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ciach emisji nowych akcji w przypadku złej kondycji finansowej spółki. Spółki 
mogą ponadto przeprowadzić podział akcji skutkujący zwiększeniem liczby ak-
cji w obrocie, który, nie powodując ekonomicznej zmiany w poziomie kapitału 
własnego, oddziałuje pozytywnie na płynność akcji; mogą też dokonać zabiegu 
odwrotnego, tj. scalenia akcji.

Ponieważ akcje są nierozerwalnie związane ze spółką, o atrakcyjności pro-
duktu decydują także takie czynniki, jak: strategia spółki, jej plany inwestycyjne, 
fuzje i przejęcia, procesy restrukturyzacyjne, ład korporacyjny oraz tzw. inwesty-
cyjny wizerunek spółki (equity story). Equity story odgrywa kluczową rolę przy 
pierwszym wprowadzeniu spółki na giełdę i znajduje swój wyraz w różnych do-
kumentach, zwłaszcza w prospekcie emisyjnym. Pod tym pojęciem należy rozu-
mieć sformułowaną dla celów marketingu inwestorskiego strategię spółki [Pohl, 
2003, s. 153]. Za pomocą equity story przedsiębiorstwo wystosowuje unikalną 
propozycję sprzedaży (unique selling proposition), odróżniając się w ten sposób 
od konkurencji. Chodzi w niej o przetłumaczenie strategii spółki i wynikających 
z niej korzyści na język inwestorów, analityków finansowych, kontrahentów 
i mediów. Stanowi ona podstawę dla inwestorskiego marketing-mixu i zawiera 
wszystkie strategiczne informacje, jakie spółka chce zaprezentować.

Polityka kondycyjna spółki dotyczy kształtowania ceny akcji. Wśród czyn-
ników kształtujących cenę, które bezpośrednio zależą od spółki, wyróżnia się: 
określenie ceny emisyjnej, podział akcji, politykę dywidend i skupy akcji. W na-
wiązaniu do polityki kształtowania produktu nie tylko w znacznej mierze decy-
dują one o atrakcyjności inwestycji, ale też determinują strukturę inwestorów. 
Określa się je mianem instrumentów sygnalizacji.

W ramach emisji akcji zarówno przy pierwszym wprowadzeniu na giełdę 
(going public), jak i przy kolejnych podwyższeniach kapitału własnego ważną 
rolę odgrywa ustalenie właściwego poziomu ceny emisyjnej. Gdy jest to de-
biut giełdowy i nie ma jeszcze ustalonej wyceny giełdowej, może dojść do po-
wstania rozbieżności pomiędzy ceną rynkową a ceną wynikającą z fundamen-
tów spółki. By ograniczyć niebezpieczeństwo błędnej wyceny, spółka powinna 
stosować opusty w stosunku do ceny emisyjnej, określanej jako fair value, rabaty 
przy wprowadzaniu na rynek, czasowe różnicowanie cen dla pierwszych sub-
skrybentów, bonusy za lojalność, rabaty ilościowe, akcje gratis, powiązanie akcji 
z produktami fizycznymi czy osobami, np. członkami rodziny. W celu pokonania 
trudności związanych z ustalaniem ceny emisyjnej praktyka wypracowała także 
różne metody wyznaczania tej ceny, a wśród nich metody rynkowe (book build
ing, mechanizm ceny stałej, aukcje) [Draho, 2004, s. 216–219]. Natomiast przy 
kolejnych podwyższeniach kapitału związanych z przyznaniem akcjonariuszom 
praw poboru istnieje już cena akcji starych, determinowana przez popyt i po-



19

1.1. Istota inwestorskiego marketing-mixu na rynkach akcji 

daż. W tym przypadku spółka powinna stosować znaczne rabaty ceny emisyjnej 
w stosunku do ceny rynkowej, aby uniknąć niebezpieczeństwa, że kurs giełdowy 
w okresie subskrypcji akcji spadnie poniżej ceny emisyjnej, oznaczałoby to bo-
wiem niedojście emisji do skutku, ponieważ akcjonariusze nie wykonaliby pra-
wa poboru akcji.

