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Wstęp 

 Przez większą część marca główną oś wydarzeń na 

rynkach finansowych stanowiły znów rosnące 

rentowności (a spadki cen) obligacji skarbowych 

krajów wysoko-rozwiniętych (DM), na czele z USA. 

Rentowność najbardziej popularnych 10—letnich 

obligacji rządu amerykańskiego (UST – US 

Treasuries) wzrosła w miesiąc o aż 32 p.b. (z 1,41 

do 1,73%), co przełożyło się na spadek indeksu 

obligacji rządu amerykańskiego o ponad 0,7% i w 

rezultacie najgorszego kwartału zarówno dla UST, 

jak i korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym (IG) –

od 1997 roku. Najsłabszy od blisko dekady 

początek roku zaliczyły też indeksy obligacji rynków 

wschodzących (EM) 

 Powyższemu zjawisku towarzyszyło umocnienie 

dolara i pierwsza od marca ubiegłego roku, 

wyraźniejsza korekta, znajdującego się w bardzo 

dobrej kondycji dzięki dodrukowi pieniądza, 

rynkowi surowcowemu. Straciły wszystkie główne 

grupy surowców, najmocniej towary rolne, a na 

pojedynczym poziomie – srebro (o 8,4%) 

 Był to natomiast bardzo dobry miesiąc (znów) dla 

globalnego rynku akcji ogółem (+2,5%). Zbiorczy 

indeks dla rynków rozwiniętych MSCI World zyskał 

jeszcze więcej - 2,9% i na początku kwietnia, po 

ogłoszeniu planów nowych inwestycji 

infrastrukturalnych w USA (pomimo że cześć z nich 

ma zostać sfinansowana podwyżką i to niemałą, 

stawki podatku od zysków przedsiębiorstw), 

zarówno w Europie, jak i USA indeksy akcji wspięły 

się na nowe historyczne poziomy notowań 

 Przejściowo w trakcie marca, zwłaszcza w okresie 

największego wzrostu rentowności UST, spadały 

kursy, do niedawna liderów wieloletniej hossy, tzn. 

szeroko rozumianych spółek „wzrostowych” 

(głównie IT, ale nie tylko). Zróżnicowanie indeksów 

globalnych MSCI Value - indeksu spółek w sporej 

mierze cyklicznych, ale też niżej wycenianych na 

wskaźnikach p/e vs. MSCI Growth było w marcu 

jednym z najwyższych w historii i wyniosło ponad 5 

pkt. proc. na korzyść stopy zwrotu tego pierwszego  

 Po raz kolejny zadziałał następujący mechanizm: 

wyższe rynkowe stopy procentowe oznaczają 

mniejszą wartość obecną przyszłych zysków 

spółek, niekiedy bardzo odległych w czasie, 

jednocześnie większość spółek „wzrostowych” 

operuje w branży nowoczesnych technologii, a 

więc bez dużych majątków trwałych, które 

stanowiłyby argument za wzrostem cen w 

otoczeniu inflacyjnym 

 Zróżnicowanie pomiędzy zachowaniem spółek 

wzrostowych oraz cyklicznych widoczne było także 

na rodzimym parkiecie, gdzie najsłabszym 

subindeksem sektorowym został, także niedawny 

lider wzrostów, WIG-Games, ciągniony w dół po 

negatywnym odbiorze przez inwestorów nowej 

strategii CD Projektu. Dobrze zachowywały się 

natomiast banki (pomimo ciążącym kredytom 

frankowym) oraz spółki energetyczne (pomimo 

rosnących cen uprawnień do emisji CO2).  

 Segmentowo, wszystkie główne indeksy GPW 

zakończyły kolejny miesiąc na plusie, a w 

szczególnie imponującym trendzie wzrostowym 

znajduje się indeks małych spółek sWIG80. 

Spośród monitorowanych przez nas ponad 50 

indeksów (patrz Stopy zwrotu z klas i subklas 

aktywów na dwu przedostatnich stronach raportu) 

12-miesięczną stopą zwrotu sWIG80 ustępuje 

jedynie indeksowi średnich i małych spółek 

amerykańskich (Russell2000) oraz 

„najgorętszemu” indeksowi sektorowemu - 

S&P500 Global Clean Energy (notabene szerzej 

wątek „zielonych inwestycji” zamierzamy  poruszyć 

w którymś z następnych wydań Nawigatora)  

 Częściowo efekt powyższego to zarówno w Polsce, 

jak i na świecie w krajach rozwiniętych, 

nadwyżkowe oszczędności gospodarstw 

domowych i wzrost zainteresowania lokowaniem w 

akcje przez inwestorów indywidualnych, którzy 

największą moc sprawczą w zakresie kształtowania 

się kursów mają właśnie na spółkach najmniejszych 

(zo).
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Wybrane indeksy i sub-indeksy giełdowe – od początku ubiegłego roku (2020.01.01=100)  

 

Źródło: Bloomberg, *polskie obligacje skarbowe – indeks Bloomberg Barclays Series-E Poland >1 Yr Bond, akcje zagranicznych spółek value – 

MSCI World Value, indeks zagranicznych spółek wzrostowych – MSCI World Growth, amerykańskie obligacje skarbowe - Bloomberg Barclays US 

Treasury Index 

Opis sytuacji gospodarczej  
Ostatnie tygodnie zaznaczyły się cykliczną rewizją 

prognoz ważnych ekonomicznych organizacji 

międzynarodowych takich jak MFW i OECD oraz 

kluczowych banków centralnych: amerykańskiego Fed i 

europejskiego EBC. Projekcje mają jeden wspólny 

mianownik – wskazują na rosnące rozbieżności w 

spodziewanym tempie post-pandemicznej odbudowy 

gospodarki pomiędzy USA i resztą świata, w tym strefą 

euro. 

Zarówno MFW jak i OECD zrewidowały w górę swoje 

oczekiwania względem globalnej koniunktury. Wg MFW 

światowy PKB w 2021 r. ma wzrosnąć o 6%, a w ’22 o 

4,4%. Jeszcze w styczniu organizacja prognozowała 

odpowiednio 5,5% oraz 4,2%. OECD podniósł swoje 

oczekiwania dynamiki światowego PKB względem 

grudniowych projekcji o 1,4 p.p. dla ’21 (do 5,6%) oraz 

0,3 p.p. dla ’22 (do 4%).  

Główną przyczyną lepszych perspektyw globalnej 

gospodarki są rosnące oczekiwania względem 

koniunktury w USA. Kluczem do żwawszego odbicia w 

Stanach jest kolejna, zatwierdzona w marcu runda 

rządowego wsparcia (już trzecia w trakcie pandemii, 

warta tym razem 1,9 bln USD czyli  w przybliżeniu 9% 

rocznego PKB w USA) kierowanego w dużej mierze do 

gospodarstw domowych. Poza tym istotne jest bardzo 

szybkie tempo szczepień, które wspiera luzowanie 

obostrzeń i ożywienie w usługach. Nie bez znaczenia jest 

też niezły punkt startowy – koniunktura w USA była 

relatywnie bardziej odporna na tryb epidemiczny np. 

względem strefy euro.  
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Jak długo wg ostatnich prognoz będzie trwać odrabianie 

strat PKB? Zarówno OECD, jak i MFW widzi USA jako 

jedyną dużą gospodarkę rosnącą szybciej w post-

pandemicznej rzeczywistości niż zakładano w 

projekcjach sprzed kryzysu, ale i tak dopiero w IV kw. ‘22 

(wg OECD) PKB będzie tam o ok. 1% wyżej od pre-

pandemicznych oczekiwań. Wg MFW aż do 2024 r. 

(włącznie) wciąż „stratna” będzie gospodarka globalna, 

w tym w największym stopniu biedniejsze kraje 

azjatyckie, Ameryka Łacińska oraz Afryka sub-

saharyjska.  

Prognozy MFW dynamika PKB w ’21 z kwietnia oraz 
stycznia tego roku (%, r/r)  

  

źródło: Bloomberg, opracowanie własne 

Różnica pomiędzy prognozą MFW z kwietnia’21 i 
stycznia’20 dla PKB w 2024 r. (%) 

  

źródło: źródło: MFW, opracowanie własne, objaśnienia: EM Azja – 

gospodarki wschodzące i rozwijające się Azji z wyłączeniem Chin, 

LAC – Ameryka Łacińska i Karaiby, SSA – Afryka sub-saharyjska, 

ME&CA – bliski wschód i Azja centralna, EMDE – gospodarki 

wschodzące i rozwijające się, EM Europa – gospodarki wschodzące 

i rozwijające się Europy, AE – gospodarki rozwinięte 

W powyższych porównaniach pominięta jest oczywiście 

kwestia długu, z którego w głównej mierze finansowane 

są aplikowane pakiety pomocowe - w przypadku USA 

warte blisko 25% PKB na przestrzeni niecałego roku. Tu 

implikacje mogą być różnorakie i zależne od stopy 

zwrotu z finansowanej długiem „inwestycji” – 

począwszy od długotrwałej pozytywnej stymulacji, a 

kończąc na mocniejszym nakręceniu spirali 

nieefektywnego zadłużenia. To jednak raczej kwestia 

dot. ewentualnego kolejnego kryzysu… 

W przypadku polskiej gospodarki marzec oraz kwiecień 

są pod przemożnym wpływem kolejnej fali epidemii i 

zaaplikowanych w celu jej wyhamowania kolejnych 

obostrzeń. Te lekko pogarszają perspektywy koniunktury 

w II kw. 2021, zwłaszcza w obszarze handlu oraz części 

usług. Od drugiej połowy kwietnia spodziewamy się 

rozpoczęcia powolnego luzowania obostrzeń. Już w 

okresie około-wielkanocnym zaznaczyło się 

wyhamowanie epidemii, które, przy obostrzeniach 

obowiązujących w obecnej formie do 18 kwietnia, 

powinno być kontynuowane.  

