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Wstęp 

 Ostatnie tygodnie nie są dla polskich inwestorów 
zbyt łaskawe. W samym tyko okresie październik-
listopad o ok. 6 proc. na wartości stracił benchmark 
polskich obligacji skarbowych, a krajowy rynek 
akcji, mierzony indeksem WIG, który jeszcze do 
października, zaraz po rosyjskim RTS, był drugim 
najmocniejszym indeksem regionalnym na świecie, 
w listopadzie także zanotował blisko 8%-ową 
korektę. 

 Generalnie listopad był korekcyjny dla wszystkich 
rynków akcji na świecie. Regionalnie spadkom, ale 
tylko w walucie lokalnej, oparł się jedynie dość 
egzotyczny indeks turecki, ale ważne jest tu 
zaznaczenie, iż w walucie lokalnej, gdyż 
jednocześnie kurs liry runął o 30% na skutek 
obniżania stóp procentowych przez turecki bank 
centralny, przy tamtejszej ponad 20%-owej inflacji, 
więc z punktu widzenia zagranicznych inwestorów 
też była to niemal 10%-owa zniżka na kapitale. 
Sektorowo spadkom oparły się na świecie jedynie 
spółki technologiczne (indeks MSCI IT). Tańsze i to 
niekiedy dość zdecydowanie, były wszystkie 
główne typy surowców, na czele z powodującymi 
ostatnio wiele kłopotów w globalnej gospodarce, 
surowcami energetycznymi.  

 Większa „różnorodność” panowała na rynku 
obligacji, gdzie spadkom, co prawda tylko 
minimalnie, ale jednak, oparł się największy 
segment obligacji zagranicznych, mianowicie tych 
o ratingu inwestycyjnym (IG – Investment Grade). 

 Ostatnie tygodnie rodzą istotne przeobrażenia w 
zakresie naszej oceny relatywnej atrakcyjności 
inwestowania na rynku długu w Polsce vs. 
zagranicą, mianowicie praktycznie na wszystkich 
obligacjach skarbowych o zapadalności powyżej 2 
lat rentowności wzrosły powyżej 3 proc. 
Jednocześnie poprawiają się znacząco 
uwarunkowania dla przyszłej dochodowości 
obligacji zmienno-kuponowych, które stanowią 
trzon większości portfeli funduszy 
oszczędnościowych, konserwatywnych, obligacji 
krótkoterminowych itp., jako że znacząco wzrosła 
rynkowa stopa procentowa WIBOR6M - do prawie 
2,6 proc. z jeszcze 0,24 proc. w sierpniu. I z takim 
właśnie kuponem, plus ewentualna premia 

kredytowa w przypadku obligacji nie skarbowych 
(korporacyjnych) wchodzić będą obligacje 
zmienno-kuponowe, w nowe okresy odsetkowe. 

 Dlatego też, po ubiegłomiesięcznej konstatacji o 
coraz bardziej niekorzystnych proporcjach 
potencjalnego zysku do ryzyka w segmencie długu 
zagranicznego IG, a coraz większej atrakcyjności 
inwestowania w polski dług skarbowy i 
uniwersalny, w tym miesiącu dokładamy kolejne, 
mianowicie o spadku atrakcyjności długu 
zagranicznych emitentów korporacyjnych o ratingu 
subinwestycyjnym (HY - High yield) - zmiana 
nastawienia z dotychczas neutralnego na 
umiarkowanie negatywne, a większej preferencji 
krajowych emitentów korporacyjnych o wysokim 
standingu finansowym. Rentowności obu grup 
obligacji są obecnie porównywalne, dodatkowo z 
tytułu ponownego wzrostu oprocentowania dla 
złotego vs. dolar czy euro, fundusze inwestujące 
zagranicą mogą więcej dopisywać na konta 
uczestników zysków z tzw. swapów walutowych 
przy stosowaniu hedging’u walutowego, ale 
bezpieczeństwo wykupu i wypłaty odsetek 
znacznie większe w przypadku największych 
rodzimych emitentów, takich jak główne banki, 
spółki Skarbu Państwa, itp.  

 Generalnie jednak to w rynku akcji istnieje głównie 
potencjał generowania stóp zwrotu powyżej 
inflacji, choć oczywiście kosztem dodatkowego 
ryzyka. Przy rentownościach nawet w przedziale 3-
3,5 proc. na większości papierów skarbowych czy 
quasi-skarbowych „korona-obligacji” to nadal 
znacznie mniej niż bieżące odczyty inflacyjne (7,7% 
w Polsce, 6,8% w USA za listopad). Inflacja w sporej 
mierze jest zjawiskiem globalnym i z głównych 
gospodarek praktycznie jedynie Japonia (jeszcze) 
nie boryka się z jej podwyższonym poziomem, ale 
to banki centralne głównych obszarów 
gospodarczych Zachodu na czele z Fed, nie mówiąc 
o EBC, uporczywie ją bagatelizują. I właśnie m.in. 
dlatego nadal korzystniej zapatrujemy się na te 
rynki akcji, gdzie polityka monetarna przez ostatnie 
lata nie grała istotnej roli w podwyższaniu wycen 
aktywów (poprzez skupy, czy „zerowe” stopy 
procentowe), czyli na rynkach wschodzących, w 
tym Polsce. (zo)
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Wybrane indeksy giełdowe – od początku roku (2020.01 =100)  

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku 

 

Opis sytuacji gospodarczej  
Wysoka inflacja pozostaje jednym z głównych tematów 

gospodarczych w większości zakątków globu. 

Listopadowy odczyt inflacji konsumenckiej w strefie 

euro sięgnął 4,9% r/r, poziomu najwyższego w historii 

badania, a więc od blisko 25 lat, a w USA w październiku 

wzrósł do 6,2% i był najwyżej od pierwszej połowy lat 

80-tych.  

Rezultatem tych odczytów jest dalsza ewolucja 

perspektyw polityki największych banków centralnych w 

kierunku przyspieszania decyzji o zacieśnianiu polityki 

monetarnej. Pod koniec listopada miało miejsce 

wystąpienie J. Powella, szefa Fed (amerykański bank 

centralny), w którym ten zasugerował, że na 

grudniowym posiedzeniu omówiona zostanie szybsza 

redukcja skupu aktywów (QE) niż to zapowiedziano w 

listopadzie. W rezultacie program może się zakończyć 

nie w połowie 2022 r., jak do tej pory planowano, ale 

kilka miesięcy wcześniej, otwierając jednocześnie 

możliwość szybszego podnoszenia stóp procentowych, 

być może już w I poł. przyszłego roku. Za dyskusją o 

przyspieszeniu zacieśniania polityki monetarnej w USA 

stoi powolne, ale być może głębokie przeformułowanie 

postrzegania zjawisk inflacyjnych. Nie w horyzoncie 

miesięcy, ale lat. Tak przynajmniej zasugerował sam 

Powell, który przestaje mówić o przejściowości inflacji. 

Co ciekawe wewnątrz EBC (bank centralny strefy euro) 

podobne tezy są również powoli podnoszone przez co 

poniektórych członków zarządu Banku.  

Zbliżone wnioski wysnuwa również OECD (Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), której najnowsze 

prognozy względem poprzednich (wrześniowych) w 

przypadku krajów rozwiniętych ewoluują w kierunku 

mocniejszych i trwalszych presji inflacyjnych, przy 

jednoczesnym oczekiwanym przyhamowaniu tempa 

ożywienia gospodarczego. W przypadku USA OECD 

spodziewa się utrzymania podwyższonej inflacji (4,8%) 
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przez cały kolejny rok i obniżenia w 2023, ale do 

poziomu (2,5%) będącego wciąż powyżej celu Fed (2%). 

W przypadku strefy euro spodziewany jest powrót 

inflacji w okolice celu EBC (2%) dopiero w 2023 r.   

Ewolucja prognoz inflacji konsumenckiej CPI i PKB (%, 
r/r): strefa euro...

   

... i USA 

 

źródło: OECD, opracowanie DAM 

W Polsce postrzeganie inflacji przez bank centralny 

(NBP) oraz RPP (Radę Polityki Pieniężnej), która 

decyduje o poziomie stóp procentowych zmierza w 

podobnym kierunku. Przy rozpędzającym się wzroście 

cen na pierwszy plan wysunęło się ryzyko presji 

inflacyjnej, co skutkowało rozpoczęciem szybkiego cyklu 

podwyżek stóp procentowych w październiku oraz 

sugestią kontynuacji zacieśniania polityki monetarnej w 

nadchodzących miesiącach, w tym w styczniu. 

Komunikacja w tej kwestii jest z każdym tygodniem 

coraz bardziej jasna, dodatkowo podkreślona zmianą 

nastawienia do złotego, który jest już postrzegany przez 

NBP jako niedowartościowany. Wcześniej względna 

słabość krajowej waluty postrzegana była jako wsparcie 

ożywienia poprzez zwiększanie konkurencyjności 

eksportu.  