Polityka dywidend determinuje strukturę inwestorów spółki. Wysokie płat-
ności dywidend są istotne dla inwestorów zarówno indywidualnych, jak i insty-
tucjonalnych, zaliczanych do grupy inwestorów zainteresowanych bieżącymi 
dochodami (income investors). Z kolei inwestorzy oczekujący wzrostu wartości 
spółki (growth investors) postrzegają wysokie wypłaty dywidend jako sprzeczny 
sygnał w stosunku do deklarowanej strategii wzrostu. Niekonsekwencja w tym 
zakresie odbierana jest przez nich jako brak koncepcji zarządu co do kierunków 
rozwoju spółki. Z reguły spółki o wysokiej stopie dywidendy wykazują relatyw-
nie wyższy udział income investors i mały odsetek growth investors. Zarówno po-
ziom wypłacanych dywidend, jak i trwałość polityki w tym zakresie, wpływając 
na popyt, determinują zachowania inwestorów na rynku akcji.

Procesem odwrotnym do emisji akcji jest skup akcji własnych przez spółkę. 
Skutkuje to zmianą w poziomie kapitału własnego i jego rentowności oraz sytu-
acji majątkowej akcjonariuszy, a przede wszystkim zmniejsza podaż akcji, pro-
wadząc tym samym do wzrostu ich kursu [Nekat, Nippel, 2005, s. 460]. Skup 
akcji własnych pozwala również na osiągnięcie elastyczności w zakresie polity-
ki dywidend, ponieważ w nieregularnych odstępach czasu może być stosowany 
jako substytut wypłaty dywidendy. Skup akcji, w odróżnieniu od wypłaty dy-
widendy, która ma miejsce niezależnie od preferencji inwestorów, umożliwia 
inwestorom dokonanie wyboru co do uczestnictwa w korzyściach wynikających 
ze wzrostu kursu. Natomiast z punktu widzenia obciążeń podatkowych inwestor 
może okreś lić moment sprzedaży akcji i uniknąć opodatkowania zysku, trzyma-
jąc walory dłużej niż trwa okres spekulacyjny. A zatem odpowiednie kształto-
wanie przepisów podatkowych wpływa pozytywnie na lojalność akcjonariuszy. 
Spółka, decydując się na skup akcji własnych, może także oddziaływać na struk-
turę akcjonariatu, ponieważ skup stanowi narzędzie ograniczania rozproszenia 
akcji, jeśli spółka ma wielu drobnych akcjonariuszy.

Oprócz kształtowania produktu i jego ceny spółka powinna opracować od-
powiednią politykę dystrybucji. W ramach jej realizacji spółka podejmuje licz-
ne decyzje, ale przede wszystkim dokonuje wyboru kanału dystrybucji, przy 
czym możliwe drogi to emisja własna lub obca [Harter i in., 1999, s. 253–254; 
Ickiewicz, 1994, s. 70–71]. W przypadku samodzielnego zbytu niezbędna jest 
znajomość rynku i posiadanie sieci dystrybucyjnej. Emitent ponosi tu ryzyko 
niedojścia emisji do skutku i ryzyko płynności. Z reguły spółki nie dysponują 
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odpowiednią bazą, dlatego siła plasowania emisji jest w ich przypadku niewys-
tarczająca. Te uwarunkowania sprawiają, że spółki decydują się na emisje obce 
przeprowadzane z udziałem banków, które tworzą najczęściej konsorcja emisyj-
ne. Dobór odpowiedniego pośrednika uzależniony jest od charakteru emisji oraz 
jego wydajności i skuteczności w plasowaniu akcji. Oprócz kanału dystrybucji 
równie ważny jest wybór odpowiedniego miejsca plasowania emisji, czyli giełdy 
lub rynku pozagiełdowego, segmentu rynku oraz sposobu notowań (notowa-
nia według jednolitego kursu dnia, notowania ciągłe). Problematyki dystrybu-
cji nie można ograniczać jedynie do wymienionych aspektów, do tego procesu 
bowiem należy również włączyć doradców inwestycyjnych, animatorów rynku 
oraz Internet.