Potem transmisję wirusa będą zapewne utrudniać 

wyższe temperatury – tak przynajmniej sugerują 

analogie z ub. roku oraz bieżącego, patrząc chociażby na 

południowe stany USA oraz Hiszpanię. 

W II kw. znacząco powinno także zostać zwiększone 

tempo szczepień. O ile w I kw. rozdysponowano ok. 6 

mln dawek szczepionki, w bieżącym powinno to być (co 

najmniej) ok. 15 mln, z perspektywą dalszego wzrostu 

podaży w III kw. W takich okolicznościach coraz bardziej 

krzepną oczekiwania wyraźniejszego otwarcia 

przyblokowanych sektorów gospodarki w II połowie 

roku, a co za tym idzie szerszej poprawy koniunktury. (js) 
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Akcje

Rynki rozwinięte – USA  
Marzec był kolejnym dobrym miesiącem dla akcji 

głównych rynków rozwiniętych. Indeks MSCI World wzrósł 

o 3%, pozytywny sentyment utrzymuje się również z 

początkiem kwietnia wynosząc indeks na nowe 

historyczne maksimum. Prym wiodły giełdy europejskie, 

gdzie indeks grupujący europejskie spółki Stoxx Europe 

600 wzrósł o ponad 6%. Amerykański S&P500 był nieco w 

tyle, ale wzrost o 4,2% w skali miesiąca i tak jest bardzo 

dobrym wynikiem. Jednocześnie w odniesieniu do akcji 

amerykańskich kolejny miesiąc z rzędu lepsze zachowanie 

wykazują tzw. spółki value w porównaniu do spółek 

wzrostowych oraz spółki cykliczne względem spółek 

defensywnych.  

Podstawą pozytywnych nastrojów pozostają bardzo 

optymistyczne prognozy wzrostu wyników finansowych 

wspieranych stymulującymi działaniami banku 

centralnego i rządu federalnego, zwłaszcza w polityce 

fiskalnej notuje się coraz większą aktywność. Za 

uchwalonym niedawno przez Kongres potężnym pakietem 

pomocowym o wartości 1,9 bln USD, zwanym 

Amerykańskim Planem Ratunkowym, na początku 

kwietnia przedstawiono zarys kolejnego planu ożywienia 

gospodarki o wartości ponad 2 bln USD (”Plan dla 

Amerykańskich Miejsc Pracy”). O ile jednak celem już 

zatwierdzonego pakietu pomocowego było złagodzenie 

negatywnych skutków wynikających z wprowadzonych 

ograniczeń pandemicznych (bezpośrednie wypłaty do 

gospodarstw domowych oraz wszelkiego rodzaju ulg i 

dofinansowań przedsiębiorstw aby utrzymać miejsca 

pracy), o tyle kolejny program ożywienia gospodarki to 

plan potężnych wydatków publicznych w infrastrukturę 

transportową, modernizację domów, szerokopasmowy 

internet, dostęp do wody pitnej, budowę szkół i uczelni 

oraz wsparcie małego biznesu, lokalnej produkcji oraz 

rozbudowę systemu opieki dla osób starszych.  

W odróżnieniu od wcześniejszych pakietów pomocowych 

zapewniających bardziej doraźną pomoc i wspierających w 

większym stopniu bieżącą konsumpcję, planowane w 

nowym programie wydatki inwestycyjne mają szansę 

zapewnić bardziej stabilny i długoterminowy wzrost 

gospodarczy. Uruchomieniu szerokiego frontu inwestycji 

powinien towarzyszyć większy efekt mnożnikowy 

polegający na aktywizacji wielu sektorów gospodarki (np. 

budowa autostrad wymaga przedsiębiorstw budowlanych, 

dostawców maszyn i urządzeń, materiałów, paliw, 

lokalnych działalności np. hotelowo – gastronomicznych, 

dostawców mediów; każdy z tych sektorów wymaga 

jeszcze kolejnych środków produkcji: stali, węgla, ropy, 

żywności, wysoko wyspecjalizowanych jednostek itd.).  

Aktualny konsensus prognoz Bloomberga dla spółek z 

indeksu S&P500 zakłada wzrost zysku na akcję (EPS) w 

bieżącym roku o ponad 20%, w kolejnym roku o dalsze 

10% (dynamika będzie mniejsza, gdyż ustąpi już tzw. efekt 

bazy – niskich wyników poprzedniego roku), ale nadal są 

to oczekiwania dość optymistyczne. Mające z jednej 

strony silne umocowanie chociażby we wspomnianych 

programach stymulujących, w niewielkim jednak stopniu 

uwzględniają kwestie fiskalne, a wśród propozycji 

sfinansowania nowego programu inwestycji 

Infrastrukturalnych leży m.in. połowiczne cofnięcie obniżki 

CIT dla amerykańskich korporacji jakie nastąpiło za 

kadencji D. Trumpa i wzrost stawki z 21 do 28%, a także 

podwyższenie PIT dla osób zarabiających ponad 400 tys. 

USD rocznie, wzrost opodatkowania zysków kapitałowych 

dla zarabiających ponad 1 mln USD rocznie oraz 

zwiększenie podatków od nieruchomości. W rezultacie nie 

tylko P/E w oparciu o bieżące, ale także o prognozowane 
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P/E, pomimo oczekiwań silnych wzrostów zysku na akcję, 

pozostają blisko rekordowych poziomów.  

Wysokie wyceny rynkowe, które znacząco odbiegają od 

wzrostu wyników (kurs S&P500 jest na nowych 

rekordowych maksimach, podczas gdy dla zysku na akcję 

ma to nastąpić dopiero pod koniec bieżącego roku), 

dywidendy na akcję lub innych analogicznych mierników, 

zawężają tzw. premię za ryzyko rynkowe (nadwyżka 

oczekiwanej stopy zwrotu ponad rentowność inwestycji 

wolnej od ryzyka). W ostatnich tygodniach miał miejsce 

znaczący wzrost rentowności 10-letnich obligacji 

skarbowych, w tej sytuacji atrakcyjność rynku 

kapitałowego przy wysokich wycenach i obniżającej się 

premii za ryzyko rynkowe może jednak budzić obawy. 

Ponadto wzrost rentowności długu uwzględniany w 

modelach dochodowych wycen w kalkulacjach 

średnioważonego kosztu kapitału, a będący czynnikiem 

dyskontującym przyszłe przepływy pieniężne, najbardziej 

uderza w spółki we wczesnej fazie rozwoju o 

perspektywach osiągnięcia pierwszych znaczących zysków 

w dalekiej przyszłości, czyli najbardziej wrażliwych na 

stopę dyskontową. 

Siła relatywna spółek cyklicznych do defensywnych z 
indeksu S&P na tle siły relatywnej miedzi do złota 

 

Źródło: Bloomberg 

W bieżącym nastawieniu do amerykańskiego rynku akcji 

nie dokonujemy żadnych zmian uznając, że wysokie 

wyceny, mimo nawet pozytywnych prognoz w zakresie 

przyszłego zysku akcję, nie pozwalają na jego 

podniesienie. W miejsce tego preferujemy z jednej strony 

wciąż spółki wzrostowe, które potrafią się oprzeć 

zawirowaniom gospodarczym i nawet w trudnych 

warunkach rynkowych potrafią generować potężne zyski, 

czego przykładem są największe spółki indeksu S&P500, 

oraz wyeksponowane w większej mierze na stymulusy 

fiskalne, zwłaszcza te inwestycyjne, spółki value ze 

wskazaniem na cykliczną „nogę” tej alokacji. (mb).  

Europa 
Marzec był miesiącem wzrostowym dla głównych 

europejskich indeksów. DAX 30 i CAC 40 zwyżkowały w 

marcu odpowiednio o 8,9% i 6,4%.  Stoxx Europe 600 

zakończył miesiąc wyżej o 6,1%, kontynuując wzrosty także 

na początku kwietnia pobił dotychczasowe historyczne 

maksimum z przedcovidowego szczytu z 19 lutego 2020 

roku. Warto zauważyć, że w przypadku głównego indeksu 

akcji europejskich odrobienie pocovidowych strat zajęło 

ponad rok, w opozycji do głównego indeksu giełdy 

amerykańskiej S&P500, któremu zajęło to raptem kilka 

miesięcy i który historyczne maksima systematycznie 

poprawia już od III kw. ubiegłego roku.  

Motorem napędowym dobrego zachowania giełd 

europejskich w tym relatywnie względem amerykańskich 

w ostatnich miesiącach jest zapoczątkowana w listopadzie 

ubiegłego roku rotacja portfeli inwestorów w kierunku 

akcji spółek typu value, które na rynku europejskim 

stanowią znacznie większy udział w indeksach aniżeli w 

USA. W samym marcu indeks MSCI Europe Value 

odnotował 6,8% wzrostu vs. +5,2% MSCI Europe Growth 

Relatywnie nieco lepsze zachowanie indeksu 

europejskiego Eurostoxx600 (+7,7%) vs. amerykański 

S&P500 (+5,5%) w całym I kw. ma miejsce pomimo 

negatywnych przepływów kapitału do akcji europejskich. 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy napływy netto do 

funduszy akcyjnych (mutual fund & ETF) globalnie 

wyniosły 308 mld USD, w tym napływy do funduszy: akcji 

rynków rozwiniętych (138 mld USD), akcji ze Stanów 

Zjednoczonych (79 mld USD), akcji rynków wschodzących 

(65 mld USD). W tym samym czasie fundusze akcji 

europejskich odnotowały odpływy w wysokości 2 mld 

USD. Próbą wyjaśnienia tych dysproporcji mogą być 

relatywnie gorsze perspektywy makroekonomiczne dla 

strefy euro względem innym obszarów gospodarczych. Od 

początku roku konsensus ekonomistów Bloomberga 

podwyższył prognozy wzrostu PKB w USA na 2021 r. (z 

3,9% do 5,5%) i 2022 r. (z 3,1% do 3,8%) podczas gdy 

wzrost w strefie euro został skorygowany w 2021 r. w dół 

(z 4,6% do 4,2%) i w 2022 r. (z 3,7% do 4,05%). 
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Jednakże akcje europejskie jako całość są atrakcyjnej 

wycenianie w porównaniu do akcji amerykańskich mierząc 

takimi wskaźnikami jak CAPE (15,8 vs 29,8), P/BV (1,6 vs 

3,8) czy stopa dywidendy (2,6% vs 1,6%).  