Pewną przestrzeń do zacieśniania polityki monetarnej, 

które schłodzi ożywienie, wydaje się zapewniać wciąż 

solidna koniunktura. Dane o PKB za III kwartał sprawiły 

pozytywną niespodziankę i pokazały kontynuację 

mocnego odbicia konsumpcji prywatnej oraz 

wyraźniejsze przyspieszenie słabszych do tej pory 

inwestycji. Tym samym dały sygnał, że polska 

gospodarka w wymagającym otoczeniu (presje 

kosztowe, zaburzenia w globalnym handlu) radzi sobie 

nadal całkiem nieźle.  

Do tego dotychczasowe dane z IV kwartału kontynuując 

pozytywne niespodzianki potwierdzają, że koniunktura 

nadal jest dobra, a ożywienie postępuje pomimo 

znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej w okresie 

jesiennym. Mocna była przede wszystkim 

październikowa produkcja przemysłowa, znacznie 

przyspieszając względem poprzedniego miesiąca (2% 

m/m w cenach stałych po wyrównaniu sezonowym). 

Ponadto listopadowy indeks PMI dla przetwórstwa 

przemysłowego wzrósł z 53,8 do 54,4 pkt., wskazując na 

kontynuację ożywienia. Do tego doszedł najsilniejszy od 

maja wzrost sprzedaży detalicznej (1,2% m/m) oraz 

przyspieszenie w budownictwie (2,6% m/m). Ożywienie 

odbywa się w otoczeniu wysokiej inflacji (7,8% w 

listopadzie) oraz dalszej poprawie sytuacji na rynku 

pracy. Stopa bezrobocia w październiku spadła do 5,5% 

i jest już nieznacznie poniżej poziomu z analogicznego 

miesiąca przed kryzysem. Reasumując - w całym 2021 

spodziewamy się (Dział Analiz Makroekonomicznych) 

solidnego wzrostu PKB na poziomie ok. 5,3%. 
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Polska - produkcja przemysłowa (2015=100, ceny stałe, 
wyrównanie sezonowe) 

 

Polska - sprzedaż detaliczna (2015=100, ceny stałe, 
wyrównane sezonowe) 

  

Polska - produkcja budowlano-montażowa (2015=100, 
ceny stałe, wyrównanie sezonowe) 

  

źródło: GUS, Bloomberg, opracowanie DAM 

Polska - stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 

  

Poziom PKB Polski na tle krajów regionu (IV kw. 
‘19=100, ceny stałe, wyrównanie sezonowe) 

  

źródło: GUS, Bloomberg, opracowanie DAM 
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Akcje

Rynki rozwinięte (DM) 
Listopad był zdecydowanie słabszym miesiącem dla 

globalnych rynków rozwiniętych, najgorzej wypadły akcje 

japońskie ze spadkiem TOPIX o 3,6%, najmniej zniżkowały 

akcje amerykańskie ze spadkiem S&P500 o 0,8%. Akcje 

europejskie znalazły się pośrodku ze zniżką o 2,6%. Wśród 

akcji amerykańskich bardzo niedobry miesiąc zanotował 

segment średnich i mniejszych spółek, dla których indeks 

Russell 2000 spadł o ponad 4%. Należy jednak zaznaczyć, 

że istotne pogorszenie nastrojów miało miejsce dopiero 

bliżej końca miesiąca pod wpływem doniesień o nowym 

wariancie koronawirusa odkrytym na południu Afryki i 

pierwszych doniesień jego przeniesienia na inne 

kontynenty. Na nowo rosną obawy na ile skutecznie 

przeciwko nowemu wariantowi okażą się przeprowadzone 

wcześniej programy szczepień i co się z tym wiąże, czy 

znów nie zaistnieje konieczność wprowadzenia pewnych 

ograniczeń administracyjnych narzucających pewien 

reżim działania dla przedsiębiorstw i konsumentów. 

Dodatkowo wciąż utrzymuje się wysoka presja inflacyjna, 

która również powoduje ból głowy zarówno u decydentów 

polityki pieniężnej, jak i inwestorów próbujących 

zgadywać jakie działania przez tych pierwszych mogą 

zostać podjęte.  

W tym kontekście główne rynki przestraszyły się ostatnich 

wypowiedzi szefa FED, który daje coraz jaśniejszy przekaz, 

że bieżące napięcia inflacyjne nie są już tylko stanem 

przejściowym towarzyszącym silnemu odbiciu w 

gospodarce, a nabierają bardziej trwałego charakteru, co 

w domyśle oznacza, że będą rozważane przeciwdziałania 

ze strony polityki pieniężnej. Ponadto została podjęta 

decyzja o ograniczeniu miesięcznej wartości skupu 

aktywów o 15 mld USD w listopadzie i kolejnych 15 mld 

USD w grudniu. W sumie, program skupu został 

ograniczony ze 120 mld USD miesięcznie do 90 mld USD. 

Jednocześnie wskazano, że również w kolejnych 

miesiącach mogą pojawiać się dalsze kroki ograniczające 

limit zakupu obligacji. Inaczej mówiąc, suma bilansowa 

FED będzie nadal przyrastać, tylko w wolniejszym tempie.  

Od początku zdiagnozowania samej pandemii i 

wprowadzenia ostrych lockdown-ów można było odnieść 

wrażenie, że po pierwszym szoku rynkowym 

(kilkutygodniowe spadki w I kw. ’20) to właśnie 

zmasowany i skoordynowany „atak” dodruku pieniądza 

przez największe banki centralne podsycił ogień 

optymizmu inwestycyjnego na tyle mocno, że mimo 

kulejących wyników finansowych (spadki EPS dla 

globalnego indeksu MSCI World) niecałe dwa kwartały 

później notowania indeksów głównych rynków akcji 

weszły na nowe historyczne maksima. Analitycznym tłem 

dla tych reakcji były oczywiście świetlane prognozy dla 

kolejnych popandemicznych okresów, co zresztą 

potwierdziły późniejsze publikacje wyników finansowych 

oraz wszelkiego rodzaju danych makro. Można jednak 

rozważać scenariusz czy w przypadku ograniczenia 

aktywności banków centralnych poziomy zysków oraz 

wycen rynkowych będą w stanie w perspektywie 

najbliższych kwartałów nadal bić nowe rekordy. 

Powyższe elementy ze wskazaniem na COVID-19, rosnącą 

inflację oraz zawężanie wsparcia FED, a nałożone na 

wysokie wyceny spółek, tworzą dużą nerwowość na 

rynkach akcji. Tylko w tym roku indeks MSCI World wzrósł 

o ponad 15%, a od „pandemicznego” dołka (czyli marca 

2020) niemal podwoił swoją wartość. W sytuacji tak 

mocno rozgrzanych wycen każda informacja może się stać 

pretekstem do spadkowej korekty. W odniesieniu do 

wyników przedsiębiorstw poważnym wyzwaniem, 

zwłaszcza dla sektora produkcyjnego, może też okazać się 

wspomniana presja inflacyjna, która w tym przypadku 

przejawia się w mocnym wzroście cen surowców oraz 
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wynagrodzeń. To może skutkować naciskiem na 

zmniejszenie marż operacyjnych, jako że odbiorcy 

produktów mogą być mniej skłonni do akceptacji wyższych 

cen. Ale nie tylko sektor produkcyjny jest na to narażony, 

bowiem wzrost cen wynagrodzeń lub paliw będzie miał 

wpływ również na sektor usługowy. Wskaźnik nastrojów 

konsumentów opracowania Uniwersytetu Michigan jest 

poniżej dołka sprzed roku (I kw. ’20) i bliżej mu do 

poziomów z okresu 2008-2011, kiedy to rynek był 

poddawany wysokiej zmienności.   

Aspekt marżowości jest o tyle istotny w odniesieniu do 

wycen rynkowych, że wzrost zysków w prezentowanych 

prognozach jest obok wzrostu przychodów ze sprzedaży 

istotnie wspierany szacowanym wzrostem marży, czyli 

wyrażonego procentowo zysku na jednostce sprzedaży. 

Rosnące ryzyko negatywnego wpływu inflacji na marże 

jest porównywalne zarówno dla spółek amerykańskich jak 

i zachodnioeuropejskich. Jeżeli zacznie się materializować, 

to „niedowiezienie” oczekiwanych wyników przełoży się 

najpewniej na pogorszenie sentymentu rynkowego. Póki 

co, problem jest dostrzegalny w komentarzach na 

wiodących serwisach informacyjnych (Bloomberg), ale też 

nie przekuwa się w cień mocnego niepokoju i w ostatnich 

prognozach całorocznych wyników finansowych na 2021 i 

2022 r., a wraz za publikacjami dobrych wyników za III kw. 

dokonywane były nawet niewielkie rewizje w górę dla 

szacowanych zysków spółek amerykańskich (zysk na akcję 

indeksu S&P500) oraz zachodnioeuropejskich (zyska na 

akcję Stoxx Europe 600).  

Doraźnie, mimo tych wszystkich niepokojów, atrakcyjność 

rynków akcji nadal wspiera brak możliwości ochrony 

realnej wartości oszczędności przez instrumenty wolne od 

ryzyka (obligacje skarbowe), których dochodowość 

mierzona tzw. stopą do wykupu (YTM), a uwzględniającą 

bieżącą cenę obligacji oraz przyszłe kupony poddawane 

reinwestycji, jest poniżej inflacji (zarówno w US jak i EU). 

