
Póki co na warszawskich ulicach nie widać ludzi w maskach higienicznych, które przynajmniej potencjalnie 

zabezpieczyć mają przed koronawirusem, ale z pewnym podejrzeniem zaczynamy spoglądać na kaszlących 

i smarkających… Doniesienia o liczbie zakażonych i kolejnych krajach objętych zakażeniem zdominowały 

przekaz medialny i nie pozostały bez wpływu na wycenę akcji. Przecenie uległy spółki mogące najwięcej stracić 

na globalnej pandemii (turystyka, paliwa) a urosły te które są podejrzewane że mogłyby kogoś wyleczyć, trochę 

bez zdania racji czy to w ogóle możliwe. Przypomina to sesję giełdową 18.04.2007 roku, kiedy polska otrzymała 

prawo organizacji EURO 2012 – najwięcej rosły wtedy spółki budowlane a wśród nich liderem był późniejszy 

bankrut PBG... Koronawirus w dalszym ciągu wydaje się największym zagrożeniem dla rynków finansowych 

i wydaje się doskonałym pretekstem do głębszych spadków na rynku akcji. A jest skąd spadać. 

S&P 500 ustanowił w styczniu nowy historyczny rekord 3337,77pkt - w końcówce miesiąca postanowił jednak 

poddać się wirusowi :) . Wypatruję oznak odporności polskiego rynku na światowe kłopoty – w styczniu ich 

absolutnie nie było widać. Do jakichkolwiek światowych spadków, GPW przyłączała się bowiem bardzo 

chętnie. Jeśli tak dalej pójdzie możemy mieć niepowtarzalna szansę na zastosowanie strategii dywidendowej 

(kupowanie spółek z dużym wskaźnikiem DY).  Według wyliczeń analityków, w przyszłym roku nawet 15 spółek 

z prestiżowego indeksu GPW może wypłacić łącznie ponad 15 mld zł dywidend. Blisko połowę tej kwoty 

wyłożą firmy z sektora finansowego. Dla porównania w 2019 roku wysokość wypłaconych przez spółki 

z WIG20 dywidend to 12,3mld. Mimo, że spółki z udziałem Skarbu Państwa – planują wielomiliardowe 

inwestycje, dywidend można się spodziewać z akcji PZU, PEKAO, PKOBP ale też mBANKu. Emocje budzi też 

polska perła i polski „american dream” czyli CD PROJEKT. Rozstrzał prognoz sprzedaży Cyberpunka jest 

całkiem spory. Agencja Bloomberg prognozowała 20 mln kopii w roku premiery. Na polskich inwestorach ta 

liczba nie robi większego wrażenia. Prognozy krajowych brokerów są dużo wyższe. Noble Securities 

w październikowym raporcie założył sprzedaż 23 mln kopii, DM mBanku we wrześniu – 24 mln egzemplarzy, 

a Vestor DM w lipcu tego roku aż 26 mln kopii. W tym tygodniu swoja prognozę przedstawiła Ipopema 

Research. Biuro oczekuje, że Cyberpunk 2077 w ciągu 12 miesięcy od premiery sprzeda się w nakładzie 28 mln 

egzemplarzy. Póki co – informacja o przesunięciu debiutu spowodowała nadrobiony w końcówce miesiąca 

spadek notowań, ale co ciekawa była cytowana przez wszystkie ważniejsze  światowe portale finansowe. 

Jeśli wierzyć Miłoszowi (mój 13 letni Syn), który „komunijne” pieniądze zainwestował w tę spółkę - to będzie 

wielki sukces… 

AKCJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Obligacje SP zrealizowały scenariusz nakreślony w ostatnim komentarzu i dziarsko zapoznawały się z poziomem 2,3%, 

a miesiąc skończyły na poziomie 2,2%. Takie rentowności można uznać za fatalne zwłaszcza w kontekście w dalszym 

ciągu ujemnych rentowności innych europejskich obligacji rządowych. Straty wizerunkowe (sądownictwo) trudno 

ubrać w liczby, ale PKB i inflację już można. Według raportu GUS polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 4%. 

Jest to przyzwoite tempo wzrostu, choć zauważalnie niższe niż w latach 2017-18, kiedy wzrost oscylował wokół 5%. 

Największym problemem jest jednak to, że dynamika wzrostu spowalnia w zatrważającym tempie. 