Od strony polityki monetarnej w marcu Europejski Bank 

Centralny utrzymał docelową wartość skupu aktywów 

oraz stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, 

ale Rada Prezesów EBC oczekuje, że przez następny 

kwartał zakupy w ramach PEEP (Pandemic Emergency 

Purchase Programme) będą prowadzone w znacznie 

szybszym tempie niż w pierwszych miesiącach bieżącego 

roku, aby powstrzymać wzrost kosztów finansowania 

rządów. W ten sposób EBC odpowiada na obawy rynków 

finansowych o wzrost rentowności obligacji skarbowych. 

Obecnie inflacja w strefie euro wynosi 0,9 proc., zaś 

inflacja bazowa sięga 1,1 proc.  

Uwzględniając prognozy wzrostu Produktu Krajowego 

Brutto dla gospodarek europejskich, zaangażowanie w 

akcje w tym obszarze wydaje się właściwe, niemniej 

jednak ze względu na wysokie wyceny w ujęciu 

historycznym oraz utrzymujące się nadal ograniczenia w 

działalności w związku z niepewną sytuację pandemiczną 

w krajach zachodnioeuropejskich utrzymujemy dla akcji 

europejskich jako całości nastawienie umiarkowanie 

negatywne (-1 w skali od -2 do +2). (aw) 

Japonia  
W marcu giełda japońska kontynuowała wzrosty, choć jej 

główny indeks Nikkei225, skupiony na spółkach 

międzynarodowych, był znacznie słabszy od indeksu 

szerokiego rynku i w większym stopniu obejmujący spółki 

działające lokalnie - Topix (aż o około 4%).   

Różnica ta pojawiła się i pogłębiała od 19 marca. Po 

dwudniowym posiedzeniu dotyczącym Bank Japonii (BoJ) 

zapowiedział kontynuację programu skupu funduszy ETF i 

REIT do górnej granicy około 12 bilionów jenów rocznie (z 

rocznym celem zakupów ETF w wysokości 6 bilionów 

jenów), ale jednocześnie zapowiedział kupno wyłącznie 

funduszy ETF powiązanych z indeksem Topix. To 

fundamentalna zmiana, bo dotychczas z drobnymi 

przerwami bank kupował wyłącznie ETF śledzące indeks 

cenowy Nikkei 225, który podobnie jak amerykański Dow 

Jones Industrial Average jest indeksem cenowym, w 

którym waga spółki w indeksie w dużej mierze zależy od 

wartości rynkowej pojedynczej akcji, a nie np. kapitalizacji 

czy wartości akcji znajdujących się w wolnym obrocie. 

Przez lata gubernator Haruhiko Kuroda spotykał się z 

krytyką, że program faworyzował kilka spółek, którymi 

indeks ten jest mocno obciążony. W odpowiedzi 

stopniowo ograniczał zakupy środków śledzących Nikkei 

225, poprawiając program raz w 2016 i ponownie w 2018, 

aby bardziej faworyzować Topix. 

Na tym samym posiedzeniu BoJ pozostawił główną stopę 

procentową na poziomie:  -0,1 proc. (jest na tym poziomie 

od 5 lat) oraz pozostawił bez zmian także - target 

rentowności 10-letnich obligacji skarbowych – na 

poziomie ok. 0,0 proc. Większość ekonomistów oczekiwała 

takiej decyzji i nie miała ona wpływu na rynek akcji. Bank 

wyznaczył natomiast szerszy niż wcześniej oceniano zakres 

zmian rentowności – o 25 punktów bazowych w obie 

strony wobec targetu. W marcu, w przeciwieństwie do 

tendencji w USA, japońskie 10-letnie obligacje skarbowe 

umacniały się (spadła rentowność, wzrosła cena obligacji), 

choć zmiany nie były wielkie – raptem o kilka p.b. (z 0,14 

do 0,11%). W komentarzu po posiedzeniu Kuroda wskazał, 

że pewne wahania rentowności papierów skarbowych 

mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku. Dodał, 

że priorytetem jest utrzymanie całej krzywej rentowności 

na niskim poziomie podczas okresu pandemii, ale zbyt 

niskie rentowności mogą wpływać na gospodarkę.  

Przez większość miesiąca następowała w Japonii 

stabilizacja i wypłaszczenie dynamiki nowych zachorowań 

na COVID-19. W pierwszych dniach miesiąca zanotowano 

nowe tegoroczne dzienne minimum - poniżej 1000 

przypadków, a więc poziomy niewidziane od początku 

listopada. W drugiej połowie marca nastąpił lekki wzrost 

zakażeń, ale za to spadła liczba zgonów osób z Covid-19 - 

24 marca było ich najmniej od 12 grudnia 2020 r. – 

zaledwie 21 osób – i nastąpił spadek 7-dniowej średniej do 

ok. 30 zgonów dziennie. W dużych miastach zniesiono 7 

marca obowiązujący od stycznia stan wyjątkowy. (rk) 

Rynki wschodzące  
(Emerging Markets – EM) 
W marcu na poziomie zagregowanym akcji spółki rynków 

wschodzących nie partycypowały we wzrostach. Indeks 

MSCI Emerging Markets przecenił się o 1,7%, za co 

odpowiadała głównie azjatycka część, a ściślej stanowiący 

ponad 30% w benchmarku rynek chiński. Sam Indeks MSCI 

China w trakcie miesiąca tracił względem końca lutego 
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nawet blisko 10%, by ostatecznie dzięki odbiciu w 

ostatnich dniach zamknąć marzec spadkami o przeszło 6%, 

notując jednak najgorszy miesiąc od roku. 

Zaskakująca słabość rynku, który do tej pory przez nas, a 

także przez większość analityków, uważany był za 

faworyta, chociażby ze względu na skuteczne poradzenie 

sobie z pandemią oraz wzrost PKB w 2020 r. na tle 

kurczących się pozostałych znaczących gospodarek, 

zasługuje na poświęcenie tej części bieżącego wydania 

próbie wyjaśnienia nagłej korekty.   

Lampka ostrzegawcza zapaliła się w momencie 

przełamania post-covidowego trendu wzrostowego przez 

indeks Shanghai Composite na przełomie lutego i marca. 

Jednak z technicznego punktu widzenia dalsze wzrosty 

chińskich spółek uzasadnia obrona kluczowego, okrągłego 

poziomu 5000 pkt. przez indeks grupujący 300 

największych akcji notowanych na giełdzie w Szanghaju i 

Shenzen - CSI 300.  

Biorąc pod uwagę długoterminowe uwarunkowania, które 

wspierają fundamentalnie chiński rynek, o których 

wspominaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, na 

omawianą mocną wyprzedaż można spojrzeć jako na silną 

korektę, w trendzie wzrostowym, która ma swoje 

uzasadnienie w szeregu czynników, które można określić 

jako ryzyko dla chińskiego rynku akcji. Wśród wytłumaczeń 

pikujących notowań można wyróżnić m.in. korektę spółek 

typu growth, która zauważalna jest również na 

amerykańskim rynku w postaci względnej słabości indeksu 

Nasdaq vs. S&P 500, podczas gdy szeroki rynek wyznacza 

kolejne historyczne rekordy, indeks spółek 

technologicznych przecenił się i wciąż ma istotny dystans 

do swoich maksimów z połowy lutego.  

W ostatnich latach na chińskim rynku akcji coraz większe 

znaczenie mają spółki technologiczne, które zdobywają 

coraz to większy udział w indeksach, a wokół nich narasta 

ryzyko konfliktu z chińskim reżimem. Nie bez wpływu na 

chińskie korporacje pozostało zablokowanie największego 

IPO w historii świata – debiut Ant Group, kontrolowanego 

przez Jacka Ma, został wstrzymany po tym jak Jack Ma 

naraził się chińskiej władzy po krytyce chińskiego nadzoru 

finansowego. Po tych wydarzeniach nastąpiło zniknięcie 

na 3 miesiące Jacka Ma z przestrzeni publicznej, co 

również zaniepokoiło inwestorów. Dodatkowo przeciwko 

chińskim gigantom oddziałują podejmowane próby 

ograniczenia ich wpływu przez regulacje 

antymonopolowe. Chiński reżim nie może sobie pozwolić 

na krytykę własnych działań ani na stopniowe oddawanie 

zdolności opiniotwórczej na korzyść technologicznych 

gigantów.  

Kolejnym tematem, który może działać hamująco na 

wyceny chińskiego rynku akcji jest zacieśnianie polityki 

monetarnej przez chińskie władze, które obawiają się 

nadmiernego wzrostu zadłużenia, aby utrzymać stabilność 

sektora finansowego.  W ostatnich dniach 7-dniowa stopa 

repo, benchmark dla kosztów finansowania chińskich 

banków wzrosła do 3,5%, podczas gdy przez większość 

2020 r. oscylowała na poziomie 2,5%. Dodatkowo władze 

chińskie nakazują zwiększenie współczynników 

kapitałowych bankom oraz ograniczenie akcji kredytowych 

(np. przez ograniczanie pożyczek online). 

