. Od kursu lokalnej waIuty zależy opłacalnośćeksportu i koszry

inflacja, zadłużentesektora finansów pu-

importu.

w jakiej dziala ona na Ukrainie.

Największy udział wśród spółek zagranicznych posiadają firmy pochodzące z Ukrainy. Na dzień 31 lipca br. było
ich 12, a ich kapitalizacja giełdowa była
bliska 8,5 mld zł. Kondycja tych spółek
ma duży wpłl.w na ogólny indeks spółek
z regionu Europy Środkowo-IWschodniej.
Zagregowanym wskaźnikiem ich notowań jesr indeks WlG-Ukraine.
Biorąc jako kryterium wartośćryn-

Podejmując decyzję o inwestowaniu
w akcje spółek zagranicznych, należy
mieć na uwadze w szczególności niżej
wymienione czynniki, których poznante

rłśródspółek zagranicznych jest ukraiński
Kernel Holding S.A., reprezentujący sektor roln5 producent olejów jadalnych.
Następnie Asarra Holding N! też zUl<rany. Tizdą 7^ iest Cinema-Ciry International N! pochodząc-r z Izraela operator

dowlana czy stopa bezrobocia. 'W'arto teŻ
przejrzeć oceny agencji ratingowych doqczących danego kraju.
Polityka gospodarcza - kształtuje ona

kollą akcji notowanych na GP$ liderem

kin wielosalow.ł-ch, Akcje n,ch trzech spółek są notowane rl lko u, Warszau,ie.

Ryzyko inwestyryine

'§( Europie występują znaczące róż-

nice poziomu rozwoju

gospodarczego

pozwoli na oszacowanl,e ryzyka inwesty-

blicznych, produkcja przemysłowa i bu-

Sytllacja poliryczna - ma bezpośredni

wpły.w na bezpieczeńsrwo prowadzenia
działalnościwszystkich podmiotów w danym kraju. Gospodarkę mogą rujnować
konflikty z państwami sąsiednimi, a także

warunki swobody gospodarczej i wolnego rynku. Od niej zależąwarunki gospodarowania przedsiębiorstw, ich konku-

konflikry wewnętrzne.
Lokalne prawo - od niego zależąwa-

rencyjnośći zyski. Scenariusz dla polityki
gospodarczej piszą partie rządzącew danym kraju. Poznając ich poglądy na temat
gospodarki i skłonnośćdo ulegania po-

Należy liczyć się z faktem, że w kwestii

kusom populistycznym, można uzyskać

KURlER FlNAI\SOWY NR 4(34y2013

runki funkcjonowania

przedsiębiorsnv,.

funkcjonowanla zagranicznych spółek
notowanych na GPW jest ono nadrzędne

wobec prawa polskiego. §7 przypadku
krajów członkowskich Unii Europejskiej
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prawo gospodarcze nie jest zharmonizowane z prawem wspólnotowym. §7iększą niewiadomą stanowią kraje spoza
§7spólnoty, kształtujące prawo według

akcji w spółce. W krajach członkowskich
Unii Europejskiej są podobne, zharmonizowal7e z prawem wspólnotowym. Tym-

własnych zasad.

prawa akcjonariuszy mogą znacząco się
różnić od należnych im w naszym kraju.
Przeklada się to na kulturę korporacyjną
i uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności jakości regula-

Informacje emitentów - pozwalają
na oszacowanie ryzyka i opłacalnościinwestycji. Spółki zagraniczne notowane
na polskim qnku kapitałowym podlegają
obowipkom informacfnym zgodńe z regulacjami w tym zakresie

-

na

ryŃu

regu-

lowanym ma zastosowanie rozporądzente
miństra finansów w sprawie obowiązków
informacyjnych, natomiast w alternatywnyrn systemie obrotu na NewConnect Regulamin Alteruatyunego Systemu Obrotu. Nalezy \iczyć się, że mogą zaistnieć tu
nieprawidłowościw zakresie terminowości
czy ruetelnościin f ormacji.
Prawa korporacyjne - należne każdemu akcjonariuszowi z tytułu posiadania

czasem w przypadku spółek spoza

EUż7

systemie dual listing, w obrocie na
GPW znajduje się tylko częśćich akcji.
§7 takim przypadku płynnośćich walorów może być niska.

Zagr aniczna

a

lternatywa

Inwestując w walory spółek z różnych
krajów, inwestor buduje zdywersyfikowa-

cji corPorate gouernance.

ny portfel pod względem geograficznym,

Uczestnictwo w walnym zgtomadzenlu - Ze względu na zagraniczną siedzibę
spółki uczestniczenie w nim może być
utrudnione. Jednak w sukurs przychodzą
nowoczesne technologie informacyjne,
pozwalające na uczestnictwo w obradach
z wykorzystaniem łącz internetowych. Są
one cor az częśctej wykorzystywane.
Plynność - to ieden z najisromieiszych waruŃów efekq,wnego inwesto-

]eżeli będzie występowała niska kore-

wania na rynku kapitałowym.'§7 związku

blisko l8, natomiast w rym samym czasie
wartośćindeksu §7IG-CEE kształtowała
się na poziomie 10. Może to świadczyć

Wtochy

Wielka Brytania

3,97%

§,2l§/o

lacla zmtan kursów zagranicznych akcli

z kursami polskich. wówczas poprawi się

odpornośćna zmienne lokalne warunki
rynkowe portfela inwesrycy jnego.
§Uskaźniki mówiące o stopniu przewartościowania akcji cenalzysk (C/Z) lub
cena,/wartość księgowa (CAMK) mogą
się różnić. Na przykład na koniec lipca
wskźnik ClZ dla indeksu §7IG wynosił

o niedowartościowaniu akcji spóIek zagranicznych wobec całego polskiego rynku.
Są sytuacje, kiedy polska giełda za-

UdziaĘ wańgści akeji spółek zagranicznych
na GPWw podziale na kraie

Ł*:xy

z qm, że wiele spółek jest notowanych

w

chowuje się inaczej niż inne, co wynika
z laszej syfuacii wewnętrznej, poliryki
rządtl czy banku centralnego. Na wartościakcji spółek z zagranlcy ma wpły,w
też wiele innych czynników niż te, od
których zależą ceny akcji polskich spółek. §fśród kilkudziesięciu spólek zagranicznych można znaleźć takie, które są
z branż niedostatecznie reprezentowa-

Niemcy
0,ł7%

§lowacja
,96%

nych przez polskie spółki.
'§Viedzę

1,22%

i doświadczenienabyte przy
inwestowaniu w spólki zagranlczne na
GP1W można wykorzystać na rynkach
globalnych. Daje to przewagę nad innymi

§zWęcja
o,CI1%
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uczestnikami rynku kapitałowego i stwarza nowe możliwościzarabtania. l