W tej sytuacji niezmiennie segment ryzykownych 

aktywów, czyli również akcji, jest jedynym potencjalnie 

zdolnym do zaoferowania dodatnich realnych stóp zwrotu. 

Co prawda podstawowa dochodowość z akcji mierzona 

transferami do akcjonariuszy (dywidendy, skup akcji 

własnych) w porównaniu do wycen rynkowych jest 

również poniżej bieżącej inflacji, ale jednak powyżej 

rentowności obligacji. Ponadto w przypadku rynku akcji 

jest szansa na dodatkowy zarobek w postaci wzrostu 

samych cen akcji, nie zapominając oczywiście o ryzyku 

odwrotnego zachowania.  

Podtrzymujemy nastawienie lekko negatywne do akcji 

rynków rozwiniętych, bez preferencji pomiędzy regionami 

USA i Europy Zachodniej uznając, że w obecnej sytuacji 

wszelkie ryzyka, głównie w otoczeniu makro, są zbliżone 

dla obu regionów, a sama różnica w wycenach (akcje 

zachodnioeuropejskie są tańsze wg wskaźników P/E) nie 

stanowi dostatecznego argumentu dla preferowania 

jednego regionu nad drugim. Podobnie utrzymujemy 

zbilansowaną postawę między tzw. spółkami growth i 

value. Pomimo iż te pierwsze są drogo wyceniane (wysokie 

wskaźniki P/E) i wykazujące często dużą wrażliwość na 

zmiany stóp procentowych, to jednak równocześnie 

czołówka tych spółek w np. indeksie S&P500 zdaje się być 

mniej wrażliwa na ogólną koniunkturę w gospodarce, 

która w obliczu nowego wariantu koronawirusa znów 

może być poddana dużej próbie. (mb) 

Marżą operacyjna spółek indeksu S&P500 na tle 
wskaźnika nastrojów konsumentów Uniwersytetu 
Michigan.  

 

źródło: Bloomberg, opracowanie własne 

Japonia  
W listopadzie giełda japońska i jej główne indeksy Nikkei 

225 i TOPIX, spadały w wyższym tempie niż rynki 

rozwinięte ogółem, tracąc odpowiednio 3,7% i 3,6%. 

Po sezonie publikacji wyników finansowych spółek za III 

kwartał na koniec listopada indeks Nikkei notowany był 

przy 15,8-krotności zysków za 4 ostatnie kwartały i około 

15-krotności prognozowanych zysków przez rynek na 

kolejne 4 kwartały (P/E forward). Motorami wzrostu 

wyników w ostatnim okresie były sektory stalowy, 

bankowy i energetyczny. Konsensusy rynkowe zakładają 
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dalszą poprawę sytuacji fundamentalnej firm japońskich w 

kolejnych kwartałach. W samym III kw. 2021 r. 56% spółek 

z tamtejszego parkietu zaraportowało wyniki finansowe 

powyżej oczekiwań, a tylko 31% poniżej. 

Ogólnie rzecz biorąc, popyt krajowy i sektory defensywne 

radziły sobie gorzej, podczas gdy globalne sektory 

cykliczne i związane z towarami osiągnęły lepsze wyniki, 

ale nawet wśród spółek wyeksponowanych na globalną 

koniunkturę dało się zauważyć ostry kontrast pomiędzy 

dobrymi wynikami producentów sprzętu elektronicznego, 

komponentów i chemikaliów z jednej strony, a słabymi 

wynikami producentów samochodów i części 

samochodowych z drugiej. 

Ożywienie gospodarcze Japonii nadal pozostaje w tyle za 

szerszym rynkiem globalnym. Opublikowane w ubiegłym 

miesiącu dane PKB za III kwartał 2021 roku rozczarowały - 

w ujęciu annualizowanym pokazując spadek aż o 3%. Był 

to wynik też wyraźnie niższy niż w innych gospodarkach 

rozwiniętych, częściowo ze względu na COVID-19, gdyż 

szczyt zachorowań, jak i srogość restrykcji i stanu 

wyjątkowego w większości prefektur, miał miejsce w 

sierpniu. Od października stan wyjątkowy i restrykcje 

pandemiczne są zniesione, a sytuacja pandemiczna jest 

najlepsza spośród wszystkich rozwiniętych gospodarek – 

na koniec listopada notuje się zaledwie około 100 nowych 

przypadków dziennie. Gospodarka Japonii skurczyła się 

także znacznie szybciej niż oczekiwano w III kwartale, gdyż 

globalne zakłócenia dostaw uderzyły w eksport i wydatki 

biznesowe, podczas gdy nowe przypadki COVID 19 

pogorszyły nastroje konsumentów, podważając wysiłki na 

rzecz pobudzenia prawidłowego cyklu wzrostu.  

Japonię, póki co, omijają natomiast widoczne w większości 

zakątków świata problemy z wysoką inflacją. Ceny 

konsumpcyjne w październiku wzrosły jedynie o 0,1% r/r, 

po 0,2 proc. wzrostu we wrześniu i kilkunastu miesiącach 

deflacji. Taką samą dynamikę (+0,1 proc. r/r) wykazała 

inflacja bazowa, pomimo gwałtownego wzrostu cen 

energii i surowców. Dla przypomnienia celem inflacyjnym 

Banku Japonii jest poziom 2%. 

Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym listopada w 

Japonii było ogłoszenie nowego pakietu stymulacyjnego o 

wartości 56 bln jenów (ponad 490 mld USD). Pakiet 

bodźców fiskalnych prawdopodobnie zostanie 

sfinansowany poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań, 

co dodatkowo zwiększy rekordowy dług publiczny, który 

aktualnie stanowi ponad 2,5-krotność japońskiego PKB. 

Rząd zapowiedział, że w nowym pakiecie znajdą się środki 

na złagodzenie skutków wzrostu cen energii. 

Skoncentrowany ma być on na sektorach takich jak 

rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, a także logistyka. W 

ramach programu dofinansowane mają zostać także takie 

sektory jak produkcja, turystyka i nauka (m.in. planowany 

jest nowy fundusz uniwersytecki). Osoby fizyczne i małe 

firmy najmocniej dotknięte pandemicznym kryzysem będą 

mogły liczyć na gotówkowe dopłaty bezpośrednie. 

Przyznane zostanie też jednorazowe roczne świadczenie 

na każde dziecko w wysokości 100 tys. jenów (ok. 3,6 tys. 

zł). (rk) 

Rynki wschodzące (EM) 
W listopadzie w ramach globalnej korekty napędzanej pod 

koniec miesiąca „rewelacjami” o wykryciu nowego 

potencjalnie niebezpiecznego wariantu koronawirusa, 

nazwanego Omikronem, rynki wschodzące przeceniły się 

mocniej niż rynki rozwinięte (-4,1% dla MSCI EM wobec -

2,3% dla MSCI World). W całościowym ujęciu rynek mógł 

obawiać się potencjalnych ograniczeń i spowolnienia 

gospodarczego wynikającego ze strachu przed „nowym” 

zagrożeniem, powstała niepewność – w takiej sytuacji 

zapewne gorsza od mierzalnego ryzyka, przerodziła się w 

gwałtowną wyprzedaż uderzającą standardowo mocniej w 

mniej stabilne rynki.  

Najsłabszym regionem w ubiegłym miesiącu w gronie 

rynków wschodzących była Europa (MSCI EM Europe -

10,6%), gdzie największy, przeszło 70%-owy udział mają 

spółki rosyjskie, z Gazpromem na czele, a sam rosyjski 

indeks RTS (-10,7%), któremu zapewne najmocniej 

przeszkodziła gwałtowna wyprzedaż ropy naftowej, 

przecenił się podobnie. W ujęciu dolarowym słabo wypadł 

również rynek turecki, który w walucie bazowej zyskał 

19%, jednak utrata wartości tureckiej liry w stosunku do 

amerykańskiego dolara sięgała w listopadzie niemal 30%. 

Dynamiczna utrata wartości tureckiej waluty wynika w 

dużej mierze z obniżania stóp procentowych – trzeci raz z 

rzędu - w listopadzie obniżono stopy z 16 do 15%, pomimo 

rosnącej inflacji, które sięga już ponad 20%. Dodatkowo 

prezydent Turcji Recep Erdogan zapowiedział „walkę z 

wysokimi stopami” do końca jego rządów. Nieco mniej 

straciły azjatyckie indeksy (MSCI Asia  -3,7%), z wiodącym 

chińskim rynkiem (MSCI China  -5,8%), gdzie wciąż stosuje 

się politykę maksymalnego ograniczania transmisji 
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koronawirusa przez surowe lokalne lockdown-y, pomimo 

bardzo wysokiego odsetka zaszczepionych osób (co 

najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało już 90% 

populacji, a dwie aż 80% - co stawia Chiny w światowej 

czołówce). Chińskiego rynku nie wspierały również już 

przed listopadem mocno wyprzedane największe 

internetowe spółki, które teoretycznie na kolejnej fali 

lockdown-ów mogłyby ponownie zyskać - liderem spadków 

została Alibaba (-23%). Spośród głównych podregionów 

EM w listopadzie najmniej straciła, solidnie wyprzedana 

wcześniej, Ameryka Łacińska (-3,4%), gdzie kluczowy 

brazylijski rynek borykał się m.in. ze zwiększonym 

ryzykiem politycznym, osłabieniem waluty krajowej i 

spadkami cen rudy żelaza – ważnego produktu 

eksportowego.  

