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A więc jednak – druga fala zachorowań na 

Covid-19 na półkuli północnej, na kontynencie 

europejskim, w tym szczególnie w krajach, 

które łagodnie przebyły pierwszą falę na 

wiosnę, to jest w krajach regionu Europy 

Środkowo-wschodniej, w tym Polski. 

 

Gwałtowny wzrost diagnozowanych infekcji 

ponownie komplikuje sytuację gospodarczą i 

rynkową. W ciągu miesiąca od ostatniego 

wydania Nawigatora (10 września) dzienne 

przyrosty zakażonych w Polsce wzrosły 

kilkunastokrotnie - do 6,5 tys., łączna liczba 

aktywnych przypadków do 54,7 tys., liczba 

hospitalizowanych do 6,1 tys., liczba 

korzystających z respiratorów do 467, a liczba 

przebywających na kwarantannie podwoiła się 

do 250 tys. (wszystkie dane z raportu 

Ministerstwa Zdrowia z 14 października). I 

nawet jeśliby trajektoria liczby 

diagnozowanych zachorowań w najbliższym 

czasie miała się wypłaszczać, najdalej w ciągu 

2-3 tygodni należy oczekiwać „testowania” 

możliwości służby zdrowia w zakresie 

odpowiedniej dostępności łóżek i respiratorów 

dla chorych. Obostrzenia polegające na 

objęciu strefą „żółtą” całego kraju, większej 

egzekwowalności noszenia maseczek (akurat 

ten aspekt wskazuje się jako skuteczny na 

przykładzie Włoszech, dla których obecna 

druga fala wzrostu zachorowań jest znacznie 

mniejsza niż pierwsza), to nadal małe kroki w 

celu przeciwdziałania sytuacji, w której „pół 

kraju” będzie objęte kwarantanną, notabene 

dopiero na początku okresu jesienno-

zimowego. 

   

Raczej też bez względu na dalszą trajektorię 

wzrostu zachorowań, ani administracyjnych 

ograniczeń dotyczących przemieszczania się i 

aktywności ludności (zachodnie badania 

pokazują, że gros infekcji powstaje na 

weselach, rozmaitych imprezach 

towarzyskich, w dalszej kolejności w galeriach 

handlowych i restauracjach, a więc przede 

wszystkim w zamkniętych pomieszczeniach, 

dużych skupiskach ludzkich, gdzie ciężko o 

zachowanie zalecanego dystansu 1,5-2m, a 

czas wspólnego przebywania przekracza 20-

30 min, „potrzebne” do zakażenia), w 

najbliższych tygodniach - miesiącach należy 

oczekiwać ponownego utrwalenia zmienionych 

nawyków konsumenckich ludności z I fazy 

pandemii: ograniczania wydatków na 

turystykę, transport, odkładania decyzji 

zakupu dóbr dyskrecjonalnych o wysokiej 

wartości, jak np. aut, dalszej popularyzacji 

metod pracy na odległość, oczywiście tam 

gdzie to możliwe, a kwarantanny stanowić 

będą dodatkowy problem dla sektora usług i 

przetwórstwa przemysłowego.  

 

Jednocześnie rząd wykazuje daleko idącą 

ostrożność w implementowaniu nowych tarcz 

„antykryzysowych”; dotychczasowe okazały 

się dość skuteczne – mianowicie tylko 

nieznacznie wzrosła stopa bezrobocia (do 6,1 

proc. w danych za sierpień), czyli blisko 2 pkt. 

proc. poniżej średniej dla całej Unii 

Europejskiej, a sądy do końca września 

ogłosiły o 7 proc. r/r niższą liczbę upadłości i 

restrukturyzacji firm. Należy mieć jednak na 

względzie, że szczyt bankructw dopiero przed 

nami. Część firm odczuje problemy z 

płynnością i rentownością dopiero teraz, a 

biorąc pod uwagę przewlekłość postępowań 

upadłościowych, wyskoku statystyk należy 

spodziewać się w roku przyszłym. 

 

W takim otoczeniu polska giełda zarówno we 

wrześniu, jak i pierwszej połowie 

października, odstawała od rynków 

zagranicznych i to pomimo dwu największych 

w historii wydarzeń na GPW: największego 

wezwania na akcje spółki znajdującej się w 

obrocie (Play Communications, o wartości 6 

mld zł) oraz największej w historii oferty 

pierwotnej, na akcje Allegro.eu, o wartości 

9,2 mld zł (z czego tylko 5% przeznaczone 

było dla inwestorów detalicznych). 

 

W USA tematem numer jeden są zbliżające 

się wybory prezydenckie (już 3 listopada). Jak 

wynika z sondaży, niemal pewne jest 

zwycięstwo kontrkandydata obecnie 

urzędującego prezydenta (w poprzednich 

wyborach D. Trump także sondażowo 

przegrywał do ostatnich dni, ale jego strata do 

Hillary Clinton była mniejsza niż obecnie do 

Joe Bidena). Co zmiana na stanowisku 

prezydenta USA może oznaczać dla rynków 

finansowych? Prowadzący w sondażach 

Demokrata sygnalizował łagodniejsze 

podejście w relacji z Chinami, rozwój 

„zielonej” energii oraz… wyższe 

opodatkowanie. Co do tego ostatniego 

zakładamy, że nie naruszy ono znacząco 

interesów największych amerykańskich 

korporacji, które tradycyjnie nie szczędzą 

środków na kampanie obu kandydatów, jak 

również mało prawdopodobne wydają się 

postępowania antymonopolowe dla 

amerykańskich gigantów technologicznych 

inspirowane z wewnątrz USA i skutkujące np. 

podziałem Google’a czy Microsoftu.  

 

Podsumowując, zbliżającą się do końca 

kadencję D. Trumpa trzeba jednak ocenić, że 



Nawigator rynkowy Biura Maklerskiego Alior Banku             14 października 2020 r.  

 

3 
Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatniej stronie raportu. 

gospodarczo wiodło się w niej Stanom 

Zjednoczonym całkiem dobrze (pomimo tarć z 

Chinami czy asertywnej postawy względem 

Unii Europejskiej). W latach 2016-2020 

zagregowany wzrost PKB USA będzie jednym 

z najwyższych wśród grupy krajów 

rozwiniętych, podobnież dynamika wzrostu 

zysków spółek, choć głównie do roku 2018, 

kiedy to miała miejsce wielka obniżka CIT. 

Rok 2019 był już dosyć płaski pod tym 

względem, a w bieżącym - będziemy 

świadkami spadku zagregowanego zysku dla 

spółek amerykańskich, ale również w dużo 

mniejszym stopniu aniżeli będzie to miało 

miejsce dla spółek z Europy Zachodniej). 