Nie bez echa pozostaje temat konfliktu na linii USA-Chiny, 

wprowadzone rozwiązania u schyłku prezydentury 

Donalda Trumpa wchodzą w życie – jeżeli chińskie spółki 

nie dostosują się do amerykańskich standardów audytu po 

wskazanym okresie dostosowawczym mogą zostać 

usunięte z amerykańskich giełd. Powiązanie militarne z 

chińskim reżimem również może skutkować delistingiem. 

Dodatkowo wobec administracji Joe Bidena spodziewano 

się łagodniejszego podejścia do konfliktu mocarstw, 

jednak początek nowej prezydentury szybko wskazał, że 

Joe Biden nie odpuści w tym obszarze konfliktu i rywalizacji 

w sektorze technologicznym.  

Również nie bez znaczenia pozostają kwestie praw 

człowieka, które są notorycznie naruszane przez chińskie 

władze. Głośny i medialny w ostatnich miesiącach temat 

prześladowania Ujgurów może wpływać na odpływ 

kapitału inwestorów kierujących się m.in. kryteriami ESG.  

W marcu pierwsze sankcje od 30 lat na Chiny nałożyła Unia 

Europejska, które dotyczą 11 osób i 4 podmiotów i 

wyrażają się poprzez zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu 

na teren UE. Do sankcji przyłączyły się także Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada.  

Podsumowując, zbieg szeregu czynników, które stanowią 

ryzyko dla chińskiego rynku akcji mógł spowodować 

głębszą korektę, która jednak zwiększyła atrakcyjność 

spółek wyrażaną np. przez niski poziom wskaźnik 

cena/zysk (który dla tego rynku po przecenie oscyluje w 

granicach 15). Długoterminowi inwestorzy, którzy na 

horyzoncie wciąż niezmiennie dostrzegają potencjał 

chińskiego rynku, zwłaszcza na tle wysokich wycen rynków 
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rozwiniętych, mogli wykorzystać zmianę nastrojów do 

zakupu aktywów na atrakcyjnym poziomie. (ad) 

Polska  
Pierwszy kwartał 2021 roku należy zaliczyć do udanych, 

chociaż jego końcówka pozostawia wiele do życzenia. 

Pomimo spadków w drugiej połowie marca wszystkie 

główne indeksy GPW kończą miesiąc na plusie z 

najlepszym w stawce sWIG80 (+5,5%). Nadal indeksom 

ciążą akcje dużych spółek, które od początku roku są już 

pod kreską (-1,7% YTD). Tutaj za spadki odpowiedzialni są 

dotychczasowi liderzy - CD Projekt i zawirowania z 

Cyberpunk 2077, Allegro i sprzedaż w przyśpieszonej 

księdze popytu akcji (wartość pakietu 4,6 mld zł) przez 

fundusze Private Equity będące głównym akcjonariuszem, 

KGHM rekordowa wycena – bez których trudno będzie o 

wyższe poziomy na indeksie. Wśród subindeksów rekordy 

bije WIG-Leki +41% do czego na pewno przyczynił się 

rozwój pandemii i krajowy lockdown. Dobrze zachowywały 

się również banki (+4,4%), gdzie Sąd Najwyższy wyznaczył 

nowy termin w sprawie kredytów frankowych (13 kwietnia 

2021). Nadal poprawy nie widać w branży gier, która 

notuje już trzeci z rzędu spadkowy miesiąc (-6,9%) głównie 

za sprawą akcji CD Projekt - stanowi w subindeksie 35% - co 

ewidentnie pokazuje negatywną zmianę nastrojów 

inwestorów do polskiego gamedevu.  

Od strony fundamentalnej wiele się nie zmieniło od 

ostatniego miesiąca. Wiele wycen akcji względem 

wskaźnika cena do zysku czy cena do wartości księgowej 

jest już wysoko, ale nadal możemy znaleźć na rynku akcje 

tanio wyceniane lub takie których wycena w ciągu 

ostatniego kwartału bardzo mocno spadły. Patrząc od 

strony technicznej wskaźnik wykupienia/wyprzedania 

szerokiego rynku jest na poziomie neutralnym a średnie 

długookresowe (200 sesyjne) potwierdzają obecnie trend 

wzrostowy. Do poziomów neutralnych spadł również 

Indeks Nastrojów Inwestorów (publikowany przez SII) co 

może potwierdzać, że jesteśmy blisko powrotu na 

wzrostową ścieżkę. 

Zwiększają się napływy do sektora polskich funduszy 

inwestycyjnych. Saldo wpłat i wypłat przekroczyło w lutym 

4,6 mld zł. Wciąż największą popularnością cieszą się 

fundusze dłużne, ale to akcyjne notują największą 

dynamikę napływu kapitałów. W przypadku funduszy akcji 

polskich w końcu przeważyły wpłaty (+42 mln zł), do 

funduszy akcji polskich małych i średnich spółek był to 

całkiem dobry miesiąc zakończony z przewagą wpłat nad 

wypłatami o 50 mln zł.  

Marzec przyniósł w końcu rozwiązanie kwestii ustawy o 

Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Rząd przyjął 

projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE z możliwością 

przeniesienia środków do ZUS. Do 2 sierpnia 2021 r. każdy 

z uczestników ma czas na zadeklarowanie chęci 

przekazania środków do ZUS (domyślnie zostaną 

przekazane na Indywidualne Konta Emerytalne). Cała 

operacja ma na celu uporządkowanie systemu 

emerytalnego w oparciu o 3 rozwiązania: emerytura 

dożywotnia z ZUS, prywatne środki z systemu 

pracowniczego (PPK, PPE) i indywidualnego. Obecnie OFE 

zarządzają kwotą bliską 150 mld zł, więc ostateczne 

dokończenie tej ustawy powinno pozytywnie wypłynąć na 

polski rynek akcji (mniejsza niepewność). Dodatkowo 

rośnie liczba kont i aktywów w Pracowniczych Planach 

Kapitałowych (ponad 3 mld zł) co w dłuższym terminie 

buduje III filar emerytalny i daje stabilny przypływ gotówki 

na polski rynek akcji. Łącznie daje to ponad 100 mln 

nowych środków, które zostały zainwestowane w marcu w 

spółki na GPW. 

Obserwujemy cały czas wzrost zainteresowania 

inwestorów polskim rynkiem akcji zarówno poprzez 

samodzielne inwestowanie jak i fundusze inwestycyjne. 

Inwestorzy Indywidualni odpowiadali za 25% obrotów na 

GPW w 2020 roku. To najwyższy wynik od 2009 roku i 

lepszy o 13 pkt % r/r. Pomimo obecnej sytuacji związanej z 

lockdownem i rekordem zakażonych nie widzimy 

powodów do obaw dla polskiego rynku akcji i pozostajemy 

przy naszym neutralnym nastawieniu. Obecnie sytuacja na 

rynku wygląda dużo lepiej niż rok temu, kiedy na rynku był 

istny armagedon. Jak widać niepewność, która w tamtym 

czasie towarzyszyła rynkom jest teraz przez nich pomijana. 

(bz) 
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Obligacje
Do najważniejszych wydarzeń na rynku obligacji w marcu 

należało kolejne zwyżki rentowności na rynku obligacji 

amerykańskich; 10-letnie Treasuries w marcu oferowały 

już nawet 1,75%, czyli znacznie wyżej niż jeszcze w III kw. 

ubiegłego roku, gdy było to niewiele ponad 0,5%, by na 

początku kwietnia nieco się umocnić – do rentowności 

1,62%. Spadkowy miesiąc obligacji skarbowych w USA 

przełożył się także na zniżki segmentach rynku obligacji, w 

szczególności na zbiorcze indeksy obligacji skarbowych 

rynków wschodzących (zarówno w USD, jak i w walutach 

lokalnych), jak również, skorelowanym poprzez 

mechanizm duration (ryzyka stopy procentowej), 

największego segmentu obligacji korporacyjnych – 

wartego ponad 8 bln USD amerykańskich obligacji o 

ratingu inwestycyjnym (IG – investment grade); największy 

segment obligacji na świecie to oczywiście amerykańskie 

obligacje skarbowe, o wartości 21 bln USD, i mający się 

bardzo dobrze w obliczu dalszego nieskrępowanego 

wzrostu zadłużenia imperium amerykańskiego (aktualnie 

28 bln USD).  

Potraciła też większość rynków obligacji skarbowych z 

regionu Europy Środkowo-Wschodniej (wzrost 

rentowności benchmarkowych 10-letnich obligacji 

czeskich o odpowiednio 24 pb. do 1,86%, a węgierskich o 

5 pb. do 2,71%, oraz zbiorcze indeksów obligacji rynków 

wschodzących zarówno w walutach lokalnych, jak i w 

dolarze. Rentowność polskich 10-letnich obligacji 

skarbowych, w przeciwieństwie do tendencji na rynkach 

zagranicznych, po wzroście o 33 pb. w lutym, w marcu 

spadła o 3 pb. do 1,55%. Jednocześnie złoty był najsłabszą 

walutą w regionie CEE i jedną z najsłabszych w całym 

koszyku krajów EM. 

Po dwukrotnym w ostatnim półroczu obniżeniu 

nastawienie do długu rynków wschodzących, przyglądamy 

się temu sektorowi, gdzie obok obligacji korporacyjnych 

high-yield mamy do czynienia z najwyższymi 

rentownościami w spektrum inwestowalnych obligacji (w 

walutach lokalnych z powrotem średnio 5%), jednak przed 

wzrostem zaangażowania powstrzymuje nas w krajach 

wielu kluczowych emitentów obligacji w koszyku EM (w 

szczególności Ameryka Płd. – Brazylia, Meksyk), sytuacja 

pandemiczna daleka od opanowanej, jednocześnie dość 

duże uzależnienie gospodarcze od kulejącej turystyki. 