Kurs wspominanej wyżej Alibaby dynamicznie opadł i 

ustanowił nowe lokalne minima po publikacji wyników 

finansowych. Poza słabszym od konsensusu raporcie 

(przychody wyniosły 31 mld USD, rosnąć o 29% r/r, a zysk 

na akcję spadł o 32% r/r do 1,74 USD wobec konsensusu 

na poziomie 1,86 USD) inwestorów również mogła 

przestraszyć obniżka prognoz na przyszły rok obrotowy – 

wcześniej oczekiwano wzrostu r/r o ok. 28% do 930 mld 

juanów, obecnie obniżono prognozowany, a spodziewany 

wzrost oscyluje w granicach 20-23% r/r. Rosła za to liczba 

aktywnych konsumentów - o 62 mln od ostatniego 

kwartału do 1,24 mld osób. Docelowo spółka, dla której 

głównym rynkiem działalności oprócz Chin pozostaje 

aktualnie USA, oczekuje wzrostu liczby swoich klientów do 

2 mld.  

W wycenach spółek chińskich zainkorporowany został z 

początkiem grudnia nowy czynnik ryzyka, mianowicie 

obawy o delisting z nowojorskiej giełdy. Po tym jak „chiński 

Uber” - spółka Didi ogłosiła, że opuści giełdę w USA i 

przeniesie się do Hongkongu, jej walory straciły na 

wartości tylko jednej sesji aż 20%, a w swojej 

kilkumiesięcznej historii notowań na Wall Street 

przeceniła się już o przeszło połowę. Inwestorzy jednak 

prawdopodobnie będą mogli zamienić akcje notowane na 

nowojorskiej giełdzie na te notowane w przyszłości w 

Hong Kongu. Jest to kolejny cios w chiński sektor 

technologiczny, i kolejny cios w Didi, które naraziło się 

chińskiej władzy przeprowadzając IPO na amerykańskim 

rynku Nasdaq, przy czym już tydzień wcześniej pojawiły się 

doniesienia, że zażądała tego chińska administracja. 

Rykoszetem dostały również inne chińskie spółki, 

notowane na Nasdaq (jest ich łącznie niemal 250) w tym 

największa - Alibaba, która tego dnia (3 grudnia) przeceniła 

się o 8%. Chińskie władze chcą rozwijać własne giełdy i 

według niej chińskie spółki powinny być notowane na 

krajowym rynku. Partia Ludowa, aby wzmocnić krajowy 

parkiet zwiększa m.in. limity dla zagranicznych inwestorów 

chcących nabyć akcje w chińskich podmiotach 

notowanych w kraju. W tym samym czasie nowe regulacje 

wprowadzane na Wall Street zobowiązują notowane tam 

spółki do większej przejrzystości (zakresu ujawnień), a w 

razie niedostosowania się do regulacji – przewidywana 

jest kara delistingu.  

Jako ciekawostkę podajemy także fakt, że Państwo Środka 

ostatecznie zakazało wszelkich aktywności związanych z 

kryptowalutami, nawet z wykorzystaniem zagranicznych 

giełd, co jest już ostatnim akcentem w ograniczaniu 

funkcjonowania kryptowalut w Chinach, po szeregu 

wcześniejszych regulacji stopniowo ograniczających 

funkcjonowanie tego rynku. Tymczasem ciągle trwają 

prace nad wprowadzeniem cyfrowego juana, dla którego 

kryptowaluty mogłyby stanowić konkurencję.  

Nasze nastawienie do rynków wschodzących pozostaje 

niezmiennie lepsze wobec rynków rozwiniętych, 

dodatkowo wraz z głębszą listopadową wyprzedażą 

jeszcze bardziej pogłębia się relatywna przewaga rynków 

wschodzących względem rynków rozwiniętych pod 

względem podstawowego wskaźnika P/E, który kształtuje 

się już w okolicach 13,7 wobec 22 na rynkach 

rozwiniętych. (ad) 

Polska  
Ostatnie miesiące na GPW to istny roller coaster dla 

inwestorów. Od wakacji dobre miesiące z dodatnią stopą 

zwrotu przeplatane są tymi z ujemną i taki też był listopad. 

Obawa o rozwój pandemii, wywołana nowym wariantem 

koronawirusa jeszcze pogłębiła spadki na krajowym 

parkiecie. To sprawiło, że główne indeksy przyniosły 

największą przecenę w tym roku i kasując tym zyski za 

ostatnie 3 miesiące. Najmocniej przecena dotknęła duże 

spółki (WIG20 -8,8%), Nieco lepiej zachowywały się małe i 

duże spółki, chociaż i je dotknęła przecena (mWIG40 -

6,6%, sWIG -5,3%). Pomimo spadków globalnie na rynkach 

akcji (MSCI ALL Countries -2,5%), polski rynek zachowywał 

się wyjątkowo słabo i nie łatwo było znaleźć akcje, na 

których można było zarobić.  
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Najsłabiej z subindeksów sektorowych wypadł WIG-Leki 

który stracił -15,1%, w głównej mierze przez Biomed 

Lublin, który poinformował o fiasku badań nad lekiem na 

koronawirusa. Zapowiedzi wdrożenia rządowej tarczy 

inflacyjnej nie pomagały sektorowi paliwowemu i 

energetycznemu, które straciły kolejno -13,9% oraz -

12,7%. Przecenie nie oparł się WIG-Banki, który bijąc 

rekordy w październiku, spadł o -8,8% w listopadzie. 

Sektorem, który zachowywał się w tym miesiącu najlepiej 

był WIG-Chemia (+14,1%), a zaraz za nim uplasował się 

WIG-Games +3,7%, który po bardzo słabym poprzednim 

miesiącu, przyniósł odbicie. Pomimo ogólnych spadków, 

nadal zdecydowana większość indeksów jest w tym roku 

„nad kreską” (poza WIG-Games oraz WIG-Górnictwo). 

Pod względem wycen niewiele zmieniło się w małych i 

średnich spółkach, natomiast wyraźnie spadły wyceny 

wśród dużych spółek, gdzie wskaźnik P/E wyniósł na koniec 

listopada 10,14 vs 12,4 miesiąc wcześniej. Obserwowane 

przez nas wskaźniki sentymentu inwestorów (INI, 

Barometr Nastrojów na GPW) spadły do poziomu 

najniższego od roku i coraz bliżej im do dołków z listopada 

i marca 2020, czyli punktów kulminacyjnych związanych z 

kolejnymi falami pandemii. Pomimo spadku premii za 

ryzyko dla WIG w związku ze wzrostem rentowności 

obligacji nadal optymistycznie wygląda dynamika zysków 

spółek w przyszłym roku na poziomie ok. 20% r/r. co w 

połączeniu ze słabymi nastrojami może okazać się 

punktem zwrotnym dla akcji na GPW. Nadal utrzymuje się 

duża aktywność inwestorów w obrocie akcjami na 

poziomie 30,5 mld zł, co jest zbliżonym wynikiem do 

poprzedniego miesiąca (31,6 mld zł). Z 20 giełdowych sesji 

tylko na dwóch obroty na WIG nie przekroczyły 1 mld zł. 

Niestety wysyp ofert IPO jaki miał miejsce nie do końca 

wpisał się w obecną koniunkturę na rynku. Akcje spółki 

Poltreg w dniu debiutu spadły o blisko 20%, a Grupa Pracuj 

w pierwszych dniach notowań łącznie straciła ponad 10%. 

z kolei IPO Murapol zostało odwołane. Z powodzeniem 

zakończyła się jedynie oferta STS Holding, na której 

inwestorzy po pierwszym dniu handlu mieli ok. 3%-owe 

zyski. 

Pomimo najsłabszego miesiąca w tym roku na GPW 

pozostajemy przy neutralnym nastawieniu do polskiego 

rynku akcji jako całości, nadal z preferencją akcji sektora 

bankowego. Wzrost stóp procentowych jaki miał miejsce 

będzie premiować spółki finansowe, szczególnie po 

spadku wycen, jaki miał miejsce w tym miesiącu. (bz) 

Obligacje
Rentowności (proc.) polskich stałokuponowych obligacji 
skarbowych 2-, 5- i 10-letnich w określonych datach  

 

źródło: Bloomberg 

Od 25 listopada stabilizuje się sytuacja na polskim rynku 

obligacji skarbowych. 10 grudnia rentowności 2-,5- i 10-

letnich papierów skarbowych były o ok. 0,2-0,3 proc. niżej 

niż w szczycie październikowo-listopadowej wyprzedaży, 

co przełożyło na wzrosty cen od 0,3 w przypadku 2-latek 

do nawet ok 1,5 proc. zwyżki 10-latek (ceny obligacji 

stałokuponowych, a takie stanowią większość emisji 

obligacji skarbowych, zachowują się w odwrotnym 

kierunku do rentowności).  