Promocja, jako „czwarte P”, ma na celu przekazanie informacji o spółce 
w zrozumiałej dla inwestora formie. Narzędziem promocji spółki jest komu-
nikacja. Dzięki zapewnieniu skutecznej komunikacji możliwe jest spełnienie 
oczekiwań inwestorów. Przekazywane informacje powinny w rezultacie wpły-
nąć na wzrost wartości spółki. Kluczową funkcję w tym obszarze pełnią relacje 
inwestorskie. W literaturze fachowej liczne definicje relacji inwestorskich od-
zwierciedlają różne ujęcia ich istoty i ulegają ciągłej ewolucji1. Ogólnie można 
je określić jako finansowy komponent komunikacji spółki z inwestorami. Pod tym 
pojęciem rozumie się całość strategicznych (obowiązkowych i dobrowolnych) 
instrumentów komunikacji marketingowej, które zmierzają do realizacji gospo-
darczych i finansowych celów spółki oraz przezwyciężania związanych z tym 
„przeciwności” rynku. Niekiedy jako synonim stosuje się tu pojęcie komunikacji 
finansowej, a czasami również marketingu akcji [Piwinger, 2005, s. 6]2. W relac-
jach inwestorskich chodzi o takie ukierunkowanie działań, by sprostać wymogom 
stawianym przez rynek kapitałowy. Marketing inwestorski nie może być jednak 
substytutem relacji inwestorskich, lecz ich uzupełniającą częścią, znacznie wy-
kraczającą poza relacje inwestorskie [Rosen, 2003, s. 167].

1 W kwestii etapów rozwoju relacji inwestorskich por. [Dziawgo, 2008, s. 65–71].
2 W  literaturze można spotkać ujęcie relacji inwestorskich w  ścisłym słowa tego znaczeniu, tzn. 

ograniczonych tylko do sfery komunikacji. W tym zakresie spółka sama wykonuje określone zadania 
w  ramach ujawniania informacji obligatoryjnych i  dobrowolnych. Relacje inwestorskie w  szerszym 
słowa tego znaczeniu obejmują również sferę finansową spółki, tj.  kształtowanie produktu, kształto-
wanie ceny i dystrybucję. Zadania stąd wynikające, zwłaszcza w przypadku IPO, realizuje konsorcjum 
banków [Salzer, 2004, s. 14–15]. Wyrazem nowoczesnego postrzegania relacji inwestorskich jest de-
finicja National Investor Relations Institute: „element zarządzania strategicznego łączącego finanse, 
komunikację, marketing i  przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożliwia 
efektywną, dwustronną komunikację między spółką, społecznością inwestorów i pozostałymi zainte-
resowanymi stronami, przez co w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych”  
(za: [Dziawgo, 2006a, s. 308]).
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Spółka w komunikacji z inwestorami ma do dyspozycji rozliczne instrumenty, 
które można zasadniczo podzielić na osobowe i nieosobowe oraz obligatoryjne 
i fakultatywne (tab. 1.1).

Tabela 1.1. Instrumenty komunikacji marketingowej

INSTRUMENT Obligatoryjny Fakultatywny

Osobowy
Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy

Prezentacja przedsiębiorstwa
Konferencje z inwestorami
Spotkania z analitykami
Road Shows
Dni otwarte

Nieosobowy (masowy)

Raporty bieżące
Raporty okresowe
Prospekty emisyjne
Kalendarz wydarzeń
Publikacje ad hoc

Publikacje prasowe
Internet, strony www
Listy do akcjonariuszy
Doniesienia finansowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Achleitner, Wichels, 2003, s. 61].

Instrumenty obligatoryjne nie zaspokajają w pełni potrzeb informacyjnych, 
a jedynie minimalne standardy informacyjne wymagane przez prawo, dlatego 
wiele spółek sięga po instrumenty fakultatywne, by wyróżnić się na tle konku-
rencji i przekazać informacje dodatkowe. Natomiast zaletą instrumentów oso-
bowych jest możliwość bezpośredniego kontaktu z uczestnikami rynku w celu 
poinformowania ich o profilu spółki, bezosobowych zaś – możliwość dotarcia 
do szerszego grona uczestników rynku. Tę konieczność komunikacji z inwesto-
rami, oprócz wymogów prawnych, można uzasadnić asymetrycznym podziałem 
informacji [Salzer, 2004, s. 11].