Dodatkowo kraje EM są już raczej po dołku inflacyjnym, 

przez co mało prawdopodobne wydają się w większości z 

nich dalsze obniżki stóp procentowych banków 

centralnych, które ciągnęłyby krzywe dochodowości w dół 

i umożliwiały nań realizację zyskownych strategii 

tradingowych, tak jak to miało miejsce w drugiej połowie 

2020 r.  

Na kwiecień, co prawda podnosimy nastawienie ze 

skrajnie do umiarkowanie negatywnego dla polskiego 

długu skarbowego i uniwersalnego; preferujemy fundusze 

o elastycznym politykach inwestycyjnych, z wysokim 

limitem dla ryzyka stopy procentowej oraz możliwościami 

i kompetencjami inwestowania w dług skarbowy na 

pozostałych rynkach regionu Europy Środkowo-

wschodniej (CEE) oraz rynków wschodzących (EM), jak 

również nabywania „koronaobligacji” emitowanych przez 

BGK i PFR, gwarantowanych przez SP, ale o wyższej o ok. 

0,5 pkt. proc. rentowności względem analogicznych 

papierów skarbowych ze względu na mniejszą 

atrakcyjność nabywania dla banków (brak wyłączenia 

podatkiem od aktywów); niemniej sytuacja obligacji na 

większości rynków rozwiniętych (bazowych) może być 

napięta, zwłaszcza w USA, gdzie do sfinansowania 

pozostaje bieżący i szereg kolejnych planowanych 

pakietów fiskalnych, a jak pokazują analizy, głównym 

nabywającym w ostatnim czasie amerykańskie obligacje 

skarbowe był Fed, czyli tamtejszy bank centralny, i taka 

sytuacja raczej nie może rwać w nieskończoność. (zo) 

Zagraniczne korporacyjne IG 
Początek roku dla segmentu amerykańskich obligacji 

korporacyjnych (stanowiących ok. 70% w globalnych 

benchmarkach) o ratingu inwestycyjnym – IG (iBoxx USD 

Corporates) jest najgorszy od 1997 r., a stopa zwrotu w I 

kw. wyniosła minus 4,6%). Dla indeksu europejskich 

emitentów korporacyjnych o ratingu IG straty są znacznie 
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mniejsze - na dzień 31 marca indeks iBoxx Euro Corporate 

tracił YTD 0,7%. 

Wpływ na ujemne stopy zwrotu w tej klasie aktywów 

miała przede wszystkim sytuacja na rynkach bazowych 

(spadek cen a wzrost rentowności obligacji skarbowych 

amerykańskich był znacznie wyższy niż europejskich). 

Odległy termin średniej zapadalności obligacji, a tym 

samym wysokie wskaźnik duration – ryzyka stopy 

procentowej dla obligacji z segmentu IG (w USD średnio 

8,8 lat) był głównym kontrybutorem do spadku cen 

obligacji.  

Spready, mimo historycznie niskich poziomów w dalszym 

ciągu się zacieśniają. Spread dla EUR IG osiągnął 100 bp, 

dla USD IG wynosi 99 bp. Pomimo ujemnych stóp zwrotu, 

przepływy do funduszy ETF IG były dodatnie, co sugeruje 

większą wrażliwość inwestorów na poziom spreadów vs 

ryzyko stopy procentowej. W przypadku dwóch 

największych banków centralnych, czyli EBC i FED dostrzec 

ostatnio pewną rozbieżność w podejście do interwencji na 

rynku długu korporacyjnego. Podczas gdy EBC ogłosił 

zwiększenie zakupów na rynku wtórnym w ramach 

programów PEPP (Pandemic Emergency Purchase 

Programme) i CSPP (Corporate Sector Purchase 

Programme), to FED z dniem 31 grudnia skup IG na rynku 

wtórnym zawiesił, przedstawił za to natomiast nowy 

projekt wsparcia przedsiębiorstw zakładający zapewnienie 

płynności dla niespłacanych obligacji korporacyjnych.  

Rynek pierwotny w Europie utrzymuje wolumeny nowych 

emisji podobne do poprzednich lat, natomiast w USA 

widać duże ożywienie i rekordową podaż, co może 

powodować w przyszłości presje na rozszerzanie się 

spreadów.  (dm) 

Zagraniczne korporacyjne HY 
Marzec był kolejnym udanym miesiącem dla 

zagranicznych obligacji korporacyjnych High Yield (z 

ratingiem poniżej inwestycyjnego lub bez ratingu). 

Benchmarki, zarówno dla tego segmentu obligacji w USD, 

jak i w EUR odnotowały dodatnie stopy zwrotu, przy czym 

4-krotnie większy od europejskiego rynek amerykański (o 

wartości ok. 2 bln USD) zyskał tylko nieznacznie (+0,1%), 

choć oczywiście jest to, jakby nie patrzeć, dobry wynik na 

tle wyraźnych spadków obligacji skarbowych i o ratingu 

inwestycyjnym (IG). Europejskie HY zyskały w marcu 

więcej (+0,7 %), ze względu na generalnie lepsze 

zachowanie się bazy - europejskich obligacji skarbowych, 

które z kolei nie traciły na wartości z powodu obaw o 

wzrost inflacji, tak jak to miało miejsce w USA. W rezultacie 

na koniec miesiąca średnia rentowność w benchmarkach 

dla obligacji HY w euro spadła do rekordowo niskich 3,2%, 

natomiast HY w USD utrzymały rentowność na podobnym 

poziomie co w lutym - 4,2%.  

Spread czyli premia za ryzyko w stosunku do obligacji 

skarbowych nadal zmniejszał się w marcu, co dało też 

dodatkowe punkty do stopy zwrotu w tym miesiącu. 

Aktualnie wynosi ona 3,55% dla USD HY i 3,13% dla EUR 

HY, co jest wynikiem bliskim historycznych minimów, 

jednak oczekujemy, że do końca roku może się jeszcze 

nieznacznie zmniejszyć, pozytywnie wpływając na wynik.  

W bieżącym miesiącu odchodzimy od umiarkowanie 

negatywnego nastawienia do zagranicznych obligacji HY 

do neutralnego ze względu na wyższą premię za ryzyko w 

USA oraz pakiety fiskalne działania Joe Bidena, które 

wesprą lokalne firmy. Na początku marca obie Izby 

Kongresu przegłosowały pakiet wsparcia w dla ludności i 

samorządów w wysokości 1,9 biliona USD, a już na 

przełomie miesiąca otwarto debatę nt. kolejnego pakietu 

wydatków fiskalnych, tym razem z przeznaczaniem na 

budowę infrastruktury (także „zielonej”) o wartości 2-4 

bilionów USD, który może wejść w życie na początku 

wakacji.  

Wsparcie finansowe jakie oferują państwa w ramach 

ochrony miejsc pracy, przekłada się na mniejszą ilość 

niewypłacalności firm. W lutym na świecie upadło jedynie 

6 firm z ratingiem subinwestycyjnym Moody’s (3 w 

styczniu) w porównaniu do średniej miesięcznej z 

ostatnich lat wynoszącej 11. Wskaźnik niewypłacalności za 

ostatnie 12 miesięcy tym samym po raz kolejny spadł (z 6,8 

% do 6,6%) i Moody’s zakłada, że w scenariuszu 

neutralnym powinien dojść na koniec roku do poziomu 

3,9% - poniżej wieloletniej średniej:  

W świecie obligacji korporacyjnych nadal najlepszą 

rentowność można uzyskać z azjatyckich obligacji HY w 

USD (7,9%), czyli z bardzo atrakcyjną premią za ryzyko np. 

w stosunku do Polski czy Ameryki Południowej, zarówno 

jeśli porównujemy obligacje korporacyjne jak i skarbowe. 

Jednocześnie poziom ochrony inwestorów w przypadku 

niewypłacalności takich firm wydaje się znacznie mniejszy 

niż w Europie czy USA, znacznie niższe są też standardy 
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rewizji finansowej publikowanych wyników finansowych, 

więc jest to po prostu rekompensata za wyższe ryzyko 

inwestycyjne. Zupełnie odmienna jest też struktura 

sektorowa emitentów, z wyraźną dominacją 

„rozgrzanego” w Azji segmentu deweloperskiego. W 

marcu nastąpił wzrost w duration (czasu trwania) obligacji 

HY (w euro do 3,51, w USD do 3,78), jednak jest on nadal 

wyraźnie niższy niż w funduszach obligacyjnych innych 

klas. Zatem większe ryzyko emitenta w tej klasie, 

wynagradzane jest niższym ryzykiem stopy procentowej, 

przez co jesteśmy mniej narażenie na spadki cen obligacji 

w wyniku wzrostu obaw inflacyjnych.). (ml)  

 

Surowce 
Marzec można śmiało określić jako miesiąc korekty na 

szeroko rozumianym rynku surowców. Po kilku miesiącach 

nieprzerwanych wzrostów, ceny większości notowanych 

towarów, w mniejszym lub większym stopniu, cofnęły się 

poniżej maksimów, które zaliczyły w ostatnich tygodniach. 

Pomimo dobrych perspektyw i stabilnego popytu, rynek 

uległ presji, ze strony umacniającego się dolara i rosnących 

rentowności obligacji i ostatecznie indeks Bloomberg 

Commodity Index spadł w marcu o 2,1% w ujęciu 

dolarowym. 