Tuż przed punktem zwrotnym benchmark cenowy 

polskich obligacji skarbowych tracił w listopadzie już 

nawet 4%, ale ostatecznie zredukował straty na koniec 

miesiąca do 2,5%. Na ostatnim tj. grudniowym 

posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną 

stopę procentową NBP o 0,5 pkt. proc. do 1,75%, co 

znajdowało się w dolnym paśmie oczekiwań rynkowych, i 

zapowiedziała dalsze działania ukierunkowane na 

sprowadzanie inflacji do celu NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt. 

proc.) w „średnim terminie” (w komunikacji NBP mowa o 

IV kw. 2023 r.), co należy rozumieć jako zapowiedź kolejnej 
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podwyżki w styczniu oraz być może także w kolejnych 

miesiącach. Obecnie rynek kontraktów terminowych na 

przyszłą stopę procentową na rynku międzybankowym już 

wycenia dojście głównej stopy NBP do 3,0 proc. w I 

połowie przyszłego roku, co można intepretować w ten 

sposób, iż jeśli stopy nie wzrosną wyżej, kontynuowana 

będzie stabilizacja cen, z jaką obligacje skarbowe 

notowane są obecnie, i taki też my zakładamy jako 

najbardziej prawdopodobny scenariusz. 

Rynek stopy procentowej dla PLN – 6-miesięczna stopa 
WIBOR, kontrakty terminowe (FRA) na przyszłą stopę 
procentową rynku międzybankowego oraz stopa NBP 
(proc.) 

 

źródło: Bloomberg, FRA x/x+3 oznacza kontrakt na 3-miesięczną 

stopę procentową obowiązującą za x miesięcy  

Jednocześnie poprawiają się znacząco uwarunkowania dla 

przyszłej dochodowości obligacji zmienno-kuponowych, 

które stanowią większość portfeli funduszy 

oszczędnościowych, konserwatywnych, obligacji 

krótkoterminowych itp., jako że znacząco wzrosła rynkowa 

stopa procentowa WIBOR6M - do 2,58 proc. z jeszcze 0,24 

proc. w sierpniu. I z takim właśnie kuponem, plus 

ewentualna premia kredytowa w przypadku obligacji nie 

skarbowych (korporacyjnych) wchodzić będą obligacje 

zmienno-kuponowe, w nowe okresy odsetkowe. (zo) 

Zagraniczne korporacyjne IG 
Na obligacje o ratingu inwestycyjnym (IG) w niewielkim 

stopniu wpłynęła zmienność obserwowana na rynkach w 

listopadzie. Benchmarki zachowywały się płasko. 

Obejmujący wartościowo największy podsegment 

emitentów amerykańskich indeks Bloomberg US 

Corporate IG zamknął miesiąc stopą zwrotu +0,1%, 

podobnie indeks emitentów europejskich (Bloomberg 

Euro Aggregate Corporate) oraz azjatyckich (Bloomberg 

Asia USD IG Bond +0,2%).  

Niewielkie zmiany dotyczyły również premii kredytowych 

(spreadów), które mniej więcej pozostawały na tym 

samym poziomie w większości regionów. Jedynym 

obszarem, w którym obserwowaliśmy rozszerzenie się 

spreadu (obecny poziom 142 bp) była Azja. W tym 

regionie widać również wzrost rentowności na długu 

korporacyjnym o ratingu inwestycyjnym do 2,7%. Dla 

porównania w USA rentowności zatrzymały się w 

okolicach 2,2% a Europie 0,4%.  

Do nakładających się rodzajów ryzyka, tj. niskich 

rentowności, bardzo niskich spreadów oraz wysokiego 

ryzyka stopy procentowej (duration), obecnie należy 

jeszcze dodać (zwłaszcza w regionie europejskim) kolejne - 

wynikające z wysokiego zaangażowania w rynek 

Europejskiego Banku Centralnego. Szacunkowo od 

początku roku 2020 do połowy listopada 2021 zakupy 

netto EBC pochłonęły aż 61% skumulowanej podaży netto 

na rynku papierów z segmentu IG, wynoszącej 255 mld 

EUR, a według ostatnich komunikatów, w marcu 2022 r. 

kończą się programy CSPP (Corporate Sector Purchase 

Programme) i EBC może wycofywać się ze skupów obligacji 

korporacyjnych bardziej na rzecz wspierania emisji 

obligacji UE/rządowych zwłaszcza krajów Południa Europy.  

Na tym tle znacznie lepiej przedstawia się polski rynek 

obligacji korporacyjnych emitentów o najwyższych 

standingach finansowych, a więc m.in. banków, spółek 

Skarbu Państwa itp., gdzie popyt nie był sztucznie 

zniekształcany przez działania banku centralnego, a 

specyfika rynku jest taka, że znakomita większość 

wyemitowanych obligacji jest zmienno-kuponowa. Będąca 

bazą do oprocentowania obligacji, stopa WIBOR6M, na 

początku grudnia wzrosła do poziomu 2,58% (przy jeszcze 

jedynie 0,24 proc. w sierpniu) i z takim właśnie kuponem 

plus premia specyficzna dla danego emitenta i serii, 

wchodzą właśnie tego typu obligacje w nowe okresy 

odsetkowe. (dm) 

Zagraniczne korporacyjne HY 
Listopad był miesiącem zwiększenia awersji do ryzyka, co 

widać po spadkach na rynkach akcyjnych. Najbardziej 
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skorelowany z obligacjami High Yield (HY) indeks „małych” 

spółek amerykańskich Russel 2000 spadł 4,3 %. Przy takim 

odwrocie od aktywów ryzykownych, europejskie HY 

spadły 0,6%, amerykańskie HY o 1%.  

Te spadki cen obligacji HY wynikały głównie ze 

zwiększonych obaw o rozwój pandemii i wprowadzanych 

w poszczególnych krajach restrykcji oraz obostrzeń 

dotykających niektóre gałęzie gospodarki. Równocześnie 

podwyższona inflacja powoduje wyższe koszty płac i 

materiałów, które firmom produkcyjnym może być coraz 

trudniej „przerzucać” na konsumenta, co powoduje 

wzrost obaw o spadek marż. Czynniki te spowodowały 

duży wzrost oczekiwanej premii za ryzyko emitenta. 

Spread dla europejskich HY wzrósł z 3,22% do 3,71%, a dla 

amerykańskich w USD z 3,15% do 3,67%. Był to największy 

miesięczny wzrost spreadu od rozpoczęcia pandemii w 

marcu 2020 r. Po tych zmianach w Europie jest to 

najwyższy poziom premii za ryzyko od początku roku i 

jednocześnie wyższy niż w USA, gdzie nadal jest trochę 

niżej niż na początku roku.  

Premie kredytowe (OAS spread) z jakimi notowane są z 
poszczególnych regionach obligacje high-yield (proc.)   

 

źródło: Bloomberg, opracowanie BM Alior 

Odwrót od rynków akcyjnych spowodował większy napływ 

do obligacji skarbowych, których ceny w listopadzie 

wzrosły zarówno w USA jaki Europie. Zniwelowało to część 

strat obligacji HY wynikających ze wzrostu premii za 

ryzyko. Rentowności na koniec listopada wyniosły 4,73% 

dla USD HY i 3,06% dla Euro HY (pierwszy raz w tym roku 

powyżej 3 proc.). 

Pomimo obaw wynikających z podwyższonej inflacji i 

rozwoju pandemii, sytuacja finansowa emitentów obligacji 

HY jest dobra. Liczba upadłości firm z nadanym ratingiem 

będzie w 2021 roku najniższa od dekady, wskaźniki 

zadłużenia w stosunku do generowanych zysków wróciły 

do poziomów sprzed pandemii. Są nawet nieznacznie 

lepsze niż w latach 2015 -2019, chociaż widać wyższe 

zadłużenie niż w latach wcześniejszych. Nadal pozytywna 

jest również relacja emitentów, którym podniesiono rating 

w stosunku do liczby obniżeń.  

W tym miesiącu obniżamy jednak nastawienie do obligacji 

HY z neutralnego na umiarkowanie negatywne. Zmiana ta 

wynika głównie ze zwiększonej atrakcyjności polskich 

obligacji korporacyjnych, które wypłacają kupony oparte 

głównie o 6-miesięczny WIBOR, który jeszcze na koniec 

sierpnia wynosił 0,25%, aktualnie na początku grudnia już 

ponad 2,5%, a w lutym konsensus prognoz rynkowych 

zakłada jego wzrost do nawet ok. 3,2%. Jest to zatem 

wzrost w ciągu pół roku stopy wolnej od ryzyka w Polsce o 

3 pkt. procentowe, zatem polskie obligacje korporacyjne 

zyskały na atrakcyjności w stosunku do europejskich i 

amerykańskich odpowiedników.  

