
Kolejny raz sprawdza się giełdowa maksyma, że na kryzysie zarabia się najlepiej… Odbicie od dołka na rynku 

akcji robi się imponujące. WIG20 wzrósł z poziomu 1248pkt w okolice 1650pkt gdzie mamy poziom oporu. 

To ponad 30%! To i tak nic w porównaniu z tym co zadziało się na spółkach medycznych a nawet 

„paramedycznych”. Podczas hossy internetowej spółka WILBO (konserwy rybne) ogłaszała „e” strategię i rosła 

kilkadziesiąt procent… W „korona” czasach spółka produkująca buty dla armii ogłasza, że będzie dostarczała 

kombinezony ochronne dla służby zdrowia i..wiadomo – sky is the limit! Skala wzrostów jest tak spora, 

że analitycy coraz śmielej wskazują wyjście ze spadków formacją „V”. Atmosferę podgrzewają newsy o liczbie 

otwartych rachunków inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych – ich duża liczba ma być preludium do 

hossy. Wymowny tytuł „FED kupi wszystko…” wskazuje inny powód nieuchronnych ponoć wzrostów. 

Polski rynek, był tak przeceniony (jako jeden z nie wielu przecież nie bił rekordów w ostatnich latach), 

że odbicie wydaje się uzasadnione. Czy jednak potencjał kupujących nie wyhamuje, gdy zaczną napływać realne 

dane z gospodarki w tym wyniki spółek? Argumentem za spadkami jest też analiza techniczna. Po prostu nigdy 

tak się krach nie kończył. Jeśli teoria fal Elliota zadziała i tym razem, to jesteśmy bardzo blisko powrotu do 

trendu zasadniczego, a ten wydaje się jednak spadkowym.  

AKCJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Poprzedni komentarz kończył się frazą „…szansą dla obligacji korporacyjnych byłoby gdyby jakaś specjalnie powołana 

instytucja państwowa (PPK?) albo zrepolonizowany bank rolował obligacyjne długi bankrutujących firm…

”… No i 8 kwietnia Paweł Borys, prezes PFR, zapowiedział przeznaczenie do kilku miliardów złotych na skup obligacji 

korporacyjnych „dobrej wiarygodności”. PFR zapowiedział też, że jest gotowy, aby zapobiegać konieczności 

zawieszenia wypłat z funduszy inwestycyjnych. Żeby zobrazować krach na obligacjach korporacyjnych można 

przytoczyć przykład KRUKA – spółki która na marzec zaplanowaną miała emisję obligacji a Phinance przymierzało się 

do pierwszej we własnej historii dystrybucji tychże. Kruk naturalnie odwołał emisję, ale to co pokazuje sytuację na 

rynku to komunikat spółki o zamiarze skupu własnych papierów dłużnych, które w ostatnich tygodniach przeceniono 

do tego stopnia, że rentowności wybranych serii wzrosły do 15-19 proc! W ciągu niespełna miesiąca, 

po latach przerwy, w dniu 8 kwietnia 2020 r, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP 

o 0,50 pkt. proc. 

Stopy procentowe NBP od 9.04.2020 r. 

 • stopa referencyjna 0,50 proc. w skali rocznej; 

 • stopa lombardowa 1,00 proc. w skali rocznej; 

 • stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; 

 • stopa redyskontowa weksli 0,55 proc. w skali rocznej; 

W ten sposób maksymalne oprocentowania kredytów w karcie kredytowej (zgodnie z kodeksem cywilnym 

maksymalne oprocentowanie obliczane jest: 2 razy stopa referencyjna plus 3,5 proc.) wynosi 8%. Także do tego 

poziomu obniży się  oprocentowanie umów kredytów konsumpcyjnych, które zawierają klauzulę o zmiennej stopie 

procentowej. W normalnych warunkach wywołało by to mega hossę na obligacjach skarbowych. Specyfika sytuacji 

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

Akcje o dużej kapitalizacji

Akcje rynków rozwiniętych

Akcje spółek wzrostowych

Akcje spółek zagranicznych

Akcje o małej kapitalizacji

Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych



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. 