Faktyczny dobór instrumentów jest uzależniony od grupy docelowej inwesto-
rów i nakreślonych celów. Jest to kluczowe zagadnienie, ponieważ informację 
o spółce należy przekazać w odpowiedni sposób, tzn. tak, by była ona zrozumiała 
dla publiczności finansowej, z uwzględnieniem poziomu wiedzy poszczególnych 
adresatów, w celu podtrzymywania korzystnych relacji. Ważne jest również za-
chowanie zasady równego traktowania w dostępie do informacji, nie należy bo-
wiem w tym zakresie stosować polityki selektywnej (selective disclosure). Stosując 
instrumenty promocji, spółka w sposób ciągły nie tylko przekazuje, ale również 
pozyskuje i uaktualnia informacje o różnych grupach inwestorów (komunikacja 
zwrotna), ich celach, oczekiwaniach i skłonności do nabywania akcji, co powin-
no pozytywnie oddziaływać na popyt na akcje, a w konsekwencji na utrzymywa-
nie inwestorów starych i pozyskiwanie nowych.
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Inwestorski marketing-mix zmierza do wyróżnienia danej spółki spośród wie-
lu innych notowanych na giełdzie. Podstawowym jego celem jest podniesienie 
wartości giełdowej spółki na poziom fair value, dbanie o wysoki poziom kursu 
w całym cyklu życia akcji na rynku giełdowym i trwałe utrzymywanie kursu akcji 
na tym poziomie przez dłuższy okres oraz powiększanie bazy lojalnych akcjona-
riuszy. Nie chodzi o to, by wytwarzać bańki spekulacyjne, lecz żeby inwestorom 
przybliżyć spółkę jako całość i trwale ich ze spółką związać [Ebel, Hofer, 2003b, 
s. 10]3. Ponieważ na rynku akcji funkcjonują trzy ważne podmioty, tj. emitenci 
(spółki), inwestorzy i banki jako pośrednicy, w literaturze proponuje się dezagre-
gację celu realizowanego w ramach inwestorskiego marketing-mixu z uwzględ-
nieniem jego uczestników, a zatem:

 �minimalizację różnicy między kursem giełdowym akcji a jej wartością wew-
nętrzną (punkt widzenia spółki),

 �minimalizację premii za ryzyko w stosunku do wartości wewnętrznej akcji 
(punkt widzenia inwestora),

 �podniesienie zaufania inwestorów i stopnia rozpoznawalności spółki 
na rynku kapitałowym i tym samym umożliwienie im osiągania stabilnej i coraz 
wyższej stopy zwrotu (punkt widzenia banku emisyjnego) [Lechler, 2003, s. 84].

Wymienione cele wkomponowują się w podstawowy cel inwestorskiego mar-
keting-mixu, stanowiąc jedynie inny jego aspekt lub sposób ujęcia.

W literaturze można spotkać się także z ujmowaniem celów inwestorskiego 
marketing-mixu w postaci hierarchii środki – cele, gdzie pewne cele można trak-
tować jako cele niższego rzędu, stanowiące środki realizacji celów rzędu wyższe-
go. Ich wzajemne zależności mają decydujący wpływ na skuteczne funkcjonowa-
nie inwestorskiego marketing-mixu (rys. 1.2).

Z rysunku 1.2 wynika, że w inwestorskim marketing-miksie mamy do czynie-
nia z pewnym systemem celów o hierarchicznej zależności. Kierunek strzałki 
informuje o wpływie – pozytywnym bądź negatywnym – danego instrumentu 
(środka) na cele umiejscowione w hierarchii celów wyżej, i tak aż do realizacji 
celu położonego na szczycie piramidy: stabilizacji kursu w okresie długim na wy-
sokim poziomie, fair value. Cele te, przypisywane niekiedy w literaturze wyłącz-
nie relacjom inwestorskim, można ponadto ująć w dwie główne grupy [Lechler, 
2003, s. 85; Kirchhoff, 2005, s. 34–37; Porák, 2005, s. 189; Nix, 2005, s. 302]:

 �cele w sferze finansowej (obniżenie kosztu pozyskania kapitału, obniże-
nie zmienności/ryzyka kursu, szerszy dostęp do kapitału, prawidłowa wycena 
spółki, maksymalizowanie kursu akcji w okresie długim, zwiększenie płynności 

