
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wpadłem w pułapkę nazywaną w psychologii „efektem utopionych kosztów”. 

Prognozy spadku nie chciały się spełnić (WIG20 pokonał opór na 1650pkt), a jakby tylko zmienić zdanie 

i napisać, że jednak będzie rosło to… wtedy się pewnie zacznie. Zostawiając na boku rozterki psychologiczne – 

rynek akcji w Polsce długi czas ignorował dobre dane makro będąc w ogonie indeksów giełdowych na całym 

świecie jeśli chodzi o skalę wzrostów. Wyczekiwano wtedy momentu w którym resentyment do polskiego 

rynku zniknie. Patrząc ostatni tydzień maja sytuacja wygląda naprawdę bardzo dobrze, w szczególności patrząc 

na wszelkie informacje napływające do inwestorów. Pomimo największego kryzysu od lat, najważniejsze 

indeksy nie znajdują się wcale zbyt daleko od historycznych szczytów. Na GPW 11 z 15 indeksów sektorowych 

rośnie. WIG-GAMES ustalił nowe maksimum wszech czasów! Przyczyniły się do tego przede wszystkim 

Ten Square Games (+4,7 proc. do 537 zł) i PlayWay (+3,8 proc. do 477 zł), które odnotowały rekordy cenowe. 

W WIG20 historyczne maksimum ustaliła największa polska perła CD Projekt (+1,9 proc. do 400,8 zł). 

Sam WIG20 wybił 1650 pkt z przytupem a znamienne były bardzo wysokie obroty na ostatniej majowej sesji – 

gdzie na samym fixingu kupiono akcji za 1mld zł! Mimo, że fundamentalnie - należy spodziewa się dalszego 

pogorszenia wyników firm i spadku nakładów na inwestycje w kolejnych kwartałach. Na świecie Indeks S&P 

500 znajduje się niecałe 15% od historycznych szczytów. Większość wzrostów z ostatnich dwóch miesięcy 

napędzana była spółkami technologicznymi. To doprowadziło do sytuacji w której Facebook czy Amazon 

znajdują się na historycznych szczytach. Kapitalizacja Amazona, która wynosi od 1,25 biliona dolarów jest 

większa niż wszystkich spółek z niemieckiego indeksu DAX! Indeks technologiczny Nasdaq znajduje się 

zaledwie kilka procent od historycznych szczytów. A wszystko to w sytuacji w której PMI znajdują znacząco 

poniżej 50 punktów. Sam Markit, który przygotowuje indeksy PMI wskazuje, że w tempie annualizowanym PKB 

w II kwartale w USA spadnie o 37%! To gigantyczna liczba. Oczywiście w drugiej części roku powinniśmy 

oczekiwać poprawy. Niemniej powrót do szczytów PKB sprzed epidemii zajmie raczej lata a nie 

miesiące...Obawy o gospodarkę to nie wszystko. Na nowo rozgrzewa się konflikt pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi oraz Chinami. Trump oskarża Chiny o dezinformacje oraz propagandę związaną 

z koronawirusem, która miała na celu osłabienie USA oraz Europy. Co ciekawe, atak Trumpa nastąpił po tym jak 

Senat przegłosował prawo, które może zezwolić na usunięcie chińskich spółek z notowań na amerykańskich 

rynkach. Z pewnością byłby to ogromny cios dla rynków, który w tym momencie jest w zasadzie niedoceniany. 

Z technicznego punktu widzenia S&P 500, czyli najważniejszy amerykański rynek może być przeceniony. 

Jak wskazuje Bloomberg indeks ten znajduje się ok. 10% ponad 50 dniową średnią. Taki wynik ostatni raz był 

notowany w 2009 roku. Jeżeli historia miałaby się powtórzyć, jest szansa na to, że S&P 500 ulegnie przecenie. 

Póki co driverem do wzrostów jest rok wyborczy i perspektywa reelekcji Trumpa. Ale co będzie pretekstem do 

wzrostów po wyborach…? Pewnego rodzaju przewartościowania można doszukiwać się również na polskim 

rynku. Najlepiej radzący sobie sektor, czyli sektor gier komputerowych jest wyżej o ok. 25% w porównaniu do 

końca lutego, kiedy rozpoczęła się silna wyprzedaż na całym świecie…Z drugiej strony sytuacja techniczna 

WIG20 poparta obrotami daje nadzieje na kontynuację odbicia przynajmniej do poziomu 1780pkt.

AKCJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

To co wydarzyło się na stopie procentowej w Polsce opisując językiem Phinance można by skwitować – co tu się 

odwaliło (pozdrowienia dla wtajemniczonych w nomenklaturę Naszej spółki�)! Wydawać by się mogło, że po obniżeniu 

głównej stopy procentowej do 0,5% w Polsce temat obniżek jest zamknięty. A tu proszę - główna stopa procentowa 

została obniżona do poziomu 0,1%. Zbyt wielu racjonalnych przesłanek do takiej obniżki nie widać, niektórzy analitycy 

(główny ekonomista Rady Biznesu na przykład) uważają wręcz, że nie było ich w ogóle. Pojawia się element 

niepewności co do ruchów RPP. Póki co mocno schłodzono kursy giełdowe banków – niektórzy piszą wręcz o 

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. 

Produkcja przemysłowa spadła w Polsce w kwietniu o imponujące 25%, co jest efektem zamrożenia gospodarki. 

Takiego spadku w Polsce nie zanotowaliśmy nigdy wcześniej. Wszystko da się racjonalizować  - stąd katastrofalne 

dane dotyczące gospodarki i zupełnie nie modelowe do nich zachowanie kursu złotego analitycy tłumaczą: 

„mogło być gorzej”…Często ci sami analitycy spodziewali się spadku o 10% w ujęciu rocznym (przypomnę: spadła 

o 25%!). Tak duża rozbieżność normalnie powinna zachwiać kursem waluty. Oczywiście kursem złotego powinna też 

zachwiać niespodziewana decyzja RPP, opisana przy obligacjach. Jakieś uzasadnienia w postaci braku presji 

inflacyjnej czy konieczności wspierania gospodarki można znaleźć, ale jednak dla złotego w długim terminie taka 

postawa RPP może być sporym obciążeniem. Pomimo słabych danych oraz niekorzystnej decyzji RPP złoty 

zachowuje się jak…złoto. Wszystko to dzięki powrotowi pieniędzy w aktywa bardziej ryzykowne i dzięki umocnieniu 

euro do dolara. Zagrożeniem dla złotówki pozostaje podaż pieniądza. M3 wzrosła w kwietniu o 14,0% r/r, wobec 

11,8% w marcu, wyraźnie powyżej oczekiwań. To najwyższy wzrost M3 od połowy 2009 r. Tak wysokie tempo kreacji 

pieniądza wynikało z rządowej ekspansji fiskalnej i zakupów obligacji PFR przez banki. 

Po kwietniu budżet centralny wykazał deficyt 18,9 mld zł. W samym kwietniu saldo rządowe pogorszyło się o 9,5 mld 

zł, co było wynikiem załamania się dochodów podatkowych i wzrostu wydatków w związku z epidemią. Jeśli nastąpi 

dalszy wzrost deficytu rządowego w kolejnych miesiącach, to deficyt sektora finansów publicznych przebije 

10% PKB w tym roku. Na świecie nastąpił pomagający złotówce odwrót od USD (z 1,08 do 1,11 EUR/USD). Atak na 

1,12 eurodolara wydaje się przesądzony. Rezerwa Federalna (oprócz oczywiście gotowości do działania) rozważa 

sytuację nawrotu epidemii w 2021 roku. Jest to bardzo pesymistyczny scenariusz dla światowej gospodarki i USD, 

niestety tego typu rozważania pojawiają się coraz częściej. Warto zwrócić uwagę, że 2021 rok będzie o tyle lepszy, 

że nie będziemy mieć wyborów prezydenckich w USA.