Złoty zachowywał się bardzo spokojnie pomimo obniżek stóp procentowych. Zwykle, gdy stopy procentowe 

spadają, waluta się osłabia. Inwestorzy trzymający pieniądze w relatywnie bezpiecznych obligacjach opartych 

o stopę procentową nagle otrzymują informację o spadku rentowności inwestycji. W takiej sytuacji część z nich 

zamyka swoje pozycje inwestycyjne i sprzedają walutę. Tym razem się tak nie stało. Na razie… Cena euro wynosi 

tylko lub aż 4,53 zł, frank kosztuje 4,29 zł, a dolar 4,17 zł. Gdyby złoty miał się umacniać to wydaje się, że istotnym 

oporem jest 4,5115 PLN - dopiero sforsowanie tego zakresu otwierałoby drogę do ruchu powrotnego w kierunku 

4,4 PLN. Większe prawdopodobieństwo jest jednak pozostawanie złotówki pod presją w myśl klasycznej teorii, 

która mówi że w czasie globalnej recesji waluty emerging market tracą najmocniej. Doskonałym przykładem jest 

węgierski forint, który do USD spadł na początku kwietnia do historycznie niskich cen! Dopiero interwencja banku 

centralnego Węgier polegająca na  podwyższeniu stopy oprocentowania pożyczek jednodniowych 

i jednotygodniowych z 0,9 proc. do 1,85 proc. przynajmniej chwilowo doprowadziła do bardzo niewielkiej ale jednak 

aprecjacji HUF. Poza tym ruchem NHB zdecydował się też uruchomić program wsparcia o wartości 

1 biliona forintów oraz zapowiedział skup obligacji na rynku wtórnym. Forint pokazuje ryzyko dla złotego.

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

spowodowała jedynie niewielkie umocnienie cen obligacji skarbowych. Rentowność 10 letniego długu skarbowego 

spadła na 1,43%. Gdyby rentowności miały spadać, to do stopy referencyjnej przestrzeń jest duża. Wydaje się, 

że sytuacja na rynku obligacji w końcu się uspokoi a rynek zacznie odzyskiwać płynność. 
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SUROWCE Cena złota zgodnie z poprzednią prognozą mocno wzrosła. Najbardziej aktywne lipcowe kontrakty notowane na 

amerykańskiej giełdzie towarowej COMEX jeszcze przed świętami  przebiły cenę 1700 dolarów osiągając poziom 

najwyższy od grudnia 2012 roku. Co by się nie działo – interpretowane jest jako korzystne dla szlachetnego kruszcu. 

Jedni uzasadniają wzrost ceny ponurą perspektywą dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa inni wprost 

przeciwnie ewentualnym końcem pandemii… Wzrosty w pierwszej połowie kwietnia były wymowne także dlatego, że 

miały miejsce pomimo widocznego w ostatnich dniach umocnienia na giełdach. Wciąż przed nami są bardzo trudne 

czasy dla światowej gospodarki, w tym ryzyko pojawienia się problematycznej, silnej presji inflacyjnej w wyniku 

dodruku pieniądza na zmasowaną skalę. Biorąc pod uwagę bardzo realny scenariusz nadchodzącego stresu 

finansowego po wkroczeniu globalnej gospodarki w recesję w II kwartale tego roku, popyt na złoto może dalej rosnąć 

windując ceny na nowe maksima.  



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
Kwiecień 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 W minionym świątecznym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na rynku ropy naftowej była czwartkowa 

telekonferencja OPEC+, podczas której ustalono ramy dalszej współpracy producentów ropy w celu wspierania 

notowań tego surowca. W ramach  ustaleń, OPEC+ obniży produkcję ropy naftowej o 9,7 mln baryłek dziennie w maju 

i czerwcu tego roku. W kolejnych miesiącach cięcia mają być utrzymane, ale w mniejszej skali. Podobnie jak to miało 

miejsce w przypadku poprzedniego porozumienia, w cięciach będą brały udział głównie państwa wchodzące w skład 

kartelu OPEC, z Arabią Saudyjską na czele jako największym producentem, jak również niektóre kraje spoza tej 

organizacji, głównie Rosja. Państwa OPEC+ wezwały do obniżenia ich produkcji o dodatkowe 5 mln baryłek dziennie, 

jednak takie zapewnienia nie padły. Dodatkowe cięcia mogą wynieść jednak niewiele mniej, bo niecałe 4 mln baryłek 

dziennie, a dodatkowo wielu producentów ropy ma zwiększyć zakupy surowca na rezerwy. Zawarcie tego paktu nie 

wywołało póki co dużych wzrostów a jedynie zatrzymało spadki. Wydaje się jednak, że w najbliższych miesiącach cena 

ropy ma szansę intensywnie rosnąć. W tym celu spotykali się także ministrowie energii państw G20. Przekazem po 

spotkaniu było zachęcenie pozostałych producentów ropy naftowej do solidarnych cięć wydobycia. 

Perspektywy rynku w drugiej połowie roku, gdy globalna aktywność gospodarcza zacznie nabierać wigoru po 

kwarantannie wyglądają korzystniej. Odbicie cen WTI powyżej 40 USD być może w drugim półroczu i dalsze wzrosty 

w roku 2021 jawią się jako realny scenariusz.


