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AKCJE

Od ponad miesiąca indeks WIG znajduje się w konsolidacji, a fakt, że warszawskiego parkietu nie dotknęła głębsza korekta zawdzięcza dobremu zachowaniu niewielkiej 
liczby spółek o największej i średniej kapitalizacji. Czerwcowa stopa zwrotu indeksu szerokiego rynku wyniosła 1,5% a indeksu warszawskich blue-chips 0,8%. Patrząc 
na rynek przez pryzmat wskaźnika wyceny P/E (cena do zysku za ostatnie cztery kwartały) to jego poziom oscyluje w okolicy długoterminowej średniej, czyli ok. 13x, 
co oznacza, że akcje nie są ani przewartościowane ani niedowartościowane.

Ciekawa sytuacja miała miejsce za oceanem. W związku z zawirowaniami wokół sektora technologicznego indeks Nasdaq zamknął miesiąc stratą rzędu 2,5%, natomiast 
indeksowi szerokiego rynku S&P500 udało się ustanowić nowy szczyt (ponad 2450 pkt.), choć w skali całego miesiąca jego aprecjacja okazała się raczej kosmetyczna (+0,5%).

Na rynku niemieckim indeksowi DAX również udało się osiągnąć historyczne maksimum (12950 pkt. w połowie miesiąca), jednak końcówka miesiąca należała tam do 
niedźwiedzi i w konsekwencji czerwiec zamknął się pod kreską (-2,3%).

Wiele wskazuje na to, że w horyzoncie kilku miesięcy akcje powinny być preferowaną klasą aktywów. Polska gospodarka rozwija się w tempie przekraczającym 3% 
rocznie, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych raportowanych przez spółki, w szczególności te o małej i średniej kapitalizacji, gdyż to one mają 
najlepszą ekspozycje na rosnącą gospodarkę (szczególnie, że w ostatnich miesiącach radzą sobie gorzej niż spółki z WIG20). Pomimo hojnej polityki socjalnej obecnego 
rządu w zaskakująco dobrym stanie znajdują się finanse publiczne, co znalazło wyraz w poprawie nastawienia agencji ratingowych.

Dane makroekonomiczne publikowane w czerwcu (odczyty za maj) nie stanowi-
ły przełomu w średnioterminowej ocenie stanu polskiej gospodarki. Nadal 
należy spodziewać się silnej konsumpcji oraz przyspieszających inwestycji 
(szczególnie publicznych), co w konsekwencji oznacza tempo wzrostu 
gospodarczego rzędu 4% rocznie.

Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 9,1% r/r, wobec oczekiwań 
rynkowych na poziomie 8,5%, co stanowiło zdecydowane odbicie wobec 
kwietnia kiedy to różnice w liczbie dni roboczych wywołały spadek produkcji 
o 0,6% r/r. Przyspieszenie w działalności produkcyjnej widoczne jest także po 
usunięciu silnych efektów kalendarzowych – wzrost o 6,5% r/r wobec 4% 
miesiąc wcześniej. W rozbiciu na kategorię można zauważyć silny wzrost 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej (aż o 9,6% r/r), co wynikało z warunków 
atmosferycznych panujących w maju (chłodny początek miesiąca i upalna 
końcówka). Najważniejsza część produkcji, czyli przetwórstwo odnotowała 
przyrost rzędu 9,5%, co świadczy o solidnym impecie polskiego przemysłu.

Rozczarowaniem był natomiast odczyt produkcji budowlanej, która wprawdzie 
wzrosła w ujęciu rocznym o niemal 8,5%, jednak nie sprostała oczekiwaniom 
ekonomistów szacujących jej tempo wzrostu na 13%. Po oczyszczeniu danych 
z czynników sezonowych dynamika budownictwa spada do 6,2% r/r oraz jest 
ujemna w stosunku do wcześniejszego miesiąca (-3,2%). Słabe wyniki „budow-
lanki” po raz kolejny wskazują na możliwość opóźnienia w ożywieniu inwestycji, 
co prawdopodobnie będzie widoczne w danych o PKB za II kwartał 2017 r.

