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Akcje

Pierwszy miesiąc 2017 r. stał na warszawskim parkiecie pod znakiem 
kontynuacji pozytywnych trendów, które mieliśmy okazje obserwować 
pod koniec ub.r. W odróżnieniu jednak do grudnia 2016 r. lokomotywami 

wzrostu były spółki o małej i średniej kapitalizacji, których indeksy sWIG80 
i mWIG40 wzrosły kolejno o 7,2% i ponad 10%, podczas gdy indeks WIG20 
dał zarobić „tylko” 5,6%.

Pod koniec ubiegłego miesiąca poznaliśmy wstępny odczyt PKB za 2016 r., 
który wyniósł 2,8% r/r, czyli o 0,1 pkt. proc. wyżej od oczekiwań ekonomi-
stów. Bazując na danych miesięcznych i publikacjach rachunków 
narodowych z pierwszych trzech kwartałów minionego roku można 
oszacować, że wzrost gospodarczy w IV kwartale 2016 r. był zbliżony do 
2,5-2,6% r/r.

Chociaż do ostatecznego podsumowania 2016 r. należy poczekać na odczyt 
PKB za IV kwartał (publikacja w połowie lutego), to można uznać, że miniony 
rok rozczarował przede wszystkim silnym tąpnięciem w inwestycjach, 
słabym eksportem oraz rozczarowującą dynamiką konsumpcji. Załamanie 
inwestycji wynikało przede wszystkim ze zmiany perspektywy budżetowej 

EU (czynnik ten był zapowiadany od dawna choćby w projekcjach inflacji 
NBP), co odbiło się na nakładach publicznych, jednak nie bez znaczenia była 
również niepewność gospodarcza i polityczna (obawy o przewidywalność 
ustrojowo-prawną – ten czynnik niestety cały czas zwiększa premię za 
ryzyko dla inwestycji w naszym kraju). Słabszą dynamikę eksportu należy 
wiązać ze spowolnieniem w strefie euro, którego byliśmy świadkami 
w połowie ub.r. Niższa od oczekiwań dynamika konsumpcji, mimo bardzo 
dobrej sytuacji na rynku pracy i uruchomienia programu 500+, należy łączyć 
z chęcią odbudowy oszczędności przez gospodarstwa domowe oraz 
z obawą o trwałość ożywienia w gospodarce oraz o stabilność nowej polityki 
socjalnej rządu (dyskusja na temat potencjalnego braku źródeł finansowa-
nia programu 500+ w kolejnych latach).

Wydaje się jednak, że ostatni kwartał 2016 r. wyznaczył dołek spowolnienia 
wzrostu gospodarczego w Polsce a kolejne kwartały powinny charakteryzo-
wać się stopniowym przyśpieszeniem. Kolejny kwartalny odczyt PKB 
powinien być wyższy niż 3% (wg oczekiwań analityków), natomiast w całym 
2017 r. oczekuje się dynamiki wzrostu gospodarczego rzędu 3,5%.

Dobrym probierzem poprawy sytuacji gospodarczej Polski jest bardzo 
solidny odczyt indeksu PMI w przemyśle za styczeń b.r. Wzrósł on mianowi-
cie do 54,8 pkt. z 54,3 pkt. w grudniu ub.r., co zaskoczyło analityków 
rynkowych (konsensus prognoz w okolicy 54 pkt.) i pozwoliło na wywindo-
wanie indeksu do poziomu najwyższego od niemal 2 lat. Warto do tego 
dodać, że poprawie uległy główne kategorie zaliczane do wskaźnika, takie 
jak produkcja czy nowe zamówienia. Łyżkę dziegciu stanowi istotny wzrost 
zapasów, który rodzi obawy o trwałość dobrej kondycji w sektorze, jednak 
na chwile obecną należy uznać, że polski przemysł wszedł w fazę ekspansji.

Sytuacja makroekonomiczna
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Obligacje
Wyprzedaż na rynku długu trwa w najlepsze. W styczniu na wartości mocno 

traciły niemieckie 10-cio latki, których rentowność wzrosła z 0,2% do 0,45%. 

W ślad za nimi podążały również nasze papiery skarbowe których yieldy 

podskoczyły o analogiczne 25 punkty bazowe (z 3,60% do 3,85%).

