
W lutym GUS opublikował dane o wzroście PKB w IV kwartale 2016 r. 
i okazał się on silniejszy od oczekiwań: +2,7% r/r wobec konsensusu 
prognoz rynkowych 2,5%. Po oczyszczeniu z wahań sezonowych wzrost 
gospodarczy w ostatnim kwartale ub.r. wyniósł aż 1,7% kw/kw, co było 
najsilniejszym odczytem kwartalnym od 2007 r. 

Głównym motorem napędowym gospodarki pozostaje konsumpcja 
prywatna, która przyspieszyła do 4,2% r/r z 3,9% kwartał wcześniej, 
a wspierana jest przez korzystną sytuację na rynku pracy, programy 
socjalne rządu (Rodzina 500+) oraz w pewnym stopniu przez wcześniejsze 
rozdysponowanie dopłat dla rolników. Można założyć, że popyt 
konsumpcyjny będzie wspierał polską gospodarkę w najbliższym roku 
rosnąc w tempie zbliżonym do 4% r/r średniorocznie.

Wydaje się jednak, że ostatni kwartał 2016 r. wyznaczył dołek spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce a kolejne kwartały powinny charakteryzować 
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%.

Z uwagi na efekt wysokiej bazy statystycznej z IV kwartału 2015 r. 
spowolnieniu uległa dynamika konsumpcji publicznej (2,7% r/r wobec 
4,2% kwartał wcześniej), ale warto podkreślić, że odczyt mógł być jeszcze 
słabszy gdyby Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na przesunięcie 
części wydatków budżetowych z 2017 r. na grudzień ub.r. Celem takiego 
zabiegu było oczywiście wygładzenia ścieżki deficytu budżetowego 
2016-2017, jak również zmniejszenie prawdopodobieństwa przekroczenia 
w b.r. relacji deficytu do PKB w wysokości 3%.

Nastąpiło nieznaczne odbicie inwestycji, chociaż w ujęciu rocznym nadal 
obserwowane były spadki (-5,8% r/r w IV kwartale ub.r. wobec -7,7% 
kwartał wcześniej), natomiast dodatni wpływ na PKB miała solidna zmiana 
zapasów (dodała do rocznej dynamiki 1,4 pkt. proc.). Eksport wzrósł o 8,6% 
r/r, import o 8,5% r/r dodając 0,3 pkt. proc. do tempa wzrostu PKB. 

Sytuacja makroekonomiczna
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Luty 2017 r. był trzecim pod rząd miesiącem wzrostów na warszawskim 
parkiecie. Zestawiając główne indeksy w okresie ostatnich trzech miesięcy 
(wykres poniżej) można dojść do wniosku, że pozytywny sentyment 
panujący na giełdzie obejmuje szeroki rynek, chociaż zarówno w lutym jak 

i w skali 3 miesięcy najwyższe stopy zwrotu generuje indeks blue-chips 
WIG20 (6,5% w lutym i 21,9% od końca listopada), przed mWIG40 (kolejno 
4,2% i 17,9%) oraz sWIG80 (3,8% i 13,3%).
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Obligacje

Projekcja inflacji

Warto podkreślić, że w horyzoncie ostatnich 3 miesięcy indeks polskich 
spółek o największej kapitalizacji radzi sobie wyraźnie lepiej niż indeksy 
rynków rozwiniętych (wykres poniżej), co jednak można tłumaczyć 

Po kilku miesiącach wyprzedaży luty przyniósł uspokojenie na krajowym 
rynku dłużnym. Polskie 10-cio latki płaciły na koniec miesiąca około 3,8%, 
natomiast 2-latki 2,2%. Są to zbliżone poziomy do obserwowanych na 
koniec stycznia 2017 roku. Rynek zdaje się obecnie ostrożnie podchodzić 
do zapewnień przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, którzy zapewniają, 
iż w obecnym roku nie doczekamy się podwyżki stóp procentowych. Na 
początku miesiąca prezes NBP, Adam Glapiński, powiedział iż inflacja 
konsumencka może przekroczyć dolną granicę pasma celu inflacyjnego, 

tj. 1,5% r/r, ale jeśli nawet tak się stanie, to inflacja na takim poziomie 
utrzyma się jedynie przejściowo, przez kilka miesięcy. Widać pewną 
zmianę retoryki, gdyż w styczniu prezes wskazywał, że CPI jedynie 
„dotknie” dolnego ograniczenia, sugerując w lutym, że ją „przekroczy”. 
Fakty zdają się potwierdzać, że RPP nie doszacowała inflacji w swoich 
projekcjach, gdyż odczyt za styczeń wyniosła już 1,8% (rynek oczekiwał 
1,6%). 