Dane o sprzedaży detalicznej również okazały się słabsze od konsensusu 
prognoz rynkowych (8,4% r/r wobec 9,4%), jednak świadczą o solidnym tempie 
wzrostu popytu konsumpcyjnego, wspieranego bardzo dobrą sytuacja na 
rynku pracy oraz polityką socjalną rządu (wzrost skłonności gospodarstw 
domowych do wydawania środków z programu Rodzina 500+). Ponadto gorszy 
odczyt od oczekiwań nie jest podstawą do zmiany poglądu nt. konsumpcji, 
ponieważ kategorie zaliczane do dóbr trwałych jak „meble, RTV i AGD” czy 
„samochody” rosły w niezłym tempie.

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA
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Cały czas niewiadomą pozostaje ostateczny kształt reformy otwartych funduszy emerytalnych a w szczególności jaki odsetek ich aktywów zostanie przeniesiony do 
Funduszu Rezerwy Demograficznej, w celu poprawy stanu bilansu ZUS (a w konsekwencji kondycji finansów publicznych). Niepewność z tym związana może 
stanowić presję dla rynku akcji w krótszym okresie. W dłuższym terminie rynki mogą dyskontować pozytywny wpływ na giełdę planów systematycznego oszczędza-
nia (cały czas nie znamy konkretów).

Czerwiec rozpoczął się pomyślenie dla posiadaczy długu – zarówno krajowego, 
jak i największych gospodarek świata. Ceny obligacji rosły (spadek rentowności) 
kontynuując tym samym ruch obserwowany od początku maja br.. Sielankowy 
nastrój panował do połowy miesiąca kiedy to obradował Federalny Komitet do 
spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Zgodnie z oczekiwaniami posiedze-
nie zakończyło się podwyżką stóp procentowych o 25 punktów bazowych do 
1,00%-1,25%, a mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp 
procentowych na koniec 2017 r. pozostała bez zmian na poziomie 1,375 proc.. 
Sugeruje to jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów 
w bieżącym roku. W tych dwóch elementach rynek nie został zaskoczony mimo, 
iż szanse na kolejną podwyżkę w tym roku wycenia na około 50%. Pewnym 
zaskoczeniem było natomiast określenie zasadach na jakich ma odbywać się 
redukcja bilansu Fed, która została zasygnalizowana kilka tygodni temu. 

Bank Centralny USA poinformował, że ustalił limit zapadających obligacji 
skarbowych, które nie będą reinwestowane na rynku długu, na poziomie 6 mld 
USD miesięczne. Limit ten ma być zwiększany co trzy miesiące o 6 mld USD na 
przestrzeni 12 miesięcy, aż do osiągnięcia 30 mld USD miesięcznie. Dla 
aktywów MBS (papiery zabezpieczone hipoteką) limit ustalono na 4 mld USD 
miesięcznie, co zwiększane ma być co kwartał na przestrzeni roku o 4 mld USD 
aż do 20 mld USD miesięcznie. Prezes Fed, Janet Yellen, na konferencji 
prasowej poinformowała, że redukcja bilansu potrwa "kilka lat", a obecnie nie 

można powiedzieć jaki będzie ostateczny stan aktywów po redukcji. Inwestorzy 
nie poznali również daty rozpoczęcia powyższych działań, gdyż prezes zasygna-
lizowała jedynie, że będzie to „relatywnie niedługo”. 