 

Bez względu na to kto ostatecznie wygra 

wyścig do Białego Domu, jednego możemy 

być pewni: nadal w zawrotnym tempie 

wzrastać będzie zadłużenie Stanów 

Zjednoczonych, podobnie zresztą jak 

wszystkich innych krajów z grupy państw 

najwyżej rozwiniętych oraz większości 

klasyfikowanych jako rozwijające się. Niemal 

w każdym z państw pomysłem na to co po 

„koronawirusowym” kryzysie jest wzrost 

wydatków rządowych, a niemal nigdzie 

obniżka podatków, zmniejszenia biurokracji, 

wzrost wolnego rynku, itp. Wszystko to przy 

akompaniamencie „zerowych” stóp 

procentowych „na dłużej”, także w Polsce. 

(zo) 

Wybrane giełdowe indeksy akcji YTD – do początku roku (2020.01.01=100)  

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku 

Opis sytuacji gospodarczej  

Dość silne odbicie w największych 

gospodarkach świata po okresie zapaści z I 

połowy roku zaczyna się przekładać na 

pozytywną rewizję prognoz ekonomicznych. Z 

tych ciekawszych warto wspomnieć m.in. o 

zaktualizowanych projekcjach Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) czy 

Europejskiego Banku Centralnego (EBC). 

Wyłania się z nich obraz mocniejszego od 

oczekiwań ożywienia po poluzowaniu 

restrykcji epidemicznych, zwłaszcza w 

Chinach i USA. W dość umiarkowanym 

stopniu poprawiły się natomiast perspektywy 

dla Europy na ten rok. Po drugiej stronie stoją 

Indie, do których Covid-19 dotarł relatywnie 

późno i w czerwcowej rundzie prognostycznej 

jego wpływ był ujęty w niewielkim stopniu. 

Niezależnie od źródła projekcji 

ekonomicznych, wszystkie są opatrzone 

komentarzami o wysokim stopniu 

niepewności, głównie ze względu na trudny do 

przewidzenia rozwój epidemii i metod jej 

zwalczania. (js) 
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Porównanie prognoz ekonomicznych OECD, Fed i EBC, z czerwca’20 i września’20 

 

  
OECD-czerwiec OECD-wrzesień 

2020 2021 2020 2021 

Świat -6,0 5,2 -4,5 5,0 

USA -7,3 4,1 -3,8 4 

Chiny -2,6 6,8 1,8 8,0 

strefa euro -9,1 6,5 -7,9 5,1 

Indie -3,7 7,9 -10,2 10,7 
  Fed-czerwiec Fed-wrzesień 

  2020 2021 2020 2021 

USA -6,5 5,0 -3,7 4,0 
 EBC-czerwiec EBC-wrzesień 

 2020 2021 2020 2021 

strefa euro -8,7 5,2 -8,0 5,0 

  
źródło: OECD, EBC, Fed, opracowanie DAM Alior Banku  
 

III kwartał globalna gospodarka zakończyła 

zatem w lepszej kondycji niż się tego jeszcze 

do niedawna spodziewano. Wiemy natomiast 

również, iż, w zasadzie poza Chinami, w 

okresie letnim nie udało się zdusić epidemii 

Covid-19. Tak więc w jesienno-zimowy czas 

podwyższonej aktywności wirusów świat 

wchodzi przy sporej dozie niepewności 

związanej z rozwojem pandemii. Z jednej 

strony w bieżących statystykach choroby z 

reguły widać mniej dotkliwe skutki zdrowotne 

(m.in. niższy odsetek zgonów, lżejsze 

obłożenie szpitali). Rządy potrafią też 

kierować restrykcje bardziej punktowo i ze 

zdecydowanie mniejszą szkodą dla życia 

gospodarczego. Z drugiej strony w wielu 

krajach (w Europie m.in. Hiszpania, Francja) 

liczba zachorowań bije nowe rekordy, co 

stanowi ryzyko przyspieszenia epidemii i 

dalszego poszerzania lokalnych obostrzeń.  

 

Taka sytuacja niewątpliwie będzie istotnie 

ważyć na możliwościach poprawy sytuacji 

głównie w sektorach gospodarki powiązanych 

z turystyką czy też gastronomią. Państwa z 

silnym udziałem tych branż, w tym m.in. kraje 

południa Europy, stoją przed sporym 

wyzwaniem. Sygnały pogorszenia wysyła już 

m.in. indeks PMI sektora usług dla strefy 

euro. Ten we wrześniu znalazł się poniżej 

poziomu 50, co oznacza przerwanie odbudowy 

koniunktury w usługach. 

 
Produkcja przemysłowa Polski w poszczególnych miesiącach kryzysu 2020 na tle wybranych 

krajów Europy (zm. %, r/r, dane odsezonowane) 

 
źródło: GUS, Bloomberg, opracowanie własne 

 

Polska, pod kątem ekonomicznym, na tle 

krajów europejskich jak do tej pory radzi 

sobie nie najgorzej w obecnym kryzysie. 

Sektor turystyczny odpowiada za niewielki 
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wycinek naszej gospodarki, a firmy 

przetwórstwa przemysłowego, na tle krajów 

regionu, są mniej uzależnione od sektora 

motoryzacyjnego, silnie dotkniętego 

załamaniem światowego popytu na 

samochody w I połowie br. To zauważalnie 

redukuje obciążenie konsekwencjami 

obecnego kryzysu. 

 

Kształt dotychczasowego odbicia pozwolił na 

poprawę prognoz własnych Alior Banku dla 

krajowej gospodarki. Aktualnie spodziewamy 

się spadku PKB o 2,6% w ’20 (poprzednio -

3,6%). W kolejnym roku oczekujemy odbicia 

PKB o 4%. Za lepszymi perspektywami stoi 

głównie mocniejsze ożywienie w konsumpcji 

wspomagane relatywnie niewielkim 

pogorszeniem na rynku pracy. Istotnym 

czynnikiem ryzyka dla odbudowy koniunktury 

jest dalszy przebieg epidemii, który wygląda 

na to, iż w Polsce przybiera obecnie ostrzejsze 

kształty niż na wiosnę. Rodzaj i zakres 

wprowadzanych jak dotąd obostrzeń powinien 

mieć znacznie słabszy niż w II kw. wpływ na 

życie gospodarcze, niemniej ewentualne 

dalsze przyspieszanie epidemii będzie 

zapewne pogarszać sytuację w tym zakresie. 

