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Szanowni Klienci, Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz
Pracownicy,
W imieniu Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A. przedstawiam Państwu
sprawozdanie z działalności NWAI DM S.A. za 2016 rok, który był okresem
redefinicji działalności NWAI DM i wzmocnienia głównych linii biznesowych.
Rok 2016 na rynkach kapitałowych zostanie zapewne zapamiętany ze
względu na dwa istotne zdarzenia: końcówkę roku charakteryzującą się
silnymi wzrostami na rynkach akcji, dzięki którym większość rynków
zakończyła rok na wyraźnym plusie oraz brexit, który zachwiał rynkami w
połowie roku, szczególnie dotykając rynki europejskie. Nieco słabiej radziły
sobie rynki azjatyckie, za to wysokie wzrosty stały się udziałem rynków
państw opierających gospodarkę na wydobyciu surowców. Ten ostatni fakt
był efektem wyraźnego odbicia na rynku większości surowców
przemysłowych, od ropy naftowej i gazu ziemnego po metale. Indeksy
warszawskiej giełdy wzrosły o kilka (WIG20, sWIG80) do kilkunastu procent
(WIG, mWIG40), co biorąc pod uwagę stopy zwrotu w ostatnich latach jest
dobrym wynikiem, zwłaszcza że po zestawieniu z niskimi stopami
procentowymi premia za ryzyko okazuje się być całkiem wysoka. Na rynku
obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z drugim z rzędu rokiem wzrostu
rentowności, który w przypadku obligacji dziesięcioletnich wyniósł on blisko
70 punktów bazowych. Niestety nie zaobserwowaliśmy przełomu na rynku
pierwotnym akcji; na rynku podstawowym GPW pojawiło się 19 nowych
spółek podczas gdy w roku 2015 debiutantów było 30, za to podobnie jak
przed rokiem ok. 1/3 z nich to spółki jedynie zmieniające rynek notowań.
Sam NewConnect również odnotował spadek liczby debiutów (do zaledwie
16). Ze względu na wykluczenia i delistingi rok 2016 był pierwszym od 14 lat i
drugim w historii GPW rokiem, w którym liczba notowanych spółek nie
wzrosła, a na rynku NewConnect tendencja spadku liczby notowanych spółek
utrzymuje się już od 3 lat. Lepiej wyglądały statystyki na rynku obligacji
Catalyst, gdzie mimo spadku liczby emitentów wzrosła liczba i wartość
notowanych serii oraz wartość obrotów.
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W ogólnej sytuacji gospodarczej pojawiły się istotne zmiany. Z jednej strony
mieliśmy do czynienia ze spadkiem bezrobocia do poziomów rekordowo
niskich od czasu przemian ustrojowych oraz z zakończeniem deflacji, co
sugerowałoby ożywienie gospodarcze, z drugiej strony tempo wzrostu PKB
okazało się wyraźnie niższe od prognozowanego jeszcze na początku roku i
od ubiegłorocznego, zwłaszcza za sprawą niskiego poziomu
inwestycji. Ostrożność przedsiębiorstw w podejmowaniu nakładów
inwestycyjnych wystąpiła mimo rekordowo wysokich eksportu i salda
obrotów towarowych.
Rok 2016 przyniósł również spore zmiany w zakresie działalności NWAI DM.
Z jego początkiem dokonaliśmy przeglądu kluczowych obszarów działalności
Spółki i ze względu na postępującą specjalizację podmiotów rynku
kapitałowego podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu działalności na polu
doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami. Decyzje te zbiegły się z
rozszerzeniem działalności NWAI DM o prowadzenie ewidencji papierów
wartościowych, co w ocenie Zarządu przyczyni się do zwiększenia
kompleksowości oferowanych przez Spółkę usług.
Ubiegły rok to także zmiany kadrowe: ze składu zarządu NWAI DM odszedł
Łukasz Knap, a w jego miejsce przywitaliśmy Magdalenę Gracę. W wyniku tej
zmiany, rewizji uległa struktura organizacyjna firmy, w większym stopniu
dostosowując się do obszarów wykonywanej działalności i obszarów
kompetencji.
Działalność NWAI DM podobnie jak w latach poprzednich koncentrowała się
nadal na usługach bankowości inwestycyjnej (oferowanie obligacji, akcji czy
certyfikatów funduszy inwestycyjnych), ale coraz wyraźniejszy wpływ na
wyniki Spółki miały obszary inwestycji własnych (animacja i inwestowanie na
rachunek własny) oraz rozwijający się obszar brokerski. W każdym z tych
obszarów 2016 rok przyniósł nam wymierne sukcesy – zrealizowaliśmy osiem
emisji obligacji, pięciokrotnie pośredniczyliśmy w ofertach certyfikatów
funduszy inwestycyjnych, pracowaliśmy również nad wprowadzeniem jednej
spółki do obrotu publicznego. Wartość wszystkich ofert ustanowiła nowe
maksimum – pierwszy raz w naszej historii przekroczyliśmy 500 mln zł. W

2

NWAI Dom Maklerski S.A.
Jednostkowy Raport Roczny 2016

części związanej z portfelem własnym, cieszyliśmy się rosnącą
dochodowością inwestycji, nie zapominając o powierzonej nam animacji
ponad 90 instrumentów. W zakresie działalności brokerskiej, w dalszej części
konsolidowaliśmy naszą działalność, pośrednicząc w ciągu dni sesyjnych w
transakcjach o wartości średnio powyżej 10 mln zł.
Mamy nadzieję na kontynuację tych trendów w kolejnych latach.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim interesariuszom
Spółki: Klientom, Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu i
Pracownikom NWAI Dom Maklerski S.A. za okazane zaufanie i wkład w
rozwój Spółki. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój
działalności prowadzonej przez NWAI Dom Maklerski S.A.

Z poważaniem
Mateusz Walczak
Prezes Zarządu
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