Obniżenie nastawienia nie oznacza jednak zasadności 

całkowitej rezygnacji z tego typu ekspozycji w portfelach 

jako element ekspozycji na rynki obligacji zagranicznych. 

Nadal preferujemy alokację na rynku europejskim w 

stosunku do amerykańskiego. USD HY oferują aktualnie 

niższą premię za ryzyko emitenta i jednocześnie mają 

większy udział sektora naftowego, co może powodować 

większą zmienność w zależności od zachowania się cen 

ropy. Natomiast krótszy termin do wykupu dla HY niż dla 

IG, powoduje, że są one mniej wrażliwe na ewentualny 

wzrost inflacji i rynkowych stóp procentowych, dlatego 

pozycje te dobrze uzupełniają się w portfelu. (ml)  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

USA (w USD) Europa (w EUR) Azja (w USD)



Nawigator rynkowy | Grudzień 2021 r. 

15 

Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatniej stronie raportu. 

 

Surowce 
Bloomberg Commodity Index, a więc koszyk 19 najczęściej 

handlowanych surowców na giełdach zanotował w 

listopadzie najsłabszy miesiąc od wiosny 2020 roku, czyli 

szczytu paniki „covidowej”, i stracił on na wartości 7,3%.  

Notowania cen wybranych surowców (2020.01.01=100)  

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku, * 62% Australia offshore export 

price, ** subindeks surowcowy Bloomberga, składa się z notowań 

kontraktów terminowych na kawę, kukurydzę, bawełnę, soję cukier, 

pszenicę, odzwierciedla w pełni zabezpieczone pozycje terminowe, jest 

obliczany w USD, *** składa się z 23 notowanych na giełdach 

surowców i ich pochodnych, surowce energetyczne i towary rolne 

stanowią po ok. 30%, metale przemysłowe i szlachetne po ok. 17% 

Jako, że większość surowców notowana jest w dolarze, za 

cześć listopadowych spadków odpowiada decyzja Joe 

Bidena o kolejnej kadencji na stanowisku dla 

dotychczasowego prezesa Fed Jerome’a Powella, na co 

rynek zareagował „chłodno”, jako że jego konkurentka, 

Lael Brainard, była zwolenniczką jeszcze bardziej (czy da 

się bardziej?) ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej.  

Jednak najbardziej cenotwórcze okazały się doniesienia 

dotyczące nowej wersji koronawirusa, zwłaszcza w 

obszarze surowców energetycznych, wywołując obawy o 

mobilność, lockdowny i generalnie powodując odwrót 

inwestorów od aktywów ryzykownych. 

Surowce energetyczne 

Jeszcze zanim usłyszeliśmy o nowej mutacji wirusa, 22 

listopada administracja prezydenta USA Joe Bidena, 

zgodnie z zapowiedziami pojawiającymi się już we 

wrześniu, poinformowała, że przystąpi do uwolnienia 50 

mln baryłek ropy naftowej z SPR (Strategicznych Rezerw 

Ropy). Chcącego uchodzić za „najbardziej zielonego” z 

dotychczasowych prezydentów Bidena, ewidentnie 

zmusiły do tego spadające słupki poparcia, po tym, jak 

paliwo na stacjach podrożało do poziomów nie widzianych 

od 7 lat. Równocześnie poinformowano, że administracja 

będzie przekonywać do podobnych kroków Wielką 

Brytanię, Chiny, Indie, Japonię oraz Koreę Południową. 

Działania te były kontynuacją presji, jaką stara się 

wywierać USA na OPEC+ w celu zwiększenia limitów 

produkcji kartelu. W tym kontekście informacje o nowym 

wariancie wirusa pomogły w rozwiązaniu problemu 

wysokich cen. Obawiając się konsekwencji gospodarczych 

(w postaci dotkliwych restrykcji) rynek dramatycznie 

przecenił surowiec. Ropa Brent straciła w listopadzie 

16,4%, a WTI 20,8%. To spowodowało z kolei obawy o to, 

że OPEC ponownie przytnie limity wydobycia (tak jak to 

miało miejsce w momencie pojawienia się wariantu 

Delta). Jednak na posiedzeniu w dniach 1-2 grudnia 

członkowie kartelu podjęli decyzję o niedokonywaniu 

zmian w dotychczasowym harmonogramie zwiększania 

dostaw i od stycznia wzrosną one o kolejne 400 tys. 

baryłek dziennie. Jak się wydaje, decydujące znaczenie 

odegrała w tym presja USA i obawy o odbiór decyzji o 

cięciach produkcji na świecie w obliczu ewidentnego 

słabnięcia globalnej gospodarki. Na razie jednak 
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konsekwencje pojawienia się „omikrona” nie są do końca 

znane. Równocześnie warto pamiętać, że globalne zapasy 

ropy są na stosunkowo niskim poziomie. Według ostatnich 

tygodniowych danych EIA, zapasy komercyjnej ropy w USA 

spadły o 909 tys. do 433,1 mln baryłek i są obecnie o około 

6% niższe od średniej z pięciu lat. Pozytywną natomiast 

informacją jest wzrost produkcji ropy naftowej w USA o 

100 tys. do 11,6 mln baryłek dziennie, najwyższego 

poziomu od maja 2020 roku. 

O tym jak trudno jest obecnie ocenić, co będzie działo się 

z cenami, świadczy rozrzut publikowanych ostatnio 

prognoz. Według szacunków analityków amerykańskiego 

banku JP Morgan i Jefferies w przyszłym roku ceny ropy 

mogą sięgnąć okresowo nawet 125 USD za baryłkę, a w 

2023 - 150 USD, przy założeniu średnich cen odpowiednio 

94 i 104 USD. Równocześnie Deutsche Bank ocenia, że 

przyszłym roku cena spadnie nawet poniżej 60 USD. 

Cena węgla (USD/t) w najważniejszych dla wymiany 
handlowej portach oraz giełdzie surowcowej w Chinach 

 

źródło: Bloomberg 

Złoto 

Po udanej pierwszej połowie miesiąca, metale szlachetne 

doświadczały silnej presji na ceny, w głównej mierze na 

skutek siły dolara. Finalnie złoto straciło 0,5% a cena 

srebra spadła o 4,5%. Wydawać by się mogło, że 

środowisko rosnącej inflacji jest optymalne do wzrostu 

cen kruszców, jednak w ostatnim czasie było dokładnie 

odwrotnie. Po tym jak nowy-stary szef Fed, Jerome Powell, 

powiedział w Kongresie, że wysoka inflacja może się 

utrzymać na dłużej, więc nie można już o niej mówić jako 

o zjawisku przejściowym i potwierdził, że Rezerwa 

Federalna rozważa szybsze tempo „zwijania” programu 

skupu aktywów (z ang. tapering QE), rynek zareagował 

wyprzedażą. Obecnie konsensus rynkowy jest taki, że 

program skupu obligacji Fed zakończy się do połowy 2022 

roku i że wtedy FOMC (amerykański odpowiednik Rady 

Polityki Pieniężnej) dokona pierwszej podwyżki stóp 

procentowych, co jest czynnikiem umacniającym 

amerykańska walutę. Nie jest to dla złota dobra 

informacja, gdyż silny dolar to antyteza lokowania w złoto, 

które ma być przecież zabezpieczeniem przed jego 

słabością (czy ogólnie walut papierowych). Oczywiście 

rynek zakładał, że wcześniej czy później FED przyzna, że 

inflacja może być trwalsza, więc potencjał zniżek złota 

wydaje się być ograniczony, jednak na notowaniach 

metalu ciąży potencjalne przyspieszenie skupu aktywów, 

które członkowie Rezerwy Federalnej zamierzają omówić 

podczas spotkania 14-15 grudnia. 

Kilkanaście miesięcy nużącego ruchu bocznego na cenach 

metalu spowodowało, że również producenci złota nie 

maja się czym pochwalić, jeśli chodzi o stopę zwrotu z 

akcji. Od początku roku największy na świecie EFT na złoto, 

VanEck Gold Miners ETF, stracił około 12 %. Mimo „dobrej” 

ceny surowca, problemem przy w miarę stabilnych cenach 

surowca stają się rosnące koszty (energia, paliwo, 

materiały koszty pracy, logistyka). Obecnie wg Metal Focus 

średnia kosztów „górników” na świecie wynosi 1123 USD 

za uncję i jest najwyższa od 2013 roku. Historycznie rzecz 

biorąc, marże pozostają wysokie, ale wg Metals Focus 

odsetek podmiotów notujących zyski za III kwartał spadł 

do 94% podmiotów z 98% kwartał wcześniej, a koszty 

produkcji inflacja nadal przyspiesza. W konsekwencji może 

to powodować ograniczenie nowych inwestycji, a nawet 

zamykanie niektórych działających projektów 

wysokokosztowych. To powinno skutecznie blokować 

silniejsze spadki cen metalu. 