(js) 

 
Prognozy makroekonomiczne Alior Banku (na dzień 11.09.2020) 

 

  2018 2019 2020P 2021P

Wzrost gospodarczy

PKB (realna zmiana) 5,1 4,1 -2,6 4,0

Inwestycje (realna zmiana %) 8,7 7,2 -9,5 5,8

Konsumpcja prywatna (realna zmiana w %) 4,5 3,9 -3,3 4,8

Ceny i płace

Inflacja CPI - koniec okresu 1,1 3,4 2,4 2,2

Inflacja CPI - średnia (%) 1,7 2,3 3,3 2,0

Rynek pracy

Bezrobocie - koniec okresu w % 5,8 5,2 7,2 6,8

Bezrobocie - średniorocznie (%) 6,1 5,4 6,1 6,9  
źródło: Dział Analiz Makroekonomicznych Alior  

 

 

Akcje 

Rynki rozwinięte ogółem 

Początek września nie był szczególnie udany 

dla zagranicznych rynków akcji. Jednak już 

druga połowa miesiąca oraz początek 

października to powrót rynków do formy, w 

szczególności amerykańskich spółek 

technologicznych z indeksu Nasdaq.  

 

Sektorowo w dłuższych horyzontach 

czasowych najsłabiej zachowują się spółki 

energetyczne - operujące w segmencie ropy i 

gazu (wydobycie, przetwarzanie, 

infrastruktura, usługi towarzyszące) oraz 

sektor finansowy. Segment paliwowy z reguły 

wykazuje dużą wrażliwość na globalną 

koniunkturę, a ta ostatnio znów jest pod 

presją wzrostu nowych zakażeń oraz na 

powrót zaostrzanych wymogów sanitarnych, 

które wprost mogą się przełożyć na mniejszy 

popyt na surowce energetyczne. W przypadku 

sektora finansowego mocno ucierpiał sektor 

bankowy uderzony z jednej strony 

utrwalającym się otoczeniem niskich stóp 

procentowych, z drugiej strony wpływem 

pandemii na jakość portfela kredytowego. 

 

Środowisko niskich stóp procentowych, 

chociaż generalnie dobre dla rynków akcji 

jako całości, dla sektora finansowego 

(banków) istotnie zacieśnia możliwości 

osiągnięcia przychodów odsetkowych, a próby 

uzupełnienia tego ubytku wzrostem innych 

opłat nie zawsze są możliwe. Z kolei obecność 

koronawirusa i jego wpływu na otoczenie 

gospodarcze, z ograniczeniami 

administracyjnymi włącznie, powodują 

pogorszenie kondycji finansowej wielu 

przedsiębiorstw oraz konsumentów, 

prowadząc potencjalnie do problemów z 

regulowaniem zobowiązań, a zawiązywane 

rezerwy oraz dokonywane odpisy na poczet 

pogorszenia jakości portfela kredytowego 

znacząco obciążają wynik sektora. 

 

Argumentem, który mógł wpłynąć we 

wrześniu na przejściowe pogorszenie 

nastrojów na Wall Street był brak zapowiedzi 
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dodatkowych działań ze strony czołowych 

banków centralnych jak Fed czy EBC, a bez 

nich może być trudno o podtrzymanie hossy, 

zwłaszcza na wysoko wycenianych spółkach 

wzrostowych. Sam Fed po ostatnim 

posiedzeniu wskazywał na konieczność 

silniejszego wsparcia ze strony polityki 

fiskalnej w obliczu ryzyka wolniejszego od 

wcześniejszych prognoz odbicia w 

amerykańskiej gospodarce. Generalnie coraz 

więcej decydentów dostrzega ryzyko 

malejącej skuteczności oddziaływania polityki 

pieniężnej na gospodarkę w dobie zerowych 

stóp procentowych, przy czym o ile 

członkowie FED podejmują decyzje dość 

szybko przy znacznym stopniu 

jednomyślności, o tyle zmiany w polityce 

fiskalnej wraz z programami pomocowymi, 

systemami wsparcia, zasiłkami i wszystkim co 

wiąże się z nadwyrężeniem budżetu, 

wymagają pokonania wielu przeszkód 

administracyjnych z wzajemnym 

przekonaniem dwóch głównych frakcji w 

senacie do wspólnego podjęcia decyzji.  

 

Obecnie, jak pokazuje początek października, 

nastroje rynkowe w USA w dużej mierze są 

kierowane właśnie oczekiwaniami 

wprowadzenia dodatkowych programów 

pomocowych, spekulacje w tym temacie 

nasilają zbliżające się wybory prezydenckie. 

W odniesieniu do skuteczności polityki 

pieniężnej z pewnością wywierała ona silny 

wpływ na wyceny rynkowych aktywów, 

zwłaszcza tych ryzykownych, które w obliczu 

niemal zerowych stóp procentowych były 

jedynymi zdolnymi wykrzesać jakiekolwiek 

istotnie dodatnie stopy zwrotu. Jednak ciągłe 

zasypywanie rynków pieniędzmi, bez poprawy 

w realnej gospodarce prowadzi do 

abstrakcyjnie wysokich wycen odrywających 

się od nawet bardzo wysokich prognoz 

przyszłego wzrostu zysków przedsiębiorstw.  

 

W USA w rozpoczynającym się sezonie 

publikacji wyników spółek za III kw. oczekuje 

się odbicia zagregowanego dla spółek z 

S&P500 zysku na akcję kwartał do kwartału o 

17%, ale jednocześnie spadku w ujęciu rok do 

roku o ponad 20% (w II kw. zmiana r/r 

spadek wyniósł 33%). Dopiero pod koniec 

przyszłego roku kwartalny zysk na akcję ma 

pobić rekordowy 2018 r., czyli okres silnego 

wpływu obniżki podatku dla przedsiębiorstw, 

gdy tymczasem sam indeks już z początkiem 

września „odhaczył” nowe historyczne 

maksimum. W całym 2020 r. jest oczekiwany 

spadek zysku na akcję o blisko 20%, w 2021 

analitycy prognozują średnio wzrost o blisko 

25%.    

 

 

Zagregowany zysk na akcję indeksu S&P 500 kwartalny (EPS) oraz narastający za 4 

ostatnie kwartały (EPS 12M) 

 
Źródło: Bloomberg 
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Utrzymujące się w konsensusach prognoz 

żwawe odbicie w globalnej gospodarce w 

kolejnych kwartałach oraz jeszcze większe 

zakładane odbicie zagregowanych wyników 

spółek (wykres powyżej) uważamy za czynnik 

ryzyka dla wycen, które już i tak są mocno 

wyśrubowane, patrząc na relacje cena/zysk i 

to zarówno w oparciu o wyniki bieżące, jak i 

prognozowane.  