3 „Wzrost kursu akcji na  giełdzie stanowi potwierdzenie skutecznej i  efektywnej strategii realizo-
wanej przez przedsiębiorstwo. […] przynosi firmie i jej akcjonariuszom szereg korzyści” [Karpuś, 2003, 
s. 101].
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akcji na rynku wtórnym, ochrona przed wrogim przejęciem, wsparcie w okresie 
kryzysowym dla spółki, implementacja strategii fuzji i przejęć, determinowanie 
struktury akcjonariatu, podnoszenie kursu akcji jako waluty transakcyjnej),

 �cele w sferze komunikacji (zmniejszenie asymetrii informacji, komunikowa-
nie wartości spółki, tworzenie zaufania wśród społeczności finansowej, podnie-
sienie stopnia znajomości spółki, pozycjonowanie spółki w branży, podniesienie 
standardów informacji, kształtowanie wizerunku spółki, podniesienie atrakcyj-
ności spółki dla nowych pracowników).

Istotę inwestorskiego marketing-mixu można scharakteryzować następująco 
[Ebel, Hofer, 2003c, s. 34–35]:

 � stanowi strategiczne wyzwanie dla zarządu spółki: w centrum uwagi zarzą-
du znajdują się potencjalni inwestorzy,

 �podstawą jego wysokiej skuteczności jest posiadanie dobrej bazy informa-
cji i wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach uczestników rynku, zwłaszcza inwes-
torów,

 �obejmuje prawie wszystkie znane koncepcje marketingu i transferuje 
je na rynek kapitałowy,

 �głównym jego zadaniem jest świadome sterowanie popytem i podażą akcji,
 �wychodzi poza relacje inwestorskie i uzupełnia ich funkcje.

Inwestorski marketing-mix wspiera w ten sposób obszar finansów zarówno 
przy wprowadzaniu spółki na giełdę, jak i przy sterowaniu kursem w okresie 

Rysunek 1.2. Wybrane instrumenty, cele i sposób funkcjonowania skutecznego inwestorskiego marke-
ting-mixu

Źródło: [Lechler, 2003, s. 86].

K ↑

Podwyższenie
kapitału ↑

Oczekiwana
stopa zwrotu ↑

Koszt kapitału ↓ 
Redukcja ryzyka ↓ 

Akcja jako waluta M&A ↑

Wizerunek ↑  
Akcjonariat ↑
Zmienność ↓

Deficyt informacji ↓
Sprzężenie zwrotne ↑

Rozpoznawalność ↑   Raporty okresowe ↑
Częstotliwość kontaktów ↑  Kontakt personalny ↑ 

K – stabilizacja kursu w okresie długim na wysokim poziomie (fair value)
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późniejszym. Spółka osiąga przez to potrzebne jej wyróżnienie z masy tytułów 
notowanych na giełdzie, rośnie atrakcyjność jej akcji jako inwestycji, a kurs akcji 
w pewnych okresach stabilizuje się na relatywnie wysokim poziomie.

Decydującą kwestią jest oczywiście pytanie o skuteczność inwestorskiego mar-
keting-mixu. Przypisywane mu cele i ich następstwa nie wykluczają wahań kur-
sów. Giełda przechodzi bowiem okresy bessy i hossy i nie uchroni się przed nimi 
żadna spółka. Inwestorski marketing-mix nie odwróci także trendu spółki i nie 
uczyni cudów. Skuteczności marketingu – ze względu na znaczną liczbę deter-
minant – nie da się również w miarę dokładnie skwantyfikować, tak jak w przy-
padku marketingu produktowego. Odpowiedź na to pytanie nie może więc być 
bardzo precyzyjna [Ebel, Hofer, 2003a, s. 18, 24]. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że w marketingu inwestorskim tkwi znaczny potencjał i każdy zarząd spółki po-
winien go wykorzystać do kreowania wartości spółki.