Po chwilowej nerwowości na rynku długu, inwestorzy szybko oswoili się 
z powyższymi działaniami, gdyż od kilku tygodni przygotowywali się na taki ruch 
– teraz otrzymali jedynie w miarę precyzyjną mapę działań. Znacznie silniejsze 
„cios” napłynął jednak z Europy, a dokładniej z wypowiedzi prezesa ECB, Mario 
Draghiego. Dotychczas uważany był za „gołębiego” bankiera, co miało odzwier-
ciedlenie w luźnej polityce monetarnej bank centralnego. Jednak jego wystąpie-
nie pod koniec czerwca podczas Forum Bankowości Centralnej ECB, zmieniło 
to postrzeganie. W swoim przemówieniu podkreślił, że wszystkie znaki wskazu-
ją na umocnienie i rozszerzenie geograficzne ożywienia w strefie euro 
a czynniki deflacyjne zostały zastąpione czynnikami reflacyjnymi. Ponadto 
podkreślił, że gospodarki kontynuują ożywienie i w takich warunkach utrzyma-
nie bieżącej polityki pieniężnej będzie tożsame z coraz luźniejszą polityką 
pieniężną. Rynek odebrał te słowa jako ewidentną zapowiedź zmniejszenia 
zakupów aktywów, która będzie to pierwszym narzędziem w zacieśnianiu 
polityki monetarnej. Reakcja rynku długu była natychmiastowa, co najlepiej 
widać na obligacjach niemieckich.

OBLIGACJE
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W kolejnych dniach przedstawiciele ECB próbowali „łagodzić” sytuację wskazując, że rynek zbyt jednoznacznie odczytał słowa prezesa Draghiego, jednak bez 
skutku. Kości zostały rzucone, teraz pytaniem otwartym pozostaje „kiedy?” i „w jakim tempie?” rozpocznie się tapering.

Krajowy rynek długu nie zdołał oprzeć się europejskiej wyprzedaży i również stracił na wartości (wzrost rentowności). Warto podkreślić, że spread do niemieckich 
obligacji 10-cio letnich uległ niewielkiemu zawężeniu, co potwierdza optymistyczne nastawienie do krajowych obligacji. Wspierane jest ono między innymi bardzo 
niskim wykonaniem deficytu budżetowego za ten rok, które po maju wynosi jedynie 0,3% (0,2 mld zł deficyt wobec zaplanowanego na cały rok 59,3 mld zł). 
W analogicznym okresie zeszłego roku było to już prawie 25% a latach poprzednich ponad 40%. Może to jednak nie wystarczyć do potrzymania siły naszego długu 
w sytuacji, gdy obligacje europejskie będą dyskontować tapering. Zdaje się, że to właśnie europejscy bankierzy będą w najbliższych tygodniach wskazywać kierunek 
dla rynku długu, a wydarzenia krajowe mogą zejść na drugi plan. 
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Po czterech słabszych miesiącach na rynku miedzi czerwiec przyniósł lekki 
powiew optymizmu. Notowania czerwonego kruszywa wzrosły o 5% w skali 
miesiąca i są na poziomie najwyższym od kwietnia bieżącego roku. Nie można 
jednak mówić a jakimś większym przełomie, gdyż miedź od kilku miesięcy 
porusza się w przedziale 5,400-6,000 USD/tonę a czerwiec zakończył się 
w okolicy górnego ograniczenia. Pewną prawidłowością stało się już ignorowa-
nie ważniejszych odczytów makro i nie inaczej było w mijającym miesiącu.

Po raz kolejny negatywnie zaskoczyły dane o imporcie miedzi do Państwa 
Środka. W maju wielkość ta wyniosła 390 tys. ton co jest odczytem o 9% 

niższym niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Co prawda w skali miesiąca 
import wzrósł o 30%, jednak kwiecień był najsłabszym miesiącem od paździer-
nika 2016 roku, co dawało niską bazę porównawczą. Słabość chińskiego 
popytu najlepiej widać po skumulowanych danych od początku roku, które 
wskazują, że do Chin trafiło o 20% mniej miedzi w porównaniu do pierwszych 
pięciu miesięcy zeszłego roku. Częściowo słabszy popyt wynika z chłodzenia 
tamtejszego rynku nieruchomości. Maj był szóstym z kolei miesiącem spowol-
nienia wzrostu cen – odnotowały one wzrost „jedynie” o 10,4% rok do roku 
wobec 12,6% w listopadzie 2016 roku i 10,7% miesiąc wcześniej.  