 

Mając na względzie powyższe, rynki 

rozwinięte jako całość niedoważamy 

względem wartości neutralnych, co jednak w 

zależności od strategii oznacza utrzymywanie 

alokacji na rynku amerykańskim z racji jego 

rozmiarów (ponad 50%-owy udział w 

globalnych indeksach akcji). Dodatkowo 

biorąc pod uwagę ryzyko nawrotu pandemii i 

związanych z tym kolejnych restrykcji jakie 

już pojawiają się w niektórych krajach, mimo 

bardzo wysokich wycen, wciąż zwracamy 

uwagę w stronę spółek zaliczanych do 

segmentu wzrostowych (growth1), które są w 

stanie stale dostarczać wzrostu wyników. Nie 

ulega jednak wątpliwości, że w długim 

terminie, bardziej preferowanymi winny być 

spółki  value2, które mimo słabszych 

perspektyw odnośnie wyników cechują się 

rekordowym na tle wieloletniego cyklu 

niedowartościowaniem względem growth, i 

jest wśród nich nadal duża grupa spółek o 

stabilnej sytuacji finansowej i majątkowej 

(mocny bilans, umiarkowane zadłużenie, 

wysoka płynność finansowa), które bez 

większych problemów powinny przetrwać 

zawirowania w otoczeniu gospodarczym, a 

jednocześnie w przypadku niepotwierdzenia 

się negatywnych scenariuszy można liczyć na 

dodatkowe benefity w postaci wypłacanych 

dywidend.  

 

Europejskie akcje jako całość są obecnie poza 

naszymi preferencjami. Wyraźnie większy 

udział sektora finansowego oraz 

przemysłowego, z mocniejszą ekspozycją na 

eksport produktów nie jest w tej chwili dobrą 

kombinacją. Sytuacja sektora finansowego, 

zwłaszcza w Europie Zachodniej będzie 

trudniejsza do poprawienia ze względu na 

znacznie dłuższy aniżeli w USA okres 

stosowania polityki zerowych stóp w strefie 

 
1 Spółki charakteryzujące się wysoką dodatnią dynamiką 

przychodów lub zysków, ale notowane najczęściej drożej 

w relacji do bieżących wyników  
2 Spółki o niskiej lub nawet ujemnej dynamice 

przychodów i zysków, ale przy atrakcyjnych poziomach 

wycen (w relacji czy to do zysków, czy majątku netto) 

oraz z możliwościami wypłat dywidend 

euro, natomiast kwestia portfela kredytowego 

i ryzyka odpisów pozostaje nawet większym 

problemem aniżeli innych na innych rynkach 

rozwiniętych ze względu na europejski model 

finansowania się firm, bazujący w większym 

stopniu na bankach aniżeli przez rynek 

kapitałowy (aktywa sektora bankowego do 

PKB w Europie są większe aniżeli w USA). 

Dłużej także w Europie mamy prowadzone 

operacje skupu aktywów przez EBC, jednak 

nie udało się dzięki nim trwałe zwiększenie 

tempa wzrostu gospodarczego, a jedynie 

przyzwyczaiły one przedsiębiorstwa oraz 

najbardziej zadłużone kraje członkowskie do 

nienaturalnie niskich kosztów finansowania.  

 

Dodatkowym problemem dla sektora 

przemysłowego strefy euro są nadal 

nieuzgodnione z Wlk. Brytanią warunki dalszej 

współpracy po jej wyjściu z Unii Europejskiej 

oraz umacniający się do dolara kurs wspólnej 

waluty. (mb/zo). 
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Rynki wschodzące (Emerging Markets – EM) 

 
Wschodzące rynki akcji jako całość zniżkowały 

we wrześniu w mniejszym zakresie aniżeli 

rynki rozwinięte (-1,8% indeks rynków 

wschodzących MSCI EM vs. -3,6% indeks 

rynków rozwiniętych MSCI World). Same 

akcje chińskie - najważniejszy rynek EM, po 

kilku miesiącach wzrostów, straciły 2,9%. 

Początek października to już jednak, podobnie 

jak w USA, wzrosty, a czołowe spółki parkietu 

chińskiego: Tencent i Alibaba (łącznie mają aż 

30% w indeksie MSCI China), zachowują 

podobną dynamikę co topowe amerykańskie 

spółki technologiczne znane pod akronimem 

FAAMG3. Zresztą struktura sektorowa indeksu 

MSCI EM oraz MSCI World w coraz większym 

stopniu, między innymi dzięki chińskim 

spółkom technologicznym i e-commerce, 

upodabnia się do tej dla indeksów rynków 

rozwiniętych (sektory te stanowią już ponad 

20% - więcej aniżeli jakiekolwiek pozostałe). 

 

Przyglądając się sytuacji gospodarczej Chin 

nie sposób nie odnieść się do zaskakująco 

dobrych oficjalnych danych pandemicznych, 

wszak to przecież to w Państwie Środka 

wykryto pierwsze zachorowania i jeszcze kilka 

miesięcy temu liczba chorych w Chinach 

przewyższała liczbę chorych z całej reszty 

świata. Aktualnie, gdy Europa zmaga się z II 

falą epidemii, a inwestorzy obawiają się 

powrotu do obostrzeń społecznych, służby 

medyczne z Chin podkreślają, że od ponad 50 

dni nie odnotowały ani jednego lokalnego 

przypadku Covid-19. Liczba nowych 

przypadków oscyluje w okolicy 20 i wszystkie 

pochodzą z zagranicy. Niestety rzetelność 

oficjalnych chińskich danych jest mocno 

dyskusyjna. 

 

Pozostając w temacie kryzysu zdrowotnego 

warto również zwrócić uwagę na sytuacje u 

chińskiego sąsiada - Indii, który w ramach 

łącznej liczby zdiagnozowanych przypadków 

obecnie zajmuje drugie miejsce na świecie, 

tuż za USA. To właśnie ten drugi najludniejszy 

kraj świata dominuje obecnie pod względem 

dziennej liczby potwierdzonych przypadków 

zachorowań na koronawirusa, a do obecnego 

lidera dzieli je zaledwie milion przypadków, co 

biorąc pod uwagę dzienny przyrost 

zachorowań (ok. 80 tys.) zostanie wyrównane 

w przeciągu miesiąca. Jeśli popatrzy się 

 
3 Facebook, Amazon, Apple, Microsoft oraz Google, 

wchodzące w skład grupy Alphabet 

jednak na śmiertelność (1,5%) oraz liczbę 

przypadków na 1 mln mieszkańców (4,8 tys., 

dla porównania w USA 22,5 tys., w Polsce 2,7 

tys.) sytuacja w Indiach wcale nie jest tak zła 

- jest znacząco lepsza niż w przypadku wielu 

zamożniejszych państw.  

 

To jednak gospodarka Indii najmocniej 

ucierpiała w II kw., kiedy to PKB spadł o 24%. 