Bez większego echa przeszły natomiast decyzje agencji ratingowych, co 

potwierdza tezę, że obecnie nasze papiery „chodzą” pod dyktando 

światowych trendów. 

Udany początek roku dla większości światowych parkietów był pokłosiem 
po części dobrych odczytów makro z gospodarki światowej, ale przede 
wszystkim kontynuacją ruchu wzrostowego obserwowanego od wyborów 
prezydenckich w USA, wywołanego wiarą inwestorów w pozytywne 
oddziaływanie D. Trumpa na gospodarkę USA i nadzieją w złagodzenie 
protekcjonistycznej retoryki z kampanii wyborczej już po objęciu urzędu 
20 stycznia. 

Jednak druga połowa miesiąca stała na giełdach pod znakiem konsolidacji, 
co jednak nie może dziwić w obliczu poprzedzającego ją kilkutygodniowe-
go okresu silnych wzrostów. Warto zwrócić uwagę, że w takim otoczeniu 
indeksowi polskich blue-chips udało się trwale wybić ponad psychologicz-
ny opór 2000 pkt., co należy odczytywać jednoznacznie pozytywnie.

Inauguracyjne przemówienie nowego prezydenta USA było właściwie 
kalką retoryki z kampanii wyborczej, z naciskiem na ekspansję fiskalną 
oraz ochronę rynku pracy. Nie poznaliśmy żadnych szczegółów planów 
nowego prezydenta.

Obecnie na pierwszy plan wysuwa się sezon wyników kwartalnych spółek 
za ostatnią odsłonę 2016 r. W Polsce dopiero się on zaczął i ciężko o 
szersze podsumowanie, natomiast za oceanem trwa już w najlepsze. Na 
chwilę obecną na podstawie wyników zaraportowanych przez ponad 15% 
firm można wyciągnąć pozytywne wnioski – zaobserwowano wzrost 
zysków operacyjnych o ponad 30% wobec analogicznego okresu 2015 r. 
Na finalne konkluzje trzeba jeszcze poczekać, ale gdyby wspomniana 
tendencja się utrzymała, to IV kwartał 2016 r. byłby pierwszy od roku z 
dodatnia dynamiką zysków.

Warto przypomnieć, że agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie 

"A minus" z perspektywą stabilną, natomiast Moody's nie dokonała 

aktualizacji ratingu. Pierwsza z instytucji doceniła silne fundamenty 

makroekonomiczne, w tym zdrowy system bankowy i solidne ramy 

monetarne, jednak podkreśliła rosnącą nieprzewidywalność polityczną po 

zmianie władzy, co ma odzwierciedlenie w napiętej sytuacji w kraju 

i krytyce zza granicy, włączając Komisję Europejską. Uwadze agencji nie 

umknęło również grudniowo głosowanie na budżetem, które zostało 

przywołane jako przykład rosnącego napięcia politycznego i społecznego. 

Bez większych zaskoczeń zakończyły się natomiast posiedzenia władz 

monetarnych zarówno w strefie euro, jak i Polsce. Rada Prezesów 

Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła bez zmian zarówno 

podstawowe stopy procentowe, jak również parametry programu skupu 

aktywów - do końca marca 2017 r. na poziomie 80 mld euro miesięcznie 

oraz od kwietnia do grudnia 2017 r. w wys. 60 mld euro miesięcznie. Rada 

Polityki Pieniężnej również pozostawiła stopy procentowe bez zmian, 

natomiast przez NBP, Adam Glapiński, zasygnalizował, że "zupełnie nie 

widzi" podwyżek stóp procentowych w horyzoncie 2017 r. Rynek od 

pewnego czasu spekuluje kiedy może dojść do takiego ruchu zważywszy 

na rosnącą inflację zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jednak w ocenie 