Metale przemysłowe 
Również ceny metali przemysłowych nie pozostały wolne 

od wpływu sytuacji pandemicznej, który nałożył się na 

obawy o globalne spowolnienie. Miedź, na którą popyt 

uzależniony jest od tempa wzrostu gospodarczego, ze 

względu na wykorzystanie surowca w kluczowych 

koniunkturalnych branżach, jak budownictwo, 

infrastruktura czy produkcja środków transportu, taniała w 

listopadzie o 2,1%. Początkowo kurs wspierany był przez 

lepsze odczyty PMI kluczowych gospodarek (Niemcy, 

Japonia, a szczególnie Chiny z odczytem minimalnie 

powyżej 50 (50,1pkt.) w listopadzie. Później jednak uległa 
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ona presji silnego dolara. Wsparciem dla cen surowca 

pozostają natomiast bardzo niskie zapasy na kluczowych 

giełdach. Chińskie rezerwy miedzi są obecnie blisko 

najniższych poziomów od ponad 10 lat, pomimo niższej 

aktywności fabryk i słabszej kondycji rynku nieruchomości 

w ostatnich tygodniach. Na 3 grudnia zapasy w Szanghaju, 

Guangdong i Tianjin wynosiły zaledwie 82700 ton. W 

przypadku więc, jeśli wariant omikron okaże się mniej 

groźny niż poprzednie, możemy mieć do czynienia z 

dynamicznym ruchem ceny w górę.   

Według danych Wordsteel, produkcja stali wyniosła na 

świecie w październiku 145,7 mln ton. Produkcja Chin 

wyniosła 71,6 mln ton, co oznacza spadek o 23,3% rok do 

roku, tymczasem w Unii Europejskiej wyprodukowano w 

październiku 13,4 mln ton (wzrost o 6,4%). Ogółem 

globalna produkcja stali spadła w październiku o 10,6% r/r, 

do 145,7 mln ton (choć od stycznia do końca października 

wzrosła jednak o 5,9%, do 1,61 mld ton). Istotne 

zmniejszenie produkcji w Chinach w drugiej połowie roku, 

nadal wywiera presję na ceny rudy żelaza, która w 

listopadzie staniała aż o 21,7%. 

Pod silną presją pozostawały platyna (-9,2%) i pallad (-

14%), dla których problemy z dostępem półprzewodników 

oznaczają przestoje głównego konsumenta metali – 

przemysłu motoryzacyjnego. 

W długim terminie nadal trzeba mieć na uwadze, że aby 

zmierzać w kierunku zeroemisyjnej gospodarki potrzeba 

gigantycznych ilości miedzi, niklu, srebra aluminium, litu 

itd. Bez dynamicznego wzrostu wydobycia metali koszty 

inwestycji w „zieloną” gospodarkę będą dynamicznie 

rosnąć. By zrealizować cele klimatyczne potrzebujemy 

wielkich inwestycji wydobywczych, które zapewnić mogą 

jedynie wysokie ceny metali. W języku analityków 

paradoks ten doczekał się już swojej nazwy – Greenflacja… 

Towary rolne 

Ceny głównych upraw były stabilne (pszenica +0,1%, 

kukurydza -1,5%, soja -2,6%), choć na wysokich 

historycznie poziomach cenowych. W związku z tym, że 

wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił w listopadzie 

2021 r. średnio 134,4 pkt. i był niemal 30% wyżej niż przed 

rokiem, nie jest to wiadomość dobra, szczególnie dla 

biedniejszych krajów, które na dodatek bardzo często (np. 

Północna Afryka) są importerami żywności. Niestety 

perspektywy dla spadku cen są niewielkie, bo przed nami 

jeszcze efekt przeniesienia na konsumenta wysokich cen 

paliwa i nawozów. Np. używany do produkcji nawozów, 

amoniak nie był tak drogi od 25 lat. Ceny tego związku na 

amerykańskiej giełdzie sięgnęły już 1000 USD za tonę, 

podczas gdy jeszcze pod koniec ubiegłego roku oscylowały 

wokół 200 USD. Pewną nadzieję na stabilizację w 

przyszłości cen żywności daje jednak ostatni spadek cen 

nośników energii.  

Pomimo słabszych wyników sektora commodities w 

ostatnich tygodniach, inwestycja w instrumenty 

powiązane z rynkiem surowców nadal pozostaje 

uzasadniona. Fundamenty wysokich cen pozostają 

niezmienione. W obszarze surowców energetycznych, 

szczególnie ropy, która „waży” w indeksach najwięcej, 

nadal będziemy mieli do czynienia z odbudowywaniem się 

popytu do poziomów sprzed pandemii, przy sztywnej 

podarzy ze strony OPEC+ i bardzo niskich nakładach 

inwestycyjnych w nowe moce wydobywcze. Działania na 

rzecz pobudzenia globalnej gospodarki będą stymulować 

popyt na stal i w konsekwencji wspierać ceny rudy żelaza 

(które spadły już do poziomów z wiosny 2020 roku). 

Zielona transformacja i dekarbonizacja zapewnią stale 

rosnący popyt na większość metali przemysłowych z 

miedzią na czele. Wreszcie w epoce niezwykłej 

pobłażliwości banków centralnych w stosunku do inflacji i 

spadającego zaufania do walut papierowych nietrudno 

znaleźć uzasadnienie do posiadania ekspozycji na złoto w 

ramach zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. 

Warto też przypomnieć, że w ramach klasycznej teorii 

cyklu gospodarczego (jeśli tylko uznamy, że nadal ona 

obowiązuje) szczyt hossy na surowcach powinien nastąpić 

po szczycie hossy na akcjach – a ten, jak się spodziewamy, 

dopiero jeszcze przed nami. (bn)
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Stopy zwrotu z wybranych indeksów i klas aktywów  

 

AKCJE - regiony Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI ALL Countries USD -2,5% -1,9% 2,2% 17,5% 48,0% 75,7%

MSCI World USD -2,3% -1,4% 4,1% 20,1% 51,9% 81,2%

MSCI Emerging Markets USD -4,1% -5,7% -10,9% 0,6% 21,9% 40,5%

MSCI EM Asia USD -3,7% -4,8% -11,5% -1,5% 30,8% 54,3%

MSCI EM Latin America USD -3,4% -18,4% -19,8% -7,3% -21,6% -12,6%

MSCI EM Europe USD -10,6% -3,5% 0,3% 25,5% 19,4% 40,6%

MSCI Poland PLN -8,3% -6,1% -1,5% 19,9% -11,1% 12,8%

MSCI Frontier Markets USD -4,8% -0,5% 4,1% 21,3% 23,4% 35,0%

S&P500 - USA USD -0,8% 0,8% 8,6% 26,1% 65,5% 107,7%

Russell 2000 USD -4,3% -3,0% -3,1% 20,8% 43,4% 66,3%

MSCI Europe EUR -2,6% -1,7% 3,2% 18,7% 26,7% 32,4%

StoxxEurope600 - Europa EUR -2,6% -2,1% 3,1% 18,9% 29,5% 35,4%

DAX - Niemcy EUR -3,8% -5,0% -2,7% 13,6% 34,1% 41,9%

CAC40 - Francja EUR -1,6% 0,5% 3,7% 21,8% 34,3% 46,8%

IBEX35 - Hiszpania EUR -8,3% -6,3% -10,0% 2,8% -8,5% -4,4%

FTSE-MIB (Włochy) EUR -4,0% -0,8% 2,6% 17,0% 34,5% 52,5%

FTSE100 - Wlk. Brytania GBP -2,5% -1,2% 0,5% 12,7% 1,1% 4,1%

FTSE Nordic 30 SEK -1,2% -2,9% 7,2% 21,7% 53,2% 71,3%

Nikkei - Japonia JPY -3,7% 0,1% -4,6% 5,3% 24,5% 52,0%

TOPIX - Japonia JPY -3,6% -1,1% -1,0% 9,9% 15,6% 31,2%

MSCI China HKD -5,8% -5,6% -19,9% -17,6% 14,9% 42,3%

Hang Seng - Hongkong HKD -7,5% -8,1% -19,4% -10,9% -11,4% 3,0%

Kospi - Korea Płd. KRW -4,4% -9,7% -11,0% 9,6% 35,4% 43,1%

SENSEX - Indie INR -3,8% 0,3% 11,0% 29,3% 57,7% 114,1%

XU100 - Turcja TRY 18,9% 24,1% 27,3% 41,0% 89,7% 144,6%

RTS- Rosja USD -10,7% -2,3% 2,6% 28,4% 46,1% 59,9%

BOVESPA - Brazylia BRL -1,5% -14,9% -18,8% -6,4% 13,9% 64,6%

WIG PLN -7,8% -3,8% 2,4% 28,8% 16,5% 39,5%

AKCJE - segmenty Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI ACWI Small Cap USD -4,7% -4,6% -3,1% 18,7% 41,9% 62,8%

MSCI ACWI Large Cap USD -2,3% -1,6% 2,7% 17,7% 48,8% 78,2%

WIG20 PLN -8,8% -6,6% -1,9% 19,9% -4,2% 22,0%

WIG20 total return PLN -8,8% -5,6% 0,3% 22,6% 1,6% 35,0%

mWIG40 PLN -6,6% 2,1% 9,0% 42,9% 35,1% 29,9%

sWIG80 PLN -5,3% -3,9% -2,1% 35,9% 84,5% 44,1%

AKCJE - sektory Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI World Healthcare USD -3,7% -5,0% 4,0% 13,6% 37,7% 81,3%