Aktualnie produkcja przemysłowa powoli 

odbija, jednak w ostatnim odczycie wciąż r/r 

jest mniejsza o przeszło 10%. Jaskółką 

zwiastującą poprawę jest PMI przemysłowy, 

który wzrósł z 46 pkt do 52 pkt i tym samym 

przekroczył poziom 50 pkt. oddzielający 

ekspansję od recesji. Wierząc wskaźnikowi, 

najgorsze Indie mają już za sobą.  

 

Zamykając temat pandemii warto zwrócić 

uwagę na jeszcze jeden aspekt, w którym 

Chiny wyróżniają się na tle całego świata. W 

związku z nieoczekiwanym szybkim odbiciem 

chińskiej gospodarki OECD zwiększyła 

prognozę PKB dla Chin w 2020r. z -2,6% na 

+1,8%. Państwo Środka jako jedyna istotna 

gospodarka zakończy rok ze wzrostem PKB, a 

na przyszły rok prognoza zakłada wzrost aż o 

8%. Wsparciem dla odbijającej gospodarki są 

m.in. wydatki infrastrukturalne, których 

rozmiar potwierdza największy w historii 

import miedzi (przeszło 2 mln ton). 

Podsumowując Chiny jako jedyne państwo 

wychodzą zarówno z kryzysu zdrowotnego jak 

i gospodarczego obronną ręką.  

 

Głównym czynnikiem ryzyka dla wzrostu 

gospodarczego Chin pozostaje wojna 

handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, jednak i 

na tym polu w ostatnim czasie pojawiły się 

obiecujące informacje. Z sondażu 

przeprowadzonego przez Amerykańską Izbę 

Handlu w Chinach wynika, iż tylko 4% 

spośród obecnych tam 1400 amerykańskich 

firm chce przenieść część lub całość produkcji 

z Chin. Z drugiej strony badania 

przeprowadzone przez Chińską Izbę Handlu 

mówią, że 90% chińskich firm chce 

pozostawić swoje inwestycje w Stanach na 

tym samym lub większym poziomie. Swoją 

cegiełkę dołożyła również Światowa 

Organizacja Handlu (WTO) - ogłosiła ostatnio, 

że amerykańskie cła o wartości ponad 200 

mld dolarów na import z Chin były nielegalne 

z punktu widzenia zasad organizacji handlu 

światowego, co Biały Dom uznał za 
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potwierdzenie teorii o bezradności WTO wobec 

Chin. Przedstawiciel USA ds. handlu dodał, że 

USA przedstawiły "obszerne dowody" na 

chińską kradzież własności intelektualnej, a 

WTO nie zaproponowała żadnych rozwiązań w 

tej sprawie. 

 

Podczas 75. zgromadzenia ONZ strona 

amerykańska ponownie oskarżała Chiny o 

spowodowanie pandemii oraz Światową 

Organizację Zdrowia (WHO) o szerzenie 

fałszywych informacji i tuszowanie 

rzeczywistości. Zarówno strona chińska jak i 

WHO odpierają zarzuty. Na koniec 

przemówienia Trump wytknął Chinom, iż 

zanieczyszczają świat i wrzucają tony 

odpadów do morza. Chiny w odpowiedzi 

ogłosiły nowe zobowiązania klimatyczne – 

szczyt emisji CO2 mają osiągnąć przed 2030 

r., a neutralność węglową przed 2060 r. 

Dodatkowo Xi Jinping podkreślił, że Chiny nie 

mają zamiaru toczyć „zimnej czy gorącej 

wojny z jakimkolwiek krajem”. 

 

W sytuacji, w której w Ameryce górę wziął 

izolacjonizm, a Trump wyprowadza USA z 

globalnych porozumień, Chiny czują, że 

nadchodzi ich czas. Prezentują więc nowe 

oblicze pod szyldami globalizmu i współpracy. 

Na korzyść Chin przemawiają także obecne 

sondaże z wyborów w Stanach 

Zjednoczonych: Joe Biden ma 

kilkunastoprocentową przewagę, a jego 

zwycięstwo prawdopodobnie nie będzie 

oznaczać całkowitego zniesienia konfliktu 

handlowego, ale może oznaczać jego 

znaczące załagodzenie.  

 

W nawiązaniu do komentarza z ubiegłego 

miesiąca, w którym wspominaliśmy o 

gigantycznym sukcesie ofert pierwotnych na 

chińskiej giełdzie spółek technologicznych 

ChiNext warto zwrócić uwagę na ostatni 

nieudany debiut spółki Joy Spreader 

Interactive Technology, która w ofercie 

pierwotnej (IPO) zebrała około 200 mln USD, 

a popyt na akcję przekroczył 1600 razy 

dostępną liczbę walorów. Mimo tego akcje 

spółki przeceniły się pierwszego dnia notowań 

o 6,3%, co dobitnie pokazuje, że nawet przy 

tak dużym zainteresowaniu ofertą pierwotną 

debiut nie zawsze gwarantuje „łatwy” zysk. 

(ad)

Wybrane chińskie indeksy akcji – YTD - od początku roku (2020.01.01=100) 

 

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku 
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Polska  

Wrzesień był pierwszym od 6 miesięcy, w 

którym nastroje na GPW pogorszyły się, a 

korekta dotknęła zarówno największe, jak i 

średnie i małe spółki. Indeks giełdowy 

skupiający największe podmioty (WIG20) 

zniżkował o 4,9%, a w mniejszym stopniu 

traciły średnie i małe podmioty, dla których 

indeksy mWIG40 oraz sWIG80 zniżkowały 

odpowiednio o 3,9% oraz 3,4%.  

Pogorszeniu nastrojów sprzyjały obawy o 

zbliżającą się kolejną falę globalnych 

zachorowań na koronawirusa, która 

wywołałaby powrót do restrykcji oraz dalsze 

spustoszenie gospodarcze. Ponadto krajowe 

dane epidemiczne odnotowują najwyższe 

dzienne poziomy zachorowań od początku 

epidemii, co świadczy o budowaniu się drugiej 

fali zachorowań. Co prawda na krajowym 

rynku akcji wiele się dzieje, mianowicie: 1) 

we wrześniu Biomed Lublin poinformował o 

wyprodukowaniu substancji - kandydata do  

leku na koronawirusa (choć droga do 

komercjalizacji to m.in. III fazy badań 

klinicznych, a więc dość odległa), 2) 

rekordowe zyski za III kw. podał producent 

rękawic ochronnych _ Mercator Medical, 3) a 

akcje Allegro.eu w trzecim dniu po debiucie 

notowań był już notowane ponad 100 proc. 

powyżej ceny emisyjnej z największej w 

historii GPW oferty pierwotnej, w cuglach 

stając się najbardziej wartościową spółką z 

całej GPW, ale ogólny obraz krajowego rynku 

akcji pozostaje słaby i to pomimo 

najnowszego odczytu indeksu PMI, 

mierzącego nastroje w sektorze 

produkcyjnym, który wzrósł we wrześniu do 

50,8 pkt., co świadczy o utrzymującym się 

przekonaniu menedżerów przedsiębiorstw dla 

rozwoju gospodarczego w najbliższym 

półroczu. 