Patrząc na warszawski parkiet przez pryzmat indeksów branżowych,  
liderem wzrostów w lutym były spółki paliwowe, a indeks WIG-Paliwa 
zyskał ponad 16%. Wzrost w przypadku PGNiG był pokłosiem publikacji 
bardzo dobrych wstępnych wyników za IV kwartał 2016 r., natomiast 
Orlen i Lotos korzystały z dobrej koniunktury na rynku surowców oraz po 
części z efektów zmian ograniczających szara strefę w handlu paliwami, 
co przekłada się na poprawę wyników. Silny miesiąc odnotowały również 
spółki budowlane (WIG-Budownictwo +8%), co można wiązać z 
poprawiającymi się perspektywami ożywienia w inwestycjach, również 
tych infrastrukturalnych czyli współfinansowanych ze środków unijnych. 
Dyskontując przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz zakończenie na 
chwile obecną zamieszania wokół potencjalnego przewalutowania 
hipotecznych kredytów walutowych dobrze radziły sobie również banki 
(WIG-Banki +6%).

Solidne wzrosty obserwowane na warszawskiej giełdzie w trakcie 
ostatnich miesięcy wywołują również obawy o nadejście korekty i jej 
ewentualną głębokość. Z jednej strony za gros odbytego ruchu na północ 
odpowiada kapitał zagraniczny, co stanowi ryzyko, że w trakcie 
globalnego wzrostu awersji do ryzyka, ucieczka do bezpiecznych 
aktywów będzie w przypadku polskiego rynku relatywnie gwałtowna. A 
nie można zapominać, że potencjalnych „zapalników” w najbliższych 
miesiącach nie brakuje (np. wybory w Holandii i Francji, tempo 
zacieśniania monetarnego w USA). Z drugiej strony napływy do polskich 
funduszy akcyjnych i wzrost aktywności inwestorów indywidualnych na 
GPW mogą w pewnym stopniu ograniczać zmienność cen akcji. Warto 
również podkreślić, że inwestorzy czekają na korektę już od początku 
roku, zatem nawet jeśli przyjdzie to może nie być ani długa ani głęboka.

zaawansowaną fazą hossy w tych ostatnich oraz dotychczasową słabością 
polskich blue-chips na tle innych światowych rynków (zarówno 
rozwiniętych jak ii wschodzących).
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Po styczniowym, kilkuprocentowym wzroście cen miedzi przyszedł czas 
na uspokojenie nastrojów. Otoczenie fundamentalne pozostaje 
pozytywne dla notowań, co jednak nie zostało wykorzystane do dalszych 
wzrostów czerwonego kruszywa.

Na początku lutego związki zawodowe chilijskiej kopalni Escondida 
poinformowały, że nie zgadzają się na nowe warunki płacowe 
zaproponowane przez właściciela (BHP Billiton) by po kilka dniach 
wstrzymać wydobycie i ogłosić strajk. Zważywszy, iż jest to największa 
kopalnia miedzi na świecie (roczna produkcja 1,25 mln ton), a konfliktu 
nie udało się rozwiązać do końca miesiąca, skala ubytku podaży miedzi 
już jest istotna. Tygodniowy przestój kopalni to strata około 24 tys. ton 
miedzi przy globalnej, rocznej produkcji na poziomie 20 mln ton i 
nadwyżce produkcji nad popytem w 2016 roku na poziomie około 140 
tys. ton. A to nie jedyne wydarzenie, które najprawdopodobniej zepchnie 

rynek miedzi do deficytu w tym roku. W indyjskiej kopalni Grasberg 
(właściciel Freeport-McMoRan), której roczna produkcja wynosi około 1 
mln ton, wstrzymano wydobycie po tym jak władze spółki nie zgodziły się 
na nowe warunki na jakich może być eksportowana tamtejsza miedź. 
Tutaj również nie wiadomo kiedy może dojeść do wznowienia eksportu a 
informacje płynące z rządu i spółki są ze sobą spójne
. 
Niepokojący może być fakt, że mimo utrzymującego się pozytywnego 
otoczenia, ceny miedzi pozostają w konsolidacji. Można to częściowo 
tłumaczyć rekordową ilością spekulacyjnych pozycji długich i obaw, iż 
rozwiązanie któregoś z powyższych problemów wywoła falę ich redukcji – 
co wiązało by się ze spadkiem cen miedzi.
 
Pozycje spekulacyjne w kontraktach na miedź.

Amerykański i niemiecki dług pozostaje natomiast po dwóch przeciwległych biegunach. Na Starym Kontynencie dominuje strach (obawy o zdolność Grecji 
do spłaty zadłużenia; wybory prezydenckie we Francji), co przekłada się znaczny popyt na niemieckie obligacje i spadek ich rentowności. 

Surowce

Amerykanie żyją natomiast marcowym posiedzeniem FED (14-15 marca) i obecnie wszystko wskazuje, że będziemy mieć do czynienia z trzecią podwyżka 
stóp procentowych. Jeszcze w połowie lutego rynek oceniał szanse podwyżki na 30%-40% by po kilku wypowiedziach przedstawicieli Rezerwy Federalnej, 
zapiskach z ostatniego posiedzeniach (31 styczeń - 1 luty) i wystąpieniu nowego prezydenta USA, Donalda Trumpa, wycenić taki ruch z prawie 90% 
prawdopodobieństwem. 
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Zespół Inwestycyjny Departamentu Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Luty 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



Przykładowe portfele modelowe

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.

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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