Jeszcze w pierwszym półroczu wzrost wynosił ok. 4,7%, w trzecim kwartale 3,9%, zaś w ostatnim 2,8-3%. Co więcej, 

filarem wzrostu przestaje być konsumpcja prywatna. Roczne dane GUS sugerują spowolnienie jej wzrostu do 3,5% r/r 

z 4,4% w drugim kwartale. Ma to miejsce przy rekordowo niskim bezrobociu oraz cały czas solidnie rosnących 

wynagrodzeniach, co może niepokoić. Dodatkowo wiemy o tym, że pierwsze półrocze bieżącego roku będzie okresem 

wyższej inflacji, która dodatkowo może zaszkodzić konsumpcji. Jasną stroną danych były inwestycje, które w całym 

OBLIGACJE

01.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Wskaźnik nastawienia*: Akcje spółek polskich
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Wskaźnik nastawienia*: Obligacje emitentów 

posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów

nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych

OBLIGACJE

02.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

W ostatnim komentarzu pisałem, że do rekordowych poziomów rocznych  z późnego lata 2019 kiedy EURO 

kosztowało 4,40pln droga daleka, ale wciąż widać więcej możliwych scenariuszy, które mogłyby powodować 

osłabienie PLN. No i…do 4,40 brakuje jeszcze 11groszy. Poziom niepewności na rynkach nie pomaga polskiej 

walucie. Zagrożeniem dla złotówki są przede wszystkim cytowane w ocenie obligacji dane makro (gasnący PKB, 

rosnąca inflacja), ale nie brakuje innych kłopotów: zagrożenie koronawirusem, brexit, czy kolejne już przepychanki 

w polskim systemie sądowniczym. Nie pomaga to inwestorom w podjęciu decyzji o inwestowaniu w Polsce. 

W rezultacie w styczniu widzimy intensywne wycofywanie środków z polskiego złotego. Najbardziej wyraźny jest 

ten ruch względem franka szwajcarskiego. W ciągu tygodnia podrożał on o niemal 8 groszy, realnie podnosząc o 2% 

ratę kredytu walutowego i wracając nad wyznaczany jako docelowy w poprzednich komentarzach poziom 4zł. 

Co ciekawe złoty tracił nie tylko w relacji do podstawowych walut, ale także do regionalnego forinta. Fed podtrzymał 

wczoraj (29.01) stopy procentowe, wypełniając prognozy. Choć podniesienie stopy IOER o 5 punktów bazowych 

może być odczytywane jako wstęp do ograniczenia operacji repo. Jerome Powell powiedział, że stawki są na 

odpowiednim poziomie, aby wspomóc gospodarkę, rynek pracy, a także przyczynić się do wzrostu inflacji. 

Bank centralny chce teraz, aby inflacja osiągnęła 2%. Napięcia handlowe i wolniejszy wzrost międzynarodowy 

postawiono jako główną przyczynę rozczarowującego poziomu produkcji i inwestycji. Dominacja dolara 

amerykańskiego trwa. Waluta wywiera presję na parach GBP/USD oraz EUR/USD, które ponownie zbliżyło się do 

poziomu 1,10. Inwestorzy mają wrażenie, że Fed jest na razie zadowolony z utrzymania obecnej polityki, więc dolar 

jest stosunkowo atrakcyjny. Przełamanie poziomu 1,10 na EUR/USD otwierałoby drogę na 1,0570 wyznaczoną 

przez maksima USD z 2016 roku. Dla zrealizowania tego scenariusza ważna będzie oczekiwana różnica w odczytach 

PKB z USA i strefy euro. Jeżeli okaże się ona wyższa od oczekiwań rynkowych, może to wywrzeć wzmożoną presję 

popytową na dolara.

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

roku, jak i ostatnim kwartale wrosły o ponad 7%, jednak w czwartym kwartale mógł być to w dużej mierze efekt 

inwestycji drogowych. Podsumowując, dane są niepokojące i mogą budzić obawy o to, czy w bieżącym roku uda się 

osiągnąć choćby 3% wzrostu PKB. A co jeśli spodziewane hamowanie inflacji w drugim półroczu przy niskim PKB nie 

nastąpi…? Trzeba będzie wtedy coraz śmielej spoglądać na rentowności obligacji bliżej 3,5% niż 1,5% - zwłaszcza 

w kontekście kompletnej hibernacji RPP. Tak naprawdę, oprócz doskonałej sytuacji na obligacjach większości krajów 

strefy EURO i nie tylko (rentownoś

 10 letniego długu Szwajcarii to minus 0,78%!) to trudno znaleźć argumenty za inwestowaniem w polskie obligacje. 