Jeśli chodzi analizę sektorową spółek z GPW, 

jedynymi subindeksami sektorowymi ze 

wzrostem wartości we wrześniu były WIG-

Budownictwo (+1,6%) oraz spółki skupione w 

sektorach spożywczym i telekomunikacyjnym 

- ich indeksy wzrosły odpowiednio o 3,6% 

oraz 2,8%. Pozostałe sektory odnotowały 

spadki, w tym najmocniej przecena dotknęła 

sektor górniczy (-10,4%), chemiczny (-9,8%) 

oraz paliwowy (-7,2%). Sektor bankowy 

kontynuował osłabienie - we wrześniu WIG-

Banki zniżkował o 4,4%. W sektorze 

energetycznym doszło do odreagowania 

przeceny po podaniu informacji o zawartym 

porozumieniu w sprawie transformacji 

polskiego górnictwa i energetyki i odejścia od 

wydobywania węgla do 2049 r. Ponadto spółki 

energetyczne zaangażowane kapitałowo w 

projekt elektrowni jądrowej poinformowały, że 

podpisały ze Skarbem Państwa list intencyjny 

w sprawie sprzedaży 100% posiadanych 

udziałów w PGE EJ1 na rzecz Skarbu Państwa. 

Branża energetyczna jest w fazie głębokiej 

transformacji i dodatkowo tak duża inwestycja 

w projekt elektrowni atomowej 

przekraczałaby możliwości finansowe tych 

spółek. 

Spoglądając przez pryzmat zmian 

oczekiwanych przyszłych 12-miesięcznych 

wyników dla krajowych sektorów (konsensusy 

Bloomberg), analitycy bardziej przychylnie 

postrzegali sektor górniczy, następnie IT oraz 

producentów gier, gdzie oczekiwane wyniki 

zostały podniesione o odpowiednio 27%, 

7,9% oraz 5,5%. Z kolei najbardziej 

negatywnie oceniono perspektywy dla sektora 

telekomunikacyjnego (-7,4%) oraz ponownie 

sektora paliwowego (-3,6%). Na uwagę 

zasługuje poprawa oczekiwań w sektorze 

bankowym - o 3,6%, niwelująca sierpniowy 

pesymizm. Banki absorbują kryzys związany z 

wirusem m. in. w postaci niemal zerowych 

stóp procentowych oraz odraczanych spłat 

kredytów. W sektorze finansowym praktycznie 

nie będzie możliwości wypłat dywidend w tym 

roku, po zaleceniach KNF dotyczących 

wzmacniania bazy kapitałowej.  

Pod względem wielkości spółek, rynek 

przychylniej spojrzał na duże podmioty z 

indeksu WIG20, podnosząc ich oczekiwane 

wyniki na najbliższy rok o 1%, natomiast 

obniżył oczekiwania wyników o 6% odnośnie 

średnich spółek skupionych w indeksie 

mWIG40. 

Całościowo patrząc przez pryzmat wskaźnika 

oczekiwanego P/E (cena/zysk) na najbliższe 

12 miesięcy, niezmiennie najtaniej 

wycenianymi sektorami są spożywczy (6,3), 

paliwa (7,2) oraz energia (7,5). Z kolei 

ponownie najdrożej wycenianym sektorem są 

reprezentanci gier (23,4), w którym od co 

najmniej trzech miesięcy sygnalizujemy 

symptomy bańki spekulacyjnej. 

Nasze całościowe nastawienie do krajowego 

rynku akcji niezmiennie pozostaje neutralne i 

takie samo jak dla rynków wschodzących 

ogółem (co oznacza, że postrzegamy je lepiej 

aniżeli akcje z rynków rozwiniętych). Jednym 

z argumentów braku bardziej pozytywnego 

stanowiska jest opóźnienie wejścia w życie 
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planowanej reformy OFE, z kolei korzystnie na 

wyceny, zwłaszcza w segmencie małych i 

średnich spółek, wpływa najwyższy od lat 

wzrost aktywności inwestorów 

indywidualnych. (tk) 

 

Obligacje 
 
Wrzesień przyniósł pierwszą od marca 

wyraźniejszą korektę w segmencie 

zagranicznych obligacji korporacyjnych high-

yield (o słabszym standingu finansowym bądź 

bez ratingu) oraz długu rynków wschodzących 

(EM). /Szczegółowe stopy zwrotu na 

przedostatniej stronie/. W kraju również 

zyskiwały obligacje korporacyjne, ale przede 

wszystkim obligacje skarbowe o wszystkich 

terminach zapadalności.  

W rezultacie „skarbówki” o najkrótszych 

terminach zapadalności - do 2 lat, nie oferują 

już dodatniej rentowności, natomiast 

charakterystycznym dla krajowego rynku jest 

dość stroma na obecne warunki monetarne 

tzw. krzywa dochodowości (wykres 

powstający z rentowności obligacji w 

zależności od terminu zapadalności). Długi 

koniec krzywej (10-latki) oferuje rentowności 

ok. 1,3 proc. i niektórzy z zarządzających 

wskazują na prawdopodobieństwo 

zrównywania jej do tej na papierach o 

krótszym terminie zapadalności, czyli jeszcze 

wzrostu ich cen. Bardziej płaskie krzywe 

rentowności mają miejsce chociażby w 

Europie Zach. czy USA. Amerykańskie 

obligacje skarbowe akurat nieco się osłabiły – 

rentowność 10-latek rządu USA na początku 

października wzrosła do 0,8 proc. 

Wartym zwrócenia uwagi jest jednak różnica 

w poziomach inflacji. W Polsce wskaźnik 

inflacji konsumenckiej CPI co prawda obniżył 

się w sierpniu do 2,9 % - najniżej od 12 

mies., ale inflacja bazowa (po wyłączeniu cen 

żywności i energii, które r/r są tańsze) 

wynosiła ostatnio – 4,0% - blisko 

najwyższego poziomu od 20 lat, co jest 

zjawiskiem dość nietypowym przy tak dużej 

skali załamania gospodarczego, jaka miała 

miejsce w Polsce w II kw. (-8,2% proc. 

spadku PKB). Tymczasem w Eurolandzie w 

sierpniu wystąpiła nawet deflacja - spadek 

cen o 0,2 proc. r/r.  