MSCI World Energy USD -7,4% 8,0% 3,0% 34,9% -17,0% -20,5%

MSCI World Financials USD -6,6% -2,6% -3,0% 26,2% 26,4% 40,3%

MSCI World Metals&Mining USD -2,9% -10,2% -17,5% 10,4% 42,3% 48,2%

MSCI World Industrials USD -4,1% -4,8% -3,7% 11,8% 38,4% 57,7%

MSCI World Consumer Discretionary USD -0,3% 5,4% 8,5% 22,9% 83,0% 126,3%

MSCI World Consumer Staples USD -2,4% -3,4% -2,2% 4,7% 20,7% 34,2%

MSCI World IT USD 2,6% 3,3% 19,2% 33,0% 140,9% 250,9%

Nasdaq USD 0,3% 1,8% 13,0% 27,4% 112,0% 191,9%

Nasdaq100 USD 1,8% 3,4% 17,9% 31,5% 132,2% 235,4%

S&P Global Clean Energy USD -7,2% 0,2% 2,4% -0,8% 161,2% 194,1%

Eurostoxx Banks EUR -8,6% -2,3% -4,8% 27,0% -3,1% -10,6%

WIG-Games PLN 3,7% -7,0% -6,8% -34,0% 107,2%

WIG-Energia PLN -12,7% -13,1% -12,5% 42,7% -6,2% 6,6%

WIG-Banki PLN -8,8% 15,6% 25,8% 95,3% 13,1% 48,7%

AKCJE - style inwestycyjne Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI World Growth USD -0,8% 0,1% 11,2% 23,8% 91,6% 144,3%

MSCI World Value USD -4,0% -3,1% -2,8% 15,9% 17,8% 31,1%
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Źródło: Bloomberg, dane w cenach zamknięcia na 30 listopada 2021 r., skróty EM - rynki wschodzące, DM – rynki rozwinięte, JPM EMCI – indeks walut rynków wschodzących JP Morgana, 
IG – rating inwestycyjny, HY - rating subinwestycyjny, * subindeks surowcowy Bloomberga, składa się z notowań kontraktów terminowych na kawę, kukurydzę, bawełnę, soję cukier, 
pszenicę, odzwierciedla w pełni zabezpieczone pozycje terminowe, jest obliczany w USD  

SUROWCE Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Ropa Brent USD -16,1% -1,7% 4,8% 44,2% 14,7% 16,4%

Miedź USD -2,1% -1,9% -8,5% 25,1% 54,0% 63,2%

Aluminium USD -2,6% -1,5% 7,2% 29,4% 34,6% 52,2%

Bloomberg Agriculture Index TR* USD -0,4% 1,2% 1,3% 35,0% 41,4% 12,4%

Rudy żelaza USD -21,7% -40,5% -53,7% -23,8% 31,4% 31,4%

Węgiel koksujący CNY -4,1% -16,5% 8,2%

Złoto USD -0,5% -2,0% -6,8% -0,1% 45,4% 51,3%

Srebro USD -4,5% -5,0% -18,3% 0,8% 60,8% 38,3%

Bloomberg Commodity Index USD -7,3% -0,4% 3,2% 28,8% 16,0% 11,4%

OBLIGACJE Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

DM skarbowe USD 0,0% -2,8% -2,5% -4,7% 11,4% 15,0%

USD Korporacyjne IG USD 0,1% -0,9% 1,9% -0,5% 26,5% 30,2%

EUR Korporacyjne IG EUR 0,2% -1,3% -0,1% -0,7% 8,5% 10,2%

USD azjatyckie IG USD 0,2% -0,9% 1,4% 0,2% 21,3% 25,7%

USD Korporacyjne HY USD -1,0% -1,1% 1,1% 5,3% 23,8% 35,7%

EUR Korporacyjne HY EUR -0,6% -1,0% 0,3% 4,0% 17,3% 23,0%

EM skarbowe w walucie lokalnej USD 0,0% -1,9% -2,4% 0,0% 14,3% 25,0%

EM skarbowe w USD USD -1,7% -3,8% -1,7% -2,3% 16,3% 21,5%

Polskie Skarbowe > 1YR PLN -2,5% -7,3% -6,5% -8,4% 2,9% 12,5%

POZOSTAŁE Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

EUR/USD USD -1,9% -3,9% -7,0% -4,9% 0,2% 7,1%

EUR/PLN PLN 1,0% 2,1% 3,9% 4,0% 8,5% 4,6%

CHF/PLN PLN 2,6% 6,0% 9,4% 8,1% 17,7% 8,2%

USD/PLN PLN 3,0% 6,2% 11,7% 9,4% 8,3% -2,3%

USD/JPY USD 0,8% -2,8% -2,9% -7,8% 0,3% 1,2%

Bloomberg USD Index USD 1,9% 3,1% 5,8% 3,3% -2,1% -5,8%

MSCI EM Currency Index USD -0,5% -0,5% -1,6% 1,9% 7,2% 14,6%

JP Morgan EM Currency Index USD -4,8% -7,7% -9,5% -7,3% -16,5% -20,2%

Europe REITS EUR -1,2% -7,1% -1,9% 13,1% -8,9% -8,1%

US REIT's USD -0,9% 0,9% 9,3% 31,7% 25,7% 32,1%

Bitcoin USD -6,3% 17,5% 58,4% 194,9% 1353,8% 7587,6%

USA - FAAMNG + T Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Apple USD 10,5% 8,1% 33,0% 39,7% 281,4% 535,6%

Amazon USD 4,0% 2,5% 8,8% 10,7% 107,5% 367,3%

Alphabet (Google) USD -4,2% -1,9% 20,4% 61,8% 155,8% 265,8%

Microsoft USD -0,1% 9,1% 32,9% 55,7% 208,3% 490,0%

Facebook USD 0,3% -14,8% -1,3% 17,1% 130,8% 174,0%

Netflix USD -7,0% 13,4% 27,7% 30,8% 124,3% 448,6%

Tesla USD 2,8% 56,6% 83,1% 101,7% 1533,1% 2922,1%

Europa - GRANOLAS Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Glaxosmithkline GBp 2,3% 4,6% 16,3% 17,8% 10,0% 32,7%

Roche CHF 1,6% -1,7% 14,0% 23,9% 52,3% 86,6%

ASML EUR 0,1% -1,2% 27,0% 93,3% 383,6% 652,4%

Nestle CHF -2,3% 0,9% 6,2% 19,7% 49,7% 98,2%

Novartis CHF -2,9% -12,6% -7,7% -7,3% 1,6% 41,3%

Novo Nordisk DKK 0,1% 9,4% 46,8% 71,2% 145,7% 234,2%

L'Oreal EUR 0,6% 0,1% 7,0% 31,1% 99,1% 166,6%

LVMH EUR 1,8% 10,3% 5,1% 44,3% 184,6% 332,0%

Astrazeneca GBp -9,0% -3,4% 3,7% 8,9% 47,8% 138,2%

SAP EUR -9,2% -10,4% -1,4% 13,3% 29,5% 54,9%

Sanofi EUR -3,0% -4,8% -4,7% 2,8% 17,8% 33,7%

Chiny - BAT Waluta Listopad 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Baidu USD -7,6% -2,2% -23,7% 7,8% -20,4% -10,2%

Tencent Holding HKD -4,5% -1,4% -23,6% -18,2% 48,5% 140,2%

Alibaba USD -22,7% -21,4% -40,4% -51,6% -20,7% 35,6%
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Ważne informacje 
Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest 

Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał 

zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości). 

Materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna 

lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Materiał ten nie stanowi analizy 

inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi.  

Materiał nie stanowi również „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji 

inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ani usługi doradztwa 

inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo 

inwestycyjne. 

Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym 

materiale.  

Informacje podane w materiale nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego 

odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim 

inwestorom korzystającym z tego materiału. Materiał ten nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji 

inwestycyjnej przez Klienta. 

Prezentowane stopy zwrotu nie uwzględniają kosztów związanych z nabyciem i zbyciem instrumentów finansowych (np. 

opłaty manipulacyjnej, prowizji maklerskiej). Konieczności poniesienia tych opłat powoduje zmniejszenie rzeczywistego 

zwrotu z inwestycji. Prezentowane stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, 

są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. 

Biuro Maklerskie ostrzega, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości 

zainwestowanych środków. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych 

wpływ ma wiele czynników, jak m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których 

niejednokrotnie nie można przewidzieć, lub które mogą być trudne do przewidzenia na etapie sporządzania niniejszego 

materiału. 

Treść materiału wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało 

sporządzone z rzetelnością i starannością, przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie 

ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. 

Informacje zawarte w komentarzu mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane 

w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim.  

Komentarz ani informacje zawarte w komentarzu nie mogą być rozpowszechniane w żadnej innej jurysdykcji, w której 

takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. 