Reasumując, inwestorski marketing-mix stanowi integralną część funkcjono-
wania spółek notowanych na giełdzie. W konkurencji o kapitał spółki muszą 
uwzględnić wymogi rynku i sprostać oczekiwaniom inwestorów. Ze względu 
na zróżnicowane sposoby zachowań inwestorów i stosowane przez nich kryte-
ria przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie jest to sprawą łatwą. W tej 
sytuacji zarządzanie oczekiwaniami inwestorów nie może być jednorazowym 
działaniem, lecz powinno stanowić proces ciągły i długofalowy, mający na celu 
kształtowanie istotnych parametrów, które należy na bieżąco monitorować. Po-
mocny staje się tu inwestorski marketing-mix oraz jego narzędzia. Przesłanek 
do skutecznego zarządzania oczekiwaniami inwestorów dostarcza przeniesie-
nie sprawdzonej wiedzy z marketingu produktów na akcję jako element składo-
wy oferty rynkowej spółki. Inwestorski marketing-mix nie tylko pozwala spółce 
na zaspokojenie istniejących oczekiwań rynku, ale również umożliwia celowe 
i świadome sterowanie nimi z korzyścią dla rozwoju spółki.

1.1.2. Adaptacja do rynków akcji

Przedsiębiorstwo funkcjonujące w ramach gospodarki rynkowej prowadzi nie-
ustanną walkę o klienta. Od skuteczności realizowanej strategii marketingowej 
zależy, czy oferowane przez nie produkty i usługi znajdą nabywców, co będzie 
miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Zysk osiąg-
nięty ze sprzedaży produktów i usług stanowi tylko jedno ze źródeł finansowania 
rozwoju spółki – jest to tzw. finansowanie wewnętrzne. Innym istotnym źró-
dłem pozyskiwania kapitału jest finansowanie zewnętrzne, w tym finansowa-
nie własne poprzez emisję akcji. Podobnie jak na rynku produktów i usług, gdzie 
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środki finansowe są pozyskiwane z ich sprzedaży, również spółki akcyjne konku-
rują na rynku giełdowym o kapitał. Zarząd spółki staje przed trudnym zadaniem, 
by przekonać inwestorów do ulokowania środków w akcje danej spółki. Spółka 
może osiągnąć sukces tylko wówczas, gdy jest postrzegana i oceniana prawidło-
wo z punktu widzenia pozycji rynkowej, jakości produktu i wysokości kosztów, 
a także gdy określone są pozytywnie możliwości jej rozwoju w przyszłości.

Na rynku produktów dany produkt nie jest kupowany przez wszystkich; rów-
nież akcja bez odpowiednich wysiłków spółki nie znajdzie wystarczającej liczby 
nabywców. Tylko dzięki tym wysiłkom może się spółce udać realizować wyso-
kie dochody z emisji akcji. Porównania do marketingu produktów nasuwają się 
same [Lechler, 2003, s. 85]. Na rynku kapitałowym, w odróżnieniu od rynku 
dóbr materialnych, instrumentów finansowych (akcji) nie można magazynować, 
a ich emisji nie da się porównać z wytwarzaniem „czegoś stricte materialnego” 
[Sopoćko, 2010, s. 19]. Dla osiągnięcia sukcesu na rynku kapitałowym akcja, tak 
jak produkt, musi znaleźć nabywcę. Spółka w tym celu powinna skoncentrować 
się na oczekiwaniach inwestorów i podjąć działania zmierzające do maksymali-
zacji wartości dla akcjonariuszy. Służy temu inwestorski marketing-mix, który 
wykorzystuje metody i instrumenty wypracowane przez marketing klasyczny, 
a odnoszące się do rynku produktów. Wymaga to opracowania i implementa-
cji strategii marketingowej uwzględniającej specyfikę rynku kapitałowego i jego 
uczestników.

Na rynku kapitałowym (rynku akcji) istnieją możliwości stosowania narzę-
dzi marketingu klasycznego. Metod i instrumentów stosowanych w klasycznym 
marketingu nie można jednak przenieść bezpośrednio na rynek kapitałowy, 
a to ze względu na jego specyfikę. Znana koncepcja marketing-mixu na rynku 
produktów, by mogła być skutecznie stosowana w odniesieniu do akcji spółek 
giełdowych, wymaga adaptacji specyfikę tę uwzględniającej. Jednocześnie wys-
tępuje tu wiele analogii do marketingu na rynku produktów. Na rynkach akcji 
ma miejsce sprzedaż produktów przez spółkę wielu odbiorcom, z tym że sprze-
dawcą jest spółka, nabywcami inwestorzy, a produktem akcje spółki [Draho, 
2004, s. 215].