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, w 

których banki centralne obierały aktywną rolę 

w celu osłony gospodarki przed wpływem 

lockdownów, ma miejsce aktualnie najwyższa 

w historii nadpłynność sektora bankowego, na 

którą złożyły się z jednej strony zastrzyki 

gotówkowe z tarczy antykryzysowej w 

poprzednich miesiącach, z drugiej zaś firmy i 

gospodarstwa domowe wstrzymują się z 

wydatkami i inwestycjami w oczekiwaniu na 

„niepewne jutro” i skokowo zwiększają en 

mass depozyty. Nadpłynność sektora 

bankowego na podstawie wielkości 

przetargów na krótkoterminowe bony 

pieniężne NBP można szacować na 170-180 

mld zł. 

Podsumowując, większość głównych 

inwestowalnych segmentów obligacji oferuje 

najniższe w historii rentowności w relacji czy 

to do uwarunkowań makroekonomicznych 

(stopa inflacji w przypadku obligacji 

skarbowych), czy też fazy cyklu 

gospodarczego (premie kredytowe na rynku 

obligacji korporacyjnych) i inwestowanie w nie 

przy obecnych poziomach ma głównie sens 

taktyczny, w oczekiwaniu na atrakcyjniejsze 

wyceny na rynkach akcji i/lub 

ryzykowniejszych segmentach obligacji.  

Stosunkowo najmniej zniekształcony polityką 

monetarną banków centralnych wydaje się 

być polski rynek pierwotny obligacji 

korporacyjnych (preferujemy fundusze z 

buforem płynnościowym i możliwościami 

korzystania z ofert na rynku pierwotnym, w 

tym koronaobligacji), a wśród obligacji 

zagranicznych – dług rynków wschodzących. 

(zo) 
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Surowce 
Spadek zapotrzebowania na transport w dobie 

II fali pandemii, wzrost popularyzacji kwestii 

ESG oraz, jak wskazują sondaże, niemal 

pewne zwycięstwo opowiadającego się w 

większym stopniu za „zieloną energią” 

kontrkandydata D. Trumpa w wyścigu o fotel 

prezydenta USA, powodują, że zarówno cena 

ropy, jak i akcje spółek z sektora oil&gas 

mogą wydłużyć okres słabego zachowania.  

Na przeciwległym biegunie zainteresowania 

surowcami pozostaje złoto, które aktualnie 

przechodzi płaską korektę notowań, ale w 

świetle przyrzeczeń czołowych banków 

centralnych utrzymywania ujemnych 

zerowych stóp procentowych przez jeszcze 

długi okres oraz w obliczu zwiększonego 

ryzyka inwestowania na całym świecie w 

konkurencyjne względem złota alternatywy, 

jak np. nieruchomości i to zarówno w formule 

bezpośredniej, jak poprzez REIT-y, powrót 

ceny kruszcu powyżej poziomu 2000 USD za 

uncję, prędzej czy później, wydaje się wysoce 

prawdopodobny. (zo) 

Notowania cen surowców (2020.01.01=100)  

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku, * składa się z 19 notowanych na giełdach surowców, największy 23%-owy udział 

stanowi w nim ropa WTI, ** 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  
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Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatniej stronie raportu. 

Stopy zwrotu z wybranych indeksów i klas aktywów  
AKCJE - regiony Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI ALL Countries USD -3,4% 7,7% 27,8% 8,5% 16,1% 48,1%