„Rynek byka”, z jakim ewidentnie mamy do czynienia od 

kilku miesięcy, skutecznie przyciągnął uwagę i pieniądze 

inwestorów. Popyt spekulacyjny, był jednym z powodów, 

dla których wzrosty cen w lutym, w przypadku niektórych 

surowców, miały wręcz euforyczny charakter. Tak jak 

pisaliśmy w poprzednim Nawigatorze, taka sytuacja 

zawsze generuje zwiększoną zmienność i podnosi ryzyko 

korekty. Pieniądze inwestorów nie zainteresowanych 

fizyczną dostawą towaru, znacznie łatwiej reagują na 

zmieniające się otoczenie i potrafią zmieniać kierunek 

przepływu dosłownie z dnia na dzień. W miarę upływu 

czasu od początku marca wyraźnie widać było coraz 

większą tendencję zamykania pozycji długich (na wzrost) i 

tendencja, która ta przyspieszyła jeszcze w drugiej połowie 

miesiąca. Ruch ten tłumaczono głównie umacnianiem się 

dolara i rosnącymi rentownościami obligacji, 

konkurujących z innymi aktywami o kapitał. Również 

trzecia fala pandemii i lockdowny w wielu istotnych 

gospodarczo krajach   stanowiły dogodny pretekst do 

realizacji niemałych zysków z ostatnich tygodni i miesięcy. 

Średnio i długo terminowe perspektywy dla rynku 

surowców pozostają jednak nadal dobre. Popyt z Azji   

pozostaje stabilny, a widać już stopniowe odbudowywanie 

się go w niektórych krajach zachodnich. Przykładem na to 

mogą być np. stany Zjednoczone, gdzie wśród śmiałych 

decyzji niektórych gubernatorów stanowych, jak np. w 

Teksasie i w miarę rosnącego odsetka osób zaszczepionych 

przeciw Covid-19, zwiększa się powoli mobilność 

społeczeństwa, co skutkuje między innymi zwiększonym 

popytem na benzynę.   

Równocześnie warto podkreślić fakt, że przegłosowany 

przez Kongres pakiet stymulacyjny Joe Bidena nie wszedł 

jeszcze na dobre w fazę realizacji. Rynek nadal oczekuje 

dynamicznego wzrostu popytu po pandemii, poszukuje 

zabezpieczenia przed inflacją i „gra” scenariusz „zielonej” 

transformacji gospodarek rozwiniętych. 

Ropa 

Po kilkunastoprocentowych wzrostach jakie ropa 

zanotowała w lutym, początek marca przyniósł 

kontynuację i z końcem pierwszego tygodnia marca cena 

ropy Brent przekroczyła chwilowo nawet 70 USD za 

baryłkę. Druga cześć miesiąca była jednak dla surowca 

słabsza i ostatecznie marzec zamknął się dla dominującej 

na rynku europejskim ropy Brent spadkiem ceny o 1,6%, a 
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dla dominującej na rynku amerykańskim ropy WTI, 

spadkiem o 3,8%. 

Z początkiem miesiąca OPEC+ po raz kolejny zaskoczył 

rynek i 4 marca, wbrew oczekiwaniom analityków, którzy 

prognozowali zwiększenie dostaw o 1,5 mln baryłek od 

kwietnia, pozostawił je bez zmian. Oznaczało to, że 

pomimo rezerw produkcyjnych na poziomie szacowanym 

na ok. 8 mln baryłek dziennie, rynek nadal pozostawał z 

bieżącym dziennym deficytem na poziomie ok 2,5 mln 

baryłek, co w naturalny sposób powoduje spadek zapasów 

surowca. Obecnie są one znacznie poniżej połowy 

poziomu z kwietnia zeszłego roku (zapasy w USA spadły w 

tym czasie z ok. 1200 mln baryłek do 501,8 mln baryłek). 

W związku z faktem, że podaż łupkowa pozostaje 

nieelastyczna, a inwestycje są w sektorze na niskim 

poziomie (przez ostatnie 12 miesięcy inwestycje w 

wiercenia spadły o 50%, ponieważ firmy koncentrują się 

na zwrocie gotówki do akcjonariuszy i zmniejszaniu 

zadłużenia) rynek zaliczył lokalne maksimum cenowe. 

Jednak w kolejnych dniach nastąpiła nieunikniona po tak 

silnym wzroście korekta i kapitał spekulacyjny ochoczo 

realizował zyski. Pojawiły się obawy o to, że przy tak 

wysokich cenach ropy utrzymanie wspólnego stanowiska 

przez kraje OPEC+ nie będzie już takie łatwe. Nie od 

wczoraj wiadomo, że kraje takie jak Rosja czy Kazachstan 

chętnie znacząco zwiększyłyby dostawy. Obawy te okazały 

się rzeczywiście uzasadnione, bowiem na kolejnym 

kwietniowym spotkaniu, producenci zdecydowali o 

zwiększeniu dostaw. Podjęto decyzję, że w maju limity 

produkcji w ramach kartelu zostaną podniesione łącznie o 

350 tys. baryłek dziennie, w czerwcu o dodatkowe 350 tys. 

baryłek dziennie, a w lipcu o około 400 tys. baryłek 

dziennie. To dawałoby łącznie produkcję większą o 1,1 mln 

baryłek dziennie w ramach OPEC+ do lipca. Równocześnie 

Arabia Saudyjska zdecydowała o stopniowym ograniczaniu 

indywidualnych dobrowolnych cięć (1 mln baryłek 

dziennie), w maju podnosząc produkcję o 250 tys. baryłek 

dziennie, w czerwcu o 350 tys. baryłek dziennie, a w lipcu 

o pozostałe 400 tys. baryłek dziennie. 

Spowodowało to co prawda chwilowe cofnięcie ceny, 

jednak rynek nie zareagował większą przeceną (w 

momencie pisania materiału cena ropy brent to około 63 

USD za baryłkę).  Informacje te zbiegły się bowiem z 

danymi dotyczącymi malejących w ostatnim tygodniu 

marca zapasów ropy i jej produktów (spadek zapasów ropy 

o 876 tys. baryłek, benzyny o 1,735 mln baryłek). Pokazały 

one dodatkowo wyraźnie zarysowujący się trend 

odbudowy popytu w miarę szczepienia populacji. 

Dodatkowo w miarę upływu czasu, poprawiająca się na 

półkuli północnej pogoda, powinna nasilić ten trend. 

Zestawienie tego faktu z tym, że nawet pełna realizacja 

postanowień OPEC, nie likwiduje bieżącego deficytu 

dziennego z którym mamy do czynienia dziś, 

spowodowało ze inwestorom zabrakło argumentów za 

silniejszą wyprzedażą. 

Sytuacja, póki co, wygląda na techniczną korektę, 

skorelowaną z decyzjami kartelu, wiosennym szczytem 

zachorowań na covid-19 i chęcią realizacji zysków po 

umocnieniu dolara i wzroście atrakcyjności obligacji. Ceny, 

pilnowane przez OPEC+, powinny w najbliższym czasie 

pozostawać stabilne. Kartel ewidentnie wyciągnął wnioski 

ze skutków zeszłorocznej wojny cenowej między Arabią 

saudyjską i Rosją. Historia ostatnich tygodni pokazuje, że 

także sytuacje nadzwyczajne, takie jak atak dronów na 

rafinerię Saudi Aramco 18 marca, czy utknięcie na kilka dni 

w Kanale Sueskim kontenerowca Ever Green nie są w 

stanie destabilizować rynku. 

Złoto 

Marzec był kolejnym słabym miesiącem w wykonaniu 

metali szlachetnych, z tą jednak różnicą, że w tym miesiącu 

słabiej niż złoto zachowywało się srebro. Królewski kruszec 

stracił na wartości 1,5%, srebro natomiast staniało aż o 

8,4%.  

Rosnące oczekiwania inflacyjne nie były w stanie 

powstrzymać dalszej przeceny i to pomimo tego, że ze 

strony FED raz po raz płynęły zapewnienia o akceptacji dla 

średniej inflacji w dłuższym okresie na poziomie 2% (a 

przecież jak wiadomo w ostatnim czasie była ona znacznie 

poniżej tych wartości). Złoto jako aktywo inwestycyjne o 

charakterze „zerokuponowym”, jest najbardziej czułe ze 

wszystkich towarów na rentowność amerykańskich 

obligacji skarbowych. To z nimi bezpośrednio konkuruje o 

kapitał inwestorów. Obecna koncentracja na ryzyku 

inflacyjnym, zapewne pozwoliłaby mu wytrzymać presję, 

ze strony stopniowo rosnących stóp rynkowych, jednak tak 

szybki ich wzrost w naturalny sposób spowodował szybką 

likwidację pozycji spekulacyjnych. Jeśli chodzi o fundusze 

ETF oparte na złocie, to w zasadzie przez cały miesiąc 

inwestorzy redukowali pozycję wycofując środki. Ich 
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zaangażowanie było najniższe od 9 miesięcy i po 9% 

spadku od szczytu w zeszłym roku stanowiło ekwiwalent 

3144 ton. Po stronie sprzedającej były także fundusze 

hedgingowe, redukując swoją pozycję długą w kontraktach 

terminowych na giełdzie COMEX do poziomu najniższego 

od dwóch lat. W konsekwencji ich pozycja długa netto 

spadła od maximum zanotowanego w lutym 2020 o 85%. 

Stoi to w jawnej sprzeczności z trendami, z jakimi mamy 

do czynienia w handlu fizycznym metalem. Marcowe dane 

pokazały silne odbudowywanie się popytu chińskiego i 

indyjskiego. Ostatnie dostępne dane dotyczące popytu 

detalicznego na zachodzie, także wskazują na bardzo duże 

zainteresowanie monetami i sztabkami. W lutym br., 

mennica Perth Mint sprzedała ponad 124 tysiące uncji 

złota (wzrost o prawie 450 proc. w porównaniu z lutym 

2020 roku), natomiast U.S. Mint 125,5 tys. uncji złota (w 

porównaniu z ub.r. ponad 1600 proc. wzrostu). 