Wychodząc od przesłanek inwestorskiego marketing-mixu, należy na pro-
blem jego adaptacji spojrzeć z dwóch punktów widzenia [Ebel, Hofer, 2003a, 
s. 20]. Można tu wyróżnić pierwsze wprowadzenie spółki na giełdę (ini
tial public offering, IPO) oraz okres po debiucie giełdowym, gdy spółka kon-
centruje się na bieżącym dbaniu o kurs akcji. Także to rozróżnienie przywodzi 
na myśl marketing produktów, w którym wyróżnia się wprowadzenie produktu 
na rynek oraz bieżące rozwiązywanie problemów związanych z dalszym rozwo-
jem produktu w kolejnych fazach jego cyklu życia. To samo odnosi się do akcji, 
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zwłaszcza jeś li chodzi o dobór właściwych instrumentów. U podstaw marketin-
gu inwestorskiego stoi przekonanie, że spółka i jej akcje, podobnie jak dobry 
produkt, nie „sprzedają się same”, dlatego – począwszy od debiutu giełdowe-
go poprzez cały okres funkcjonowania – spółki na rynku kapitałowym powinny 
być odpowiednio pozycjonowane. Spółka dba o bieżący kurs akcji, podobnie jak 
dba się o cenę produktu, i jest uważnie obserwowana na rynku zarówno przez 
obecnych, jak i potencjalnych inwestorów. Powinna skutecznie zaspokajać ich 
oczekiwania i nie dopuszczać do niezadowolenia, gdyż grozi to ich odejściem 
do konkurencji.

Kolejna analogia między produktem a akcją dotyczy specyfiki obu wymienio-
nych faz cyklu życia produktu. Złota reguła rynku produktów, wyrażająca się 
w tym, że w fazie wprowadzania należy poświęcić produktowi dwa razy więcej 
uwagi niż w fazie wzrostu, da się przenieść na rynek akcji. Wysiłki w fazie wpro-
wadzania akcji na rynek muszą być wielokrotnością tych w fazach późniejszych. 
Dotyczy to zarówno nakładu środków, jak i czasu zarządu. W fazie tej należy 
liczyć się z ogromnymi obciążeniami fizycznymi i psychicznymi osób zaangażo-
wanych w przygotowanie i realizację pierwszych emisji akcji.

W każdej sprzedaży chodzi o to, by trafić w potrzeby klienta i zakomunikować 
mu korzyści z tytułu nabycia danego produktu. Na rynku akcji chodzi dokład-
nie o to samo, co na rynku środków konsumpcji, dóbr przemysłowych czy usług. 
Na rynku kapitałowym każdy potencjalny inwestor jest klientem. Inwestor jako 
quasi-klient powinien być w centrum uwagi spółki. Ma prawo być informowa-
ny wiarygodnie o istotnych „cechach” spółki, z których mogą wynikać szanse, 
zagrożenia i ryzyko zakupu jej akcji, podobnie jak w przypadku niektórych pro-
duktów (właściwości produktu, zagrożenia i ryzyko związane z nieprawidłowym 
użytkowaniem produktów). Co więcej, spółka ma również wobec inwestorów 
liczne obowiązki informacyjne określone prawem. Im lepszą komunikację z in-
westorami uda się spółce nawiązać, tym łatwiej i wcześniej kupią oni akcje oraz 
na dłuższy czas zwiążą się z daną spółką.

Istotna różnica pomiędzy rynkiem kapitałowym a rynkiem produktów wy-
nika również z mechanizmu kształtowania ceny. Na rynku produktów firma, 
w zależności od formy rynku, może w różny sposób kształtować cenę produk-
tu, manipulując wielkością podaży, podobnie jak spółka akcyjna kształtuje cenę 
akcji na rynku pierwotnym. Giełda jest natomiast rynkiem, na którym cena nie 
może być ustalana bezpośrednio przez spółkę: kurs akcji jest wprawdzie wyni-
kiem gry popytu i podaży, lecz spółka, stosując odpowiednie instrumenty mar-
ketingu inwestorskiego, może determinować cenę w sposób pośredni, oddzia-
łując nie tylko na stronę podażową, ale również na stronę popytową. Ilustruje 
to rysunek 1.3.