Chyba, że te indeksowane inflacją…Jeśli wstępny odczyt grudniowej inflacji potwierdzą oficjalne dane, obligacje 

indeksowane inflacją wchodzące w lutym w nowe okresy odsetkowe oprocentowane będą na 4,65 proc. i 4,9 proc. 

(cztero- i dziesięcioletnie papiery). O ile wyskok inflacji szczególnie cieszy posiadaczy obligacji indeksowanych 

wskaźnikiem CPI to Ministerstwo Finansów już nieszczególnie. Biorąc pod uwagę, że na koniec października (ostatnie 

dostępne dane) zadłużenie skarbu państwa z emisji obligacji oszczędnościowych indeksowanych inflacją przekraczało 

16 mld zł, każdy punkt procentowy inflacji oznacza ponad 160 mln zł kosztów odsetkowych więcej. Oczywiście 

zwiększone wpływy z VAT zrekompensują pewnie i ten nieprzewidziany wydatek... Na rynku obligacji korporacyjnych 

wydarzeniem było ogłoszenie przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Notowane na 

Catalyst obligacje podporządkowane banku zostały więc umorzone. Pieniądze przepadły zupełnie zgodnie z prawem, 

a notowania funduszy obligacyjnych BPS TFI znajdujące się w Naszej ofercie delikatnie mówiąc – wywróciły się… 
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Wskaźnik nastawienia*: Surowce spożywcze Metale

03.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Luty 2020 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 Phinance 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 Phinance S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Phinance S.A. ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań.
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SUROWCE Konflikt Irański, wojny handlowe, polityka ultra niskich stóp procentowych, a ostatnio nawet atak koronawirusa 

w Chinach – to tylko część z argumentów, które pojawiają się jako wytłumaczenie wysokich cen złota na światowych 

giełdach. Kruszec jest notowany na poziomie około 1580 dolarów za uncję. Słabość polskiej waluty powoduje jednak, 

że w rodzimej walucie notowania otarły się o 6,2 tys. złotych, a to już najwięcej w historii. Nie jest tajemnicą, że ceny 

złota rosną najczęściej gdy na świecie rosną obawy. Mogą być one różne – dotyczyć konfliktów zbrojnych, politycznych 

czy ekonomicznych. To właśnie na niepewności i spadku poczucia bezpieczeństwa budowana jest popularność kruszcu 

postrzeganego jako bezpieczna przystań dla kapitału. I choć już jest ponad 50 dolarów za gram, to wciąż wycena jest 

o prawie 20% niższa niż rekord z 2011 roku. A jeszcze 10 lat temu za uncję trzeba było zapłacić prawie o połowę mniej 

(niecałe 3,2 tys. zł), a 20 lat temu niecałe 1,2 tys. złotych. W tym kontekście bieżąca wycena ocierająca się o 6,2 tys. 

złotych za uncję jest już wyśrubowana. Nie zmienia to jednak faktu, że zakup złota wciąż jest niezłym zabezpieczeniem 

na wypadek realizacji różnych skrajnych scenariuszy – wojen, kryzysów gospodarczych czy innych poważnych 

kataklizmów (o kaszlących ludziach już pisałem). Od kilku dni notowania ropy naftowej dynamicznie zniżkują. 

Spadek robi się naprawdę spektakularny – z poziomu 66 do 52.67 $/bb w skali miesiąca. Przyczynia się do tego kilka 

czynników, m.in. zapowiadana nadwyżka na globalnym rynku tego surowca w I kw. 2020 r. Niemniej, również sytuacja 

w Chinach nie pozostaje bez wpływu na wspomniane zniżki – a generuje ona presję na spadek cen ropy dwutorowo. 

Po pierwsze, sytuacja w Chinach zwiększa awersję inwestorów do ryzyka, co prowadzi do uciekania od aktywów 

cechujących się dużą zmiennością – a więc m.in. ropy naftowej (i ogólnie wielu surowców). Po drugie, odcięcie 

wszelkiego transportu do i z chińskiego miasta Wuhan (ogniska wirusa) przywołało echa epidemii SARS 

z lat 2002-2003, kiedy to również sparaliżowany został sektor turystyczny, a cała gospodarka spowolniła. Inwestorzy 

obawiają się, że ten scenariusz może się powtórzyć, a obecny wirus panujący w Chinach negatywnie przełoży się na 

sektor transportowy i, tym samym, popyt na paliwa.