SUROWCE

Pozycje spekulacyjne w kontraktach na miedź.

Zmiany cen nowych mieszkań (zmiana r/r oraz m/m; %)
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Zespół Inwestycyjny Departamentu Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Czerwiec 2017 r.

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez 
zapowiedzi. W takim przypadku Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Domem Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami jest KNF. DOM MAKLERSKI ALFA 
ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. +48 22 256 39 90, fax. +48 22 256 39 91, sekretariat@dmalfa.pl, www.dmalfa.pl

Czerwiec nie był udanym okresem dla oczekujących zwyżek na rynku ropy 
naftowej. W minionym miesiącu kontrakty na ropę Brent notowane na giełdzie 
paliw ICE Futures Europe w Londynie wyznaczyły tegoroczne  minimum na 
poziomie 44,42 USD za baryłkę, znajdując się tym samym najniżej od listopada 
2016 roku. Pomimo znacznej przewagi strony popytowej w ostatnich dniach, 
nie udało się odzyskać utraconego na początku czerwca poziomu 50 USD za 
baryłkę. Na przestrzeni całego miesiąca ceny europejskiego benchmarku 
spadły o 3,9% do 48,98 USD za baryłkę. Czerwiec był czwartym spadkowym 
miesiącem z rzędu dla notowań kontraktów na ropę naftową.

Fundamentalnie sytuacja na rynku ropy naftowej nie wygląda zbyt optymi-
stycznie. Pomimo starań OPEC mających na celu zbilansowanie globalnego 
popytu i podaży ropy naftowej, rosnąca produkcja czarnego złota w Stanach 
Zjednoczonych, a także Libii i Nigerii, które, mimo iż są członkami kartelu, są 
wyłączone z porozumienia o ograniczeniu jego wydobycia, wspiera wciąż 
utrzymującą się globalną nadpodaż surowca.
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Ilość otwartych pozycji spekulacyjnych nie zmieniła się istotnie w skali miesiąca. Niewielki wzrost pozycji długich, został zniwelowany analogicznym wzrostem pozycji 
krótkich, co pozwoliło utrzymać pozycję netto prawie na niezmienionym poziomie. Widać tym samym, że inwestorzy krótkoterminowi w dalszym ciągu pozostają 
bierni i najprawdopodobniej czekają na impuls – bądź techniczny (wybicie z konsolidacji) bądź fundamentalny (np. strajki, powodzie czy dynamiczna zmiana 
zapasów surowca na giełdach). Zbilansowany rynek spekulacyjny pozwala założyć, że w przypadku materializacji któregoś z powyższych „zapalników” ruch powinien 
być dynamiczny. 
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PRZYKŁADOWE PORTFELE MODELOWE
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Portfele modelowe stanowią propozycję – w odniesieniu do opisanej w Biuletynie sytuacji rynkowej oraz w zależności od profilu ryzyka inwestora - konstrukcji 
portfela złożonego z funduszy inwestycyjnych. Skład portfela konkretnego inwestora powinien być dopasowany do jego indywidualnych potrzeb, wiedzy i doświad-
czenia inwestycyjnego oraz możliwości i chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

Inwestycje w fundusze akcji polskich niosą ze sobą znaczące ryzyko inwestycyjne. Inwestycje w fundusze akcji zagranicznych niosą ze sobą, dodatkowo do ryzyka 
inwestycyjnego typowego dla funduszy akcji, ryzyko kursu walutowego, istotne w szczególności dla inwestycji w krajach rozwijających się. Instrumenty bezpieczne 
to fundusze inwestycyjne inwestujące wyłącznie w skarbowe papiery dłużne i pieniężne denominowane w PLN oraz gotówka w PLN.

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez 
zapowiedzi. W takim przypadku Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Domem Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami jest KNF. DOM MAKLERSKI ALFA 
ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. +48 22 256 39 90, fax. +48 22 256 39 91, sekretariat@dmalfa.pl, www.dmalfa.pl