Równocześnie banki centralne na świecie miesiąc po 

miesiącu nieznacznie zwiększają ilość kruszca w 

rezerwach. Z początkiem kwietnia węgierski bank 

centralny ogłosił, że rozmiary krajowych rezerw złota 

wzrosły z 31,5 tony do 94,5 tony. Jako ciekawostkę podać 

można fakt, że również NBP, ustami prezesa Glapińskiego, 

deklaruje zakup w najbliższych latach kolejnych 100 ton 

złota. 

Z technicznego punktu widzenia warto podkreślić, że kurs 

obronił w końcówce miesiąca wsparcie w okolicach 1680 

USD za uncję. Równocześnie rosnące rentowności, raczej 

wcześniej niż później, spowodują reakcję FED-u, który 

kupując obligacje spróbuje zmniejszyć ich rentowność (z 

czego rynek zdaje sobie sprawę). W związku z tym korekta 

wzrostowa wydaje się jak najbardziej możliwa. Należy 

jednak pamiętać, że mocny dolar i ewentualne dalsze 

wzrosty rynkowych stóp procentowych mogą ten 

scenariusz uczynić nieaktualnym. 

Metale przemysłowe 
Po tym jak w lutym mieliśmy do czynienia z prawdziwą 

eksplozją cen w sektorze metali przemysłowych, marzec 

przyniósł uspokojenie sytuacji, a w niektórych 

przypadkach korektę wzrostów. Popyt na fizyczne metale 

nadal utrzymywał się na bardzo przyzwoitym poziomie. 

Jednak wysoki poziom spekulacyjnych pozycji w 

kontraktach nastawionych na wzrost cen, znacząco 

zwiększa ryzyko korekty cenowej. Nie inaczej było i tym 

razem. Umacniający się dolar i nasilająca się trzecia fala 

pandemii sprawiły, że część inwestorów zdecydowała o 

realizacji zysków, w związku z czym rynek nie był w stanie 

kontynuować wzrostu. 

Po tym jak ceny miedzi, po lutowym wzroście o 15%, 

zameldowały się na poziomach nie widzianych od dekady, 

marzec przyniósł kosmetyczna korektę o 2,4%. Pomimo 

imponującego wzrostu w przeciągu ostatnich miesięcy (od 

covidowego dołka surowiec podrożał o ponad 100%), 

rzeczywisty bieżący deficyt mocno ogranicza potencjał 

korekty. Według prognoz Goldman Sachs, deficyt w tym 

roku może być największy od ponad dekady i wynieść 

nawet 327 tysięcy ton. Równocześnie przez cały miesiąc 

rynkowi towarzyszyły problemy czołowych eksporterów, w 

tym głównie Chile, wynikające z nasilającej się pandemii. 

Przez cały marzec porty funkcjonowały w zwiększonym 

reżimie sanitarnym, co komplikowało i wydłużało ich 

pracę. Co więcej, na początku kwietnia, w związku z 

przekroczeniem granicy miliona zakażeń w kraju, 

zdecydowano o zamknięciu granic dla ruchu osobowego i 

ponownie zwiększono restrykcję w zakładach pracy. To 

istotne o tyle, że Chile odpowiada za około 1/3 światowej 

produkcji miedzi. Informacje te zrównoważyły wpływ na 

ceny faktu, że globalne zapasy metalu w Londynie, Nowym 

Jorku i Szanghaju wzrosły z lutowego minimum, czyli 

najniższego poziomu od ponad 10 lat - aż o 80 proc. Przez 

cały miesiąc kapitał spekulacyjny wycofywał się z pozycji 

na wzrost. Liczba długich pozycji na rynku miedzi na CME 

w marcu spadła o połowę, co wskazuje na coraz większą 

ostrożność inwestorów. Równocześnie nie wywołało to 

mocniejszej przeceny, co wydaje się być potwierdzeniem 

faktu, że za wysokimi cenami stoją jak najbardziej 

racjonalne przesłanki. 

Ruda żelaza, która przyzwyczaiła inwestorów do wysokiej 

zmienności, w marcu zmieniła cenę tylko w minimalnym 

stopniu (+0,8%). Chińskie huty, główny konsument rudy, w 

związku z planami Pekinu dotyczącymi redukcji CO2, 

planują ograniczyć tempo wzrostu produkcji stali (wzrost 

jedynie o 1,2% w tym roku) i produkować jej więcej z 

recyklingu – za pomocą pieców elektrycznych, bez udziału 

koksu. Równocześnie dostawy rudy z Australii pozostawały 

stabilne a Indie zapowiedziały wzrost eksportu. 

Dodatkowo w najbliższym czasie powinny odbudować się 

dostawy z Brazylii. To pomimo silnego popytu powinno 

stabilizować ceny z najbliższych miesiącach. 
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Po niemal roku nieprzerwanego wzrostu ceny niklu 

zaliczyły porządną 15 % korektę. Cynk zakończył miesiąc z 

wynikiem -1%, ceny aluminium wzrosły o 2%. Cena platyny 

niemalże się nie zmieniła (+0,2%). Warto natomiast 

zwrócić uwagę na pallad (+13,2%), który po wielu 

miesiącach ruchu bocznego, wybił się górą i ewidentnie 

przymierza się do ataku na zeszłoroczne (i historyczne 

zarazem) szczyty. 

Podsumowując krótkoterminowo rynek może wyglądać na 

„przegrzany” i istnieje ryzyko korekty. Jednak w dłuższym 

terminie popyt generowany przez pakiety stymulacyjne i 

programy dekarbonizacji i zielonej transformacji, oraz 

niska elastyczność podaży, wynikająca choćby z długości 

procesów inwestycyjnych, powinny nadal wspierać ceny.  

Towary rolne 

Ceny głównych towarów rolnych zachowywały się w 

marcu dość stabilnie, przynajmniej w porównaniu do tego 

co działo się na przełomie roku. Po wzrostowym rajdzie 

mieliśmy korekcyjny miesiąc dla pszenicy (-5,6%), 

nieznacznie wzrosły ceny kukurydzy (+1,6%) i soi (+2,3%). 

Na rynku znowu zaczęło pojawiać się zjawisko „contango” 

i ceny spotowe (bieżące) zaczęły być wyższe od cen 

terminowych. Wynika to z faktu, że zwiększony popyt z 

Chin spowodował, że już wyhodowanego ziarna jest mało, 

a ceny terminowe odzwierciedlają zwiększone zasiewy w 

reakcji na wysokie ceny bieżące. Większemu areałowi 

upraw na półkuli północnej, towarzyszą równocześnie 

mniejsze straty zimowe. Niekorzystne zjawiska pogodowe, 

w znacznie większym stopniu dotknęły kraje na południe 

od równika. I tak na przykład, o ile stan kukurydzy w 

Argentynie jest oceniany jako bardzo zły (tylko 17% areału 

ocenia się jako dobre lub doskonałe), to uprawy ozime w 

Europie mają się wyjątkowo dobrze (dla przykładu we 

Francji 88% areału ocenia się jako dobre lub doskonałe, 

gdy w zeszłym roku o tej porze określano tak 64%). 

Według danych Holenderskiej Agencji Przedsiębiorczości 

również w Rosji i na Ukrainie zima spowodowała mniejsze 

szkody w uprawach zbóż, niż początkowo oczekiwano. 

Nowym czynnikiem ryzyka, są pojawiające się na nowo w 

Chinach ogniska ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń). W 

przypadku wymknięcia się epidemii spod kontroli, 

zapewne załamałby się chiński popyt na kukurydzę, co 

przełożyło z kolei na ceny innych zbóż, ponieważ mają one 

wiele zastosowań substytucyjnych. 

Można założyć, że towary rolne z wysokim 

prawdopodobieństwem najbardziej dynamiczną fazę 

wzrostu mają już za sobą. Popyt nie będzie wykazywał tu 

takiej dynamiki jak w przypadku np. metali 

przemysłowych, a dostosowanie się podaży jest znacznie 

szybsze (w zasadzie obejmuje jeden cykl produkcyjny).  

