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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 Dom Maklerski S.A. („NWAI DM”) za 2017 

rok, który był okresem stabilizacji działalności NWAI DM. 

Rok 2017 upłynął na rynkach akcji pod znakiem wzmocnienia i spadku 

implikowanej zmienności rynków. Zjawiska te dotyczyły zarówno rynków 

rozwiniętych – w szczególności rynku amerykańskiego, na którym nie dotknięta 

głębszymi korektami hossa, co chwilę wyznaczała historyczne maksima 

notowań – jak i rynków rozwijających się, w tym  rynku polskiego. Na naszym 

rynku, który w ubiegłym roku w oczach agencji FTSE Russell stał się rynkiem 

rozwiniętym, imponujące wzrosty były udziałem przede wszystkim spółek z 

indeksu WIG20, chociaż również indeksy mWIG40 i sWIG80 zyskały 

odpowiednio kilkanaście i kilka procent. Łyżką dziegciu była sytuacja na rynku 

pierwotnym akcji, gdzie pogłębił się trwający od kilku lat kryzys. Na rynku 

głównym odnotowano najmniejszą od ośmiu lat liczbę debiutów, a liczba 

notowanych spółek spadła rok do roku. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce 

15 lat temu. Nieco lepiej wyglądają statystyki z rynku NewConnect, gdzie po raz 

pierwszy od kilku lat wzrosła liczba debiutów oraz łączna liczba notowanych 

spółek. 

W 2017r. zabrakło jednoznacznych długoterminowych trendów na rynkach 

obligacji skarbowych. Rentowności dziesięcioletnich obligacji Polski, USA czy 

Niemiec zakończyły rok na poziomach zbliżonych do tych, na których ten rok 

rozpoczynały. Jednocześnie  w Polsce, zwłaszcza w drugim półroczu 2017r., 

doszło do wystromienia się krzywej rentowności obligacji. Zjawisko to było 

odzwierciedleniem stopniowego przesuwania się w czasie oczekiwań 

dotyczących podwyżek stóp procentowych. Rynek Catalyst zanotował 

natomiast wzrost liczby debiutów, wzrosły również: liczba notowanych serii 

obligacji czy wartość obrotów sesyjnych (minimalnie). Negatywnym zjawiskiem 

był natomiast obserwowany spadek liczby emitentów obligacji, obecnych na 

rynku Catalyst. 



 

 

  

Pozytywnie zaskoczyły dane z krajowej gospodarki. Wzrost gospodarczy był 

najwyższy od lat, chociaż z punktu widzenia trwałości wzrostu martwić może 

jego oparcie w znacznej mierze na konsumpcji i eksporcie. Pociesza fakt, że pod 

koniec 2017r. do wzrostu gospodarczego zaczęły kontrybuować również 

inwestycje. W zestawieniu z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy (rekordowo 

niskie bezrobocie mimo napływu pracowników zza granicy i wzrost 

przeciętnego wynagrodzenia) pozwalają myśleć, że poziom konsumpcji ma 

szanse kontynuować wzrosty. W dalszym wzroście eksportu netto przeszkodą 

może być kurs złotego, który w 2017r. umocnił się, ale przede wszystkim do 

dolara amerykańskiego. Skala umocnienia do euro nie była już tak znaczna, a to 

do krajów strefy euro – dla których prognozy na rok 2018 są bardzo korzystne – 

trafia lwia część polskiego eksportu. Umocnienie złotego względem franka 

szwajcarskiego należy rozpatrywać jako zjawisko pozytywne, zwłaszcza dla 

części gospodarstw domowych oraz większości banków. 

Rok 2017 nie przyniósł – poza uzyskaniem statusu uczestnika bezpośredniego 

KDPW – znaczących zmian w zakresie działalności NWAI DM. Spółka 

kontynuowała działalność w zakresie działalności podstawowej, swoje wysiłki 

koncentrując na wzmocnieniu pozycji rynkowej w prowadzonych segmentach 

działalności: 

1. obszar oferowania (obligacji, akcji czy certyfikatów funduszy 

inwestycyjnych),  

2. obszar inwestycji własnych (animacja i inwestowanie na rachunek 

własny)  

3. obszar brokerski (pośrednictwo w transakcjach na rynku wtórnym 

obligacji)  

4. obszar doradztwa (finanse korporacyjne)  

5. obszar ewidencji papierów wartościowych i innych usług dla emitentów 

papierów wartościowych 

Mam nadzieję na dalszy rozwój NWAI DM w kolejnych latach.  

 



 

 

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim interesariuszom Spółki: 

Klientom, Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu i 

Pracownikom NWAI DM za okazane zaufanie i wkład w rozwój Spółki. Mam 

nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój działalności prowadzonej przez 

NWAI DM. 

 

Z poważaniem 

Mateusz Walczak 

Prezes Zarządu 

     


