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AKCJE

Dane makroekonomiczne za czerwiec sugerują tempo wzrostu gospodarczego 