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Piotr Zielonka, Ipopema Securities

Piotr Zielonka od wielu lat jest uznawany za jednego z najlepszych analityków giełdowych. W

cuglach wygrywał ostatnie trzy edycje rankingu „Parkietu" na najlepszego analityka. Jego

pozycji nie zachwiała nawet zmiana pracodawcy. W ubiegłym roku Zielonka przeniósł się z DM

Banku Handlowego do Ipopemy Securities, gdzie od razu powierzono mu funkcję szefa działu

analiz. Jednocześnie odpowiada za raporty dotyczące firm budowlanych i deweloperów,

spółek z sektora handlowego i dystrybucji, firm energetycznych i wydobywczych oraz za

opracowywanie strategii rynkowych. – Wychodzę z założenia, że co roku muszę robić coś

nowego, coś, czym jeszcze się nie zajmowałem. Myślę, że tylko dzięki temu można się cały

czas rozwijać – mówił „Parkietowi" na początku roku. Dlatego też niewykluczone, że w

przyszłości spektrum jego zainteresowań znowu się powiększy. – Zapewne w przyszłości

dojdzie coś jeszcze. Być może przyjdzie czas na analizę spółek zagranicznych. Nasz rynek

jest stosunkowo mało płynny i zdywersyfikowany. Uważam, że TFI i OFE coraz śmielej będą

inwestowały na innych rynkach – tłumaczył.
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