Podsumowując, ekspozycje na wzrost cen 

zdywersyfikowanego koszyka surowców uważamy za 

pożądane w portfelach o kilkuletnim horyzoncie 

inwestycyjnym, jako element najbardziej skutecznego 

zabezpieczenia przed inflacją. Jednocześnie w portfelach z 

dużym udziałem akcji za zasadne uznajemy utrzymywanie 

ekspozycji na akcje spółek zajmujących się produkcją/ 

wydobyciem złota. (bn)
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Notowania cen surowców (2020.01.01=100)  

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku,  

* 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%,  

** 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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Stopy zwrotu z wybranych indeksów i klas aktywów  

 

Źródło: Bloomberg, dane w cenach zamknięcia na 31 marca 2021 r., skróty EM - rynki wschodzące, DM – rynki rozwinięte, JPM EMCI – indeks 

walut rynków wschodzących JP Morgana, IG – rating inwestycyjny, HY - rating subinwestycyjny

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

MSCI ALL Countries USD 2,5% 4,2% 19,1% 52,2% 33,2% 69,1%

MSCI World USD 3,1% 4,5% 18,8% 51,8% 36,1% 70,6%

MSCI Emerging Markets USD -1,7% 1,9% 21,7% 55,1% 12,6% 57,3%

MSCI EM Asia USD -3,1% 1,9% 20,9% 57,2% 23,4% 77,1%

MSCI EM Latin America USD 4,0% -6,1% 25,9% 46,0% -24,1% 6,2%

MSCI EM Europe USD 3,2% 2,5% 23,2% 36,6% -3,2% 31,6%

MSCI Poland USD 2,2% -2,0% 9,8% 22,1% -19,6% -11,2%

MSCI Frontier Markets USD -0,1% 0,3% 11,2% 35,4% -13,7% 16,3%

S&P500 - USA USD 4,2% 5,8% 18,1% 53,7% 50,4% 92,9%

Russell 2000 USD 0,9% 12,4% 47,3% 92,6% 45,2% 99,3%

MSCI Europe EUR 6,1% 7,8% 19,1% 32,6% 13,9% 25,3%

StoxxEurope600 - Europa EUR 6,1% 7,7% 19,0% 34,2% 15,8% 27,3%

DAX - Niemcy EUR 8,9% 9,4% 17,6% 51,1% 24,1% 50,6%

CAC40 - Francja EUR 6,4% 9,3% 26,3% 38,0% 17,4% 38,4%

IBEX35 - Hiszpania EUR 4,3% 6,3% 27,7% 26,4% -10,6% -1,6%

FTSE-MIB (Włochy) EUR 7,9% 10,9% 29,6% 44,6% 10,0% 36,1%

FTSE100 - Wlk. Brytania GBP 3,6% 3,9% 14,4% 18,4% -4,9% 8,7%

FTSE Nordic 30 SEK 6,1% 8,7% 12,5% 35,8% 36,9% 51,7%

Nikkei - Japonia JPY 0,7% 6,3% 25,9% 54,2% 37,9% 74,1%

TOPIX - Japonia JPY 4,8% 8,3% 20,2% 39,3% 20,7% 45,0%

MSCI China HKD -6,1% -0,2% 11,0% 41,6% 18,7% 91,3%

Hang Seng - Hongkong HKD -2,1% 4,2% 21,0% 20,2% -5,7% 36,6%

Kospi - Korea Płd. KRW 1,6% 6,5% 31,5% 74,5% 25,7% 53,4%

SENSEX - Indie INR 0,8% 3,7% 30,1% 68,0% 50,2% 95,4%

XU100 - Turcja TRY -5,4% -5,8% 21,5% 55,3% 21,2% 67,1%

RTS- Rosja USD 4,6% 6,5% 25,3% 45,6% 18,5% 68,6%

BOVESPA - Brazylia BRL 6,0% -2,0% 23,3% 59,7% 36,6% 133,0%

WIG PLN 2,0% 1,9% 17,5% 39,5% -0,5% 18,5%

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

MSCI ACWI Small Cap USD 1,9% 8,9% 34,4% 79,6% 30,1% 72,0%

MSCI ACWI Large Cap USD 2,5% 4,0% 18,1% 50,2% 34,5% 70,8%

WIG20 PLN 1,7% -2,3% 13,2% 28,2% -12,3% -2,9%

WIG20 total return PLN 1,7% -2,3% 13,4% 28,9% -6,9% 8,2%

mWIG40 PLN 1,2% 9,7% 22,4% 53,0% -4,3% 20,7%

sWIG80 PLN 5,8% 15,3% 30,5% 80,8% 30,9% 36,4%

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

MSCI World Healthcare USD 2,1% 0,3% 6,9% 27,4% 40,1% 60,9%

MSCI World Energy USD 2,1% 20,6% 51,3% 45,0% -25,8% -16,2%

MSCI World Financials USD 4,3% 12,6% 39,1% 57,9% 8,3% 48,9%

MSCI World Metals&Mining USD -2,3% 4,9% 23,9% 80,6% 28,6% 104,5%

MSCI World Industrials USD 5,8% 7,4% 23,6% 60,9% 27,7% 65,5%

MSCI World Consumer Discretionary USD 3,3% 3,4% 20,0% 80,1% 60,5% 103,6%

MSCI World Consumer Staples USD 6,3% -1,0% 4,7% 20,9% 16,9% 20,8%

MSCI World IT USD 0,7% 1,2% 14,1% 66,6% 97,4% 204,6%

Nasdaq USD 0,4% 2,8% 18,6% 72,0% 87,5% 172,0%

Nasdaq100 USD 1,4% 1,6% 14,7% 67,5% 98,9% 192,0%

S&P Global Clean Energy USD -7,0% -14,4% 30,3% 149,6% 153,1% 160,6%

Eurostoxx Banks EUR 5,0% 19,4% 61,6% 62,1% -29,9% -13,1%

WIG-Games PLN -6,8% -12,1% -24,2% 24,4%

WIG-Energia PLN 3,7% 5,3% 15,7% 76,2% -12,5% -31,0%

WIG-Banki PLN 3,9% 14,0% 46,9% 30,7% -30,7% -16,4%

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

MSCI World Growth USD 0,7% 0,1% 12,5% 57,1% 61,5% 109,7%

MSCI World Value USD 5,4% 8,9% 25,5% 44,9% 12,3% 35,6%
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* 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 Marzec 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Ropa Brent USD -1,6% 21,4% 41,3% 58,2% 6,7% 14,8%

Miedź USD -2,4% 13,5% 31,8% 79,3% 32,1% 83,0%

Aluminium USD 1,8% 10,8% 26,5% 46,6% 10,1% 44,8%

Bloomberg Agriculture Index TR* USD -1,8% 6,8% 29,6% 38,0% 9,4% 1,8%

Rudy żelaza USD 0,8% 7,1% 34,6% 89,6% 139,5%

Złoto USD -1,5% -10,0% -9,4% 8,3% 28,8% 38,5%

Srebro USD -8,4% -7,5% 5,1% 74,7% 49,1% 58,2%

Bloomberg Commodity Index USD -2,1% 6,9% 17,8% 34,9% -4,6% 5,9%

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

DM skarbowe USD -2,3% -5,6% -2,5% 2,0% 5,7% 10,6%

USD Korporacyjne IG USD -1,7% -4,6% -1,7% 8,7% 19,8% 27,1%

EUR Korporacyjne IG EUR 0,2% -0,7% 1,3% 8,8% 7,5% 12,1%

USD Korporacyjne HY USD 0,1% 0,8% 7,4% 23,7% 22,0% 47,3%

EUR Korporacyjne HY EUR 0,7% 2,1% 7,6% 22,4% 12,8% 26,7%

EM skarbowe w walucie lokalnej USD -2,3% -4,1% 2,6% 9,3% 3,9% 18,9%

EM skarbowe w USD USD -1,6% -5,6% -0,9% 12,3% 9,8% 22,7%

Polskie Skarbowe > 1YR PLN 0,0% -0,9% -0,3% 2,8% 13,6% 19,7%

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

EUR/USD USD -2,9% -4,0% 0,1% 6,3% -4,6% 3,1%

EUR/PLN PLN 2,5% 1,6% 2,3% 1,7% 10,1% 9,2%

CHF/PLN PLN 1,5% -0,9% -0,3% -2,6% 16,9% 7,9%

USD/PLN PLN 5,5% 5,8% 2,2% -4,3% 15,4% 5,9%

USD/JPY USD -3,8% -6,7% -4,8% -2,9% -3,9% 1,7%

Bloomberg USD Index USD 1,5% 2,8% -2,1% -7,6% 2,4% -2,5%

MSCI EM Currency Index USD -0,9% -1,1% 4,1% 8,6% -1,3% 12,3%

JP Morgan EM Currency Index USD -2,2% -3,8% 2,7% 4,2% -21,1% -18,7%

Europe REITS EUR 3,7% 2,6% 23,9% 16,0% -22,6%

US REIT's USD 3,9% 7,9% 19,2% 32,8% 16,5% 5,8%

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

Apple USD 0,7% -7,9% 5,5% 92,1% 191,2% 348,3%

Amazon USD 0,0% -5,0% -1,7% 58,7% 113,8% 421,2%

Alphabet (Google) USD 2,0% 17,7% 40,7% 77,5% 98,9% 170,4%

Microsoft USD 1,5% 6,0% 12,1% 49,5% 158,3% 326,9%

Facebook USD 14,3% 7,8% 12,5% 76,6% 84,3% 158,1%

Netflix USD -3,2% -3,5% 4,3% 38,9% 76,6% 410,3%

Tesla USD -1,1% -5,3% 55,7% 537,3% 1154,9% 1353,5%

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

Glaxosmithkline GBp 8,2% -4,0% -11,3% -15,0% -7,6% -8,8%

Roche CHF 2,5% -1,1% -3,1% -2,7% 39,4% 29,0%

ASML EUR 11,1% 30,0% 64,3% 113,2% 222,8% 479,1%

Nestle CHF 10,9% 1,0% -3,7% 5,9% 39,3% 46,6%

Novartis CHF 3,3% -3,4% 1,1% 1,2% 18,3% 31,1%

Novo Nordisk DKK -1,9% 0,7% -2,2% 5,0% 44,5% 21,0%

L'Oreal EUR 7,9% 5,1% 17,7% 36,8% 78,2% 107,6%

LVMH EUR 8,2% 11,2% 42,2% 67,9% 127,1% 277,5%

Astrazeneca GBp 4,3% -1,1% -14,3% 0,4% 48,0% 85,7%

SAP EUR 1,9% -2,7% -21,3% 3,1% 22,2% 47,6%

Sanofi EUR 11,1% 7,1% -1,3% 5,1% 29,0% 18,9%

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

Baidu USD -23,3% 0,6% 71,9% 115,8% -2,5% 14,0%

Tencent Holding HKD -7,9% 8,2% 19,3% 60,4% 48,9% 285,1%

Alibaba USD -4,6% -2,6% -22,9% 16,6% 23,5% 186,9%
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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. 