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

możliwości zdestabilizowania systemu bankowego. Niespodziewana obniżka pomogła poprzedniej prognozie 

i rentowność skarbówek mocno spadła z 1,4% do 1,2%. Brak podaży papierów na rynku pierwotnym oraz skup obligacji 

przez NBP tworzą warunki do dalszego spadków rentowności na długim końcu krzywej. Zwłaszcza przy 2-letniej 

stawce IRS na poziomie ok. 0,10% (a więc na poziomie stopy NBP i 20 pb poniżej 3-miesięcznego WIBOR-u) wydaje się, 

że stawka 10-letnia na poziomie 1,2% jest obecnie zbyt wysoko. Także w kontekście coraz niżej oprocentowanych 

depozytów bankowych, które dawno przed inflacją nie chronią. Przypomnijmy, że ta wg odczytu GUS była w kwietniu 

na poziomie 3,4%. Nawet jeśli wartość ta będzie jeszcze spadać, to wciąż prognozy sugerują wzrosty cen w bieżącym 

roku na poziomie 2,5% (prognoza KE) lub 2,8% (prognoza NBP jeszcze sprzed epidemii). W dalszym ciągu wyczekuję 

więc, spadku rentowności skarbówek nawet poniżej 1%. Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich 

obligacji wynosi 0,657 proc. (-2,0 pb), a niemieckich -0,497 proc. (-1,0 pb) i tam też powinien następować raczej spadek 

niż wzrost rentowności.
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SUROWCE Cena złota po osiągnięciu wieloletnich maksimów 1765USD za uncję wróciła do przedziału 1725-1750 (notowania 

spot i kontrakty terminowe) gdzie znajdowała się na początku miesiąca. Skalę wzrostu obrazuje najlepszy na rynku 

fundusz (oczywiście gdyby brać pod uwagę tylko stopę zwrotu a odrzucić miary ryzyka) PKO Akcji Rynku Złota, który 

w ciągu 12msc zarobił…86,87% (na 25.05). Poprzedni tydzień na rynku ropy naftowej zakończył się na plusie. 

Dobre nastroje nie opuszczają inwestorów także w bieżącym tygodniu: notowania zarówno europejskiej ropy 



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
Czerwiec 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 naftowej Brent, jak i amerykańskiej ropy naftowej WTI, dotarły w ostatnich dniach do najwyższych poziomów od 

ponad dwóch miesięcy. W bieżącym tygodniu ważnym wydarzeniem na rynku ropy naftowej było wygasanie 

czerwcowych kontraktów na ten surowiec. Przebiegło ono bez tak dramatycznych ruchów, jakie widzieliśmy miesiąc 

temu, gdy wygasały kontrakty majowe, a notowania ropy w Stanach Zjednoczonych spadły do prawie minus 40 USD 

za baryłkę. Tym razem na rynku panowały niezakłócone wzrosty. Obecna sytuacja na rynku ropy naftowej różni się 

istotnie od fundamentów sprzed miesiąca. Obawy dotyczące przepełnienia magazynów zniknęły, ponieważ zaczęły 

spadać zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy niewielki spadek zapasów pojawił się w poprzednim 

tygodniu, a w bieżącym tygodniu raporty pokazały już znaczną zniżkę. Zarówno Amerykański Instytut Paliw, 

jak i Departament Energii USA, podały, że zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych w poprzednim tygodniu 

spadły o prawie 5 mln baryłek. Był to zaskakujący wynik, ponieważ oczekiwano wzrostu zapasów ropy o około milion 

baryłek. Informacje te wpłynęły pozytywnie na ceny ropy naftowej, ponieważ rozbudziły w inwestorach nadzieje na to, 

że spadki zapasów mogą się powtórzyć także w kolejnych tygodniach. Jest to realistyczny scenariusz, ponieważ 

amerykańskie firmy łupkowe obniżają wydobycie ropy szybciej niż tego oczekiwano. Nadal jednak najważniejszym 

czynnikiem ryzyka w prognozowaniu scenariusza wzrostowego na rynku ropy naftowej jest niepewność dotycząca 

popytu na ten surowiec. Łagodzenie obostrzeń związanych z pandemią, zwłaszcza w zakresie transportu, istotnie 

poprawia perspektywy dla popytu. 

Warto zwrócić uwagę na srebro. Cena wystrzeliła do okolic 17 USD za uncję, jednak nadal znajduje się znacznie niżej 

niż tegoroczne maksima. Kruszec ten wykazuje już od wielu lat mniejszą siłę do zwyżek niż notowania złota, dlatego 

wielu inwestorów liczy na to, że z czasem zacznie nadrabiać ten dystans. 