prezesa mimo, iż ceny będą rosły w 2017 roku to ich dynamika nie dotknie 

samego celu inflacyjnego (CPI = 2,5%). 
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Surowce
Rynek miedzi mocno wszedł w nowy, 2017 rok zyskując w styczniu na 
wartości 8%. Dużym wsparciem dla notowań czerwonego kruszywa był 
tracący na wartości amerykański dolar, przez co surowiec staje się tańszy 
w lokalnych walutach. Jednak poza czysto rynkowymi czynnikami, 
inwestorzy dużą część uwagi skupili na rozpoczynających się 
negocjacjach płacowych w największej kopalni miedzi – chilijskiej 
Escondida (6% światowego wydobycia). Tamtejsze ustalenia będą 
pewnego rodzaju wyznacznikiem dla pozostałych związków zawodowych, 
które negocjować będą kontrakty w późniejszych miesiącach. Podkreślić 
należy fakt, że w 2017 roku ustalane będą umowy w kopalniach które 
odpowiadają łącznie za 17% rocznego wydobycia (większość w Chile), co 
oznacza, że każda forma strajku będzie pozytywna dla notowań miedzi. 

Pod koniec stycznia pracownicy kopalni Escondida odrzucili propozycję 
zarządu uznając ją za „absurdalną” wskazują przy tym, iż oczekują 
kilkuprocentowej podwyżki wraz z premiami opiewającymi na kilkanaście 
tysięcy dolarów. Obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen miedzi 
nie ułatwia negocjacji, gdyż śrubuje one oczekiwania pracowników którzy 
próbują z nawiązką „odrobić” kilku latach posuchy. Tym samym rynek 
pozostanie bardzo wrażliwy na wszystkie doniesienia z Chile, tym 
bardziej, że już w lutym negocjować będzie kolejny istotny gracz – 
kopalnia Chuquicamata (~2% światowego wydobycia).

W Chinach doczekaliśmy się pierwszego wyhamowania wzrostu cen 
nieruchomości. W grudniu ceny w 70 największych miastach wzrosły rok 
do roku o 12,4% wobec wzrostu o 12,6% miesiąc wcześniej. W relacji 
miesięczne ceny wzrosły już jedynie o 0,3% co jest odczytem słabszym o 
0,3 punktu procentowego w porównaniu do listopada. 

Inwestorzy obecnie nie przywiązują do tego faktu zbyt dużej uwagi, gdyż 
pewne ochłodzenie chińskiego rynku nieruchomości jest oczekiwane, jak 
również w krótkim okresie ważniejsze pozostają doniesienia z chilijskich 
kopalń. Jednak gdyby dynamika w kolejnych miesiącach spadła zbyt 

szybko, a sentyment globalny się pogorszył, to zapewne powróci 
poruszany już wielokrotnie temat pękającej bańki spekulacyjnej na 
tamtejszym rynku. Na razie optymizm pozostaje jednak duży co jest 
odzwierciedlone w rekordowej ilości spekulacyjnych pozycji długich. 
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Zespół Inwestycyjny Departamentu Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Styczeń 2017 r.

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez zapowiedzi. W takim 
przypadku Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Domem Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami jest KNF. DOM MAKLERSKI ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. 
Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. +48 22 256 39 90, fax. +48 22 256 39 91, sekretariat@dmalfa.pl, www.dmalfa.pl
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Przykładowe portfele modelowe
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Portfel Bezpieczny
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Portfel Agresywny

Fundusze akcji polskich
30%

Instrumenty bezpieczne
50%

Fundusze akcji zagranicznych

20%

Portfele modelowe stanowią propozycję – w odniesieniu do opisanej w Biuletynie sytuacji rynkowej oraz w zależności od profilu ryzyka inwestora - konstrukcji 
portfela złożonego z funduszy inwestycyjnych. Skład portfela konkretnego inwestora powinien być dopasowany do jego indywidualnych potrzeb, wiedzy 
i doświadczenia inwestycyjnego oraz możliwości i chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

Inwestycje w fundusze akcji polskich niosą ze sobą znaczące ryzyko inwestycyjne. Inwestycje w fundusze akcji zagranicznych niosą ze sobą, dodatkowo do 
ryzyka inwestycyjnego typowego dla funduszy akcji, ryzyko kursu walutowego, istotne w szczególności dla inwestycji w krajach rozwijających się. Instrumenty 
bezpieczne to fundusze inwestycyjne inwestujące wyłącznie w skarbowe papiery dłużne i pieniężne denominowane w PLN oraz gotówka w PLN.