MSCI World USD -3,6% 7,5% 27,8% 8,6% 18,3% 49,6%

MSCI Emerging Markets USD -1,8% 8,7% 27,5% 8,1% 0,0% 36,6%

MSCI EM Asia USD -1,3% 11,1% 30,0% 19,2% 10,8% 53,7%

MSCI EM Latin America USD -5,5% -2,1% 16,0% -31,5% -37,3% -3,5%

MSCI EM Europe USD -8,2% -6,1% 10,9% -20,6% -14,7% 14,7%

MSCI Poland USD -5,9% -3,4% 11,1% -23,9% -33,2% -21,5%

MSCI Frontier Markets USD 0,6% 7,4% 21,7% -6,3% -14,8% 0,4%

S&P500 - USA USD -3,9% 8,5% 30,1% 13,0% 33,5% 75,2%

Russell 2000 USD -3,5% 4,6% 30,8% -1,0% 1,1% 37,0%

MSCI Europe EUR -1,5% -0,3% 11,3% -9,8% -8,7% 2,0%

StoxxEurope600 - Europa EUR -1,5% 0,2% 12,8% -8,2% -7,0% 3,8%

DAX - Niemcy EUR -1,4% 3,7% 28,4% 2,7% -0,5% 32,1%

CAC40 - Francja EUR -2,9% -2,7% 9,3% -15,4% -9,9% 7,8%

IBEX35 - Hiszpania EUR -3,6% -7,1% -1,0% -27,3% -35,3% -29,7%

FTSE-MIB (Włochy) EUR -3,1% -1,9% 11,5% -14,0% -16,2% -10,7%

FTSE100 - Wlk. Brytania GBP -1,6% -4,9% 3,4% -20,8% -20,4% -3,2%

FTSE Nordic 30 SEK 2,1% 9,7% 20,7% 10,6% 18,4% 30,1%

Nikkei - Japonia JPY 0,2% 4,0% 22,6% 6,6% 13,9% 33,3%

TOPIX - Japonia JPY 0,5% 4,3% 15,9% 2,4% 20,7% 15,2%

MSCI China HKD -2,9% 11,7% 27,6% 29,8% 17,7% 70,7%

Hang Seng - Hongkong HKD -6,8% -4,0% -0,6% -10,1% -14,9% 12,5%

Kospi - Korea Płd. KRW 0,1% 10,4% 32,7% 12,8% -2,8% 18,6%

SENSEX - Indie INR -1,5% 9,0% 29,2% -1,6% 21,7% 45,5%

XU100 - Turcja TRY 6,2% -1,7% 27,8% 9,0% 11,3% 54,3%

RTS- Rosja USD -6,4% -2,8% 16,2% -11,6% 3,7% 49,2%

BOVESPA - Brazylia BRL -4,8% -0,5% 29,6% -9,7% 27,3% 110,0%

WIG PLN -4,3% -0,3% 18,7% -13,8% -23,1% -0,8%

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

MSCI ACWI Small Cap USD -2,3% 7,5% 33,7% 1,7% 1,1% 33,3%

MSCI ACWI Large Cap USD -3,6% 7,8% 27,2% 9,6% 18,0% 50,8%

WIG20 PLN -4,9% -2,6% 13,2% -21,2% -30,2% -17,1%

WIG20 total return PLN -4,8% -2,3% 13,7% -20,9% -26,1% -7,8%

mWIG40 PLN -3,9% 2,7% 25,0% -3,8% -28,6% -0,4%

sWIG80 PLN -3,4% 6,0% 38,6% 23,8% -6,0% 8,5%

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

MSCI World Healthcare USD -1,5% 4,5% 19,3% 19,1% 29,6% 48,8%

MSCI World Energy USD -14,2% -16,9% -4,2% -45,6% -51,2% -43,1%

MSCI World Financials USD -5,8% 1,2% 13,5% -16,7% -20,0% 3,4%

MSCI World Metals&Mining USD -5,4% 7,6% 45,8% 14,1% 9,9% 80,6%

MSCI World Industrials USD -0,8% 11,3% 30,2% 2,5% 6,0% 46,7%

MSCI World Consumer Discretionary USD -3,7% 15,7% 50,1% 24,4% 45,6% 76,1%

MSCI World Consumer Staples USD -1,4% 7,0% 15,5% 1,7% 10,7% 26,9%

MSCI World IT USD -4,6% 11,6% 46,1% 43,9% 92,8% 191,9%

Nasdaq USD -5,2% 11,0% 45,0% 39,6% 71,9% 141,7%

Nasdaq100 USD -5,7% 12,4% 46,1% 47,3% 91,0% 173,1%

Eurostoxx Banks EUR -11,9% -13,2% 0,3% -37,9% -60,6% -58,5%

WIG-Games PLN -0,4% 8,3% 64,1% 107,2%

WIG-Energia PLN -2,4% -5,1% 52,3% -4,6% -44,7% -43,7%

WIG-Banki PLN -4,4% -11,0% -11,0% -48,2% -50,4% -43,8%

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

MSCI World Growth USD -3,7% 11,5% 39,6% 29,4% 52,8% 95,6%

MSCI World Value USD -3,4% 3,2% 15,5% -10,6% -10,5% 11,8%  
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SUROWCE Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Ropa Brent USD -7,4% 1,3% 14,1% -24,4% -23,1% -32,6%

Miedź USD -0,3% 11,8% 36,1% 17,6% 2,6% 29,5%

Aluminium USD -2,0% 7,9% 15,8% 1,6% -16,9% 10,4%

Bloomberg Agriculture Index TR* USD 3,4% 11,9% 6,5% 2,8% -14,7% -22,6%

Rudy żelaza USD 1,2% 20,4% 40,9% 33,4% 77,7%

Węgiel koksujący CNY 2,9% 11,0% 14,9%

Złoto USD -4,2% 5,9% 19,6% 28,1% 47,4% 69,1%

Srebro USD -17,4% 27,6% 66,3% 36,7% 39,5% 60,0%

TR/Jefferies Commodity Index USD -3,1% 7,6% 21,9% -14,6% -18,9% -23,4%

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

DM skarbowe USD -0,1% 2,8% 4,7% 5,9% 12,9% 20,5%

USD Korporacyjne IG USD -0,1% 1,7% 10,9% 8,1% 20,7% 34,0%

EUR Korporacyjne IG EUR 0,3% 2,0% 7,4% 0,3% 6,4% 14,9%

USD Korporacyjne HY USD -1,3% 4,3% 14,9% 3,0% 12,8% 38,5%

EUR Korporacyjne HY EUR -0,7% 2,6% 13,7% -1,0% 5,2% 20,1%

EM skarbowe w walucie lokalnej USD -0,7% 1,6% 6,2% 2,0% 6,0% 26,8%

EM skarbowe w USD USD -2,1% 1,9% 13,1% 2,1% 9,3% 31,4%

Polskie Skarbowe > 1YR PLN 0,5% 0,6% 3,1% 6,0% 17,3% 23,0%

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

EUR/USD USD -1,8% 4,3% 6,3% 7,5% -0,8% 4,9%

EUR/PLN PLN 3,0% 1,9% -0,5% 3,7% 5,0% 6,7%

CHF/PLN PLN 2,9% 0,5% -2,3% 4,4% 11,3% 7,5%

USD/PLN PLN 4,9% -2,3% -6,4% -3,6% 5,9% 1,8%

USD/JPY USD 0,4% 2,4% 2,0% 2,5% 6,7% 13,7%

Bloomberg USD Index USD 1,4% -3,5% -5,6% -3,4% 1,5% -3,0%

MSCI EM Currency Index USD 0,4% 2,7% 4,4% 1,6% 0,5% 11,6%

JP Morgan EM Currency Index USD -2,4% -0,4% 0,9% -10,5% -22,3% -19,8%

Europe REITS EUR -7,5% -10,5% -9,3% -40,6% -39,9%

US REIT's USD -3,7% 0,7% 11,4% -21,0% -10,8% -1,1%

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

Apple USD -10,3% 27,0% 82,2% 106,8% 200,6% 320,0%

Amazon USD -8,8% 14,1% 61,5% 81,4% 227,5% 515,1%

Alphabet (Google) USD -10,1% 3,4% 26,1% 20,0% 50,5% 129,6%

Microsoft USD -6,7% 3,4% 33,4% 51,3% 182,4% 375,2%

Facebook USD -10,7% 15,3% 57,0% 47,1% 53,3% 191,3%

Netflix USD -5,6% 9,9% 33,2% 86,8% 175,7% 384,2%

Tesla USD -13,9% 98,7% 309,4% 790,5% 528,9% 763,5%

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

Glaxosmithkline GBp -1,4% -11,3% -4,1% -16,8% -2,5% 14,7%

Roche CHF -0,2% -4,0% 0,4% 8,5% 27,5% 22,6%

ASML EUR 0,1% -3,7% 29,8% 38,5% 118,5% 302,6%

Nestle CHF 0,7% 4,4% 9,9% 1,0% 34,8% 49,3%

Novartis CHF 2,4% -3,0% 0,1% -7,7% 9,0% 1,1%

Novo Nordisk DKK 6,3% 2,3% 7,4% 24,8% 46,0% 22,7%

L'Oreal EUR 0,3% -2,8% 16,2% 8,1% 54,3% 79,0%

LVMH EUR 1,7% 2,3% 18,0% 9,5% 71,1% 162,4%

Astrazeneca GBp 1,4% 0,4% 17,2% 16,5% 70,7% 102,2%

SAP EUR -4,5% 6,4% 31,1% 22,8% 43,5% 128,7%

Sanofi EUR 0,5% -5,9% 6,5% 0,3% 1,6% 0,5%

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

Baidu USD 1,6% 5,6% 25,6% 23,2% -48,9% -7,9%

Tencent Holding HKD -3,6% 2,6% 34,5% 54,9% 52,2% 295,6%

Alibaba USD 2,4% 36,3% 51,2% 75,8% 70,2% 398,5%  

Źródło: Bloomberg, dane w cenach zamknięcia na 31 sierpnia 2020 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  
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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, XIII 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. 

 
 

 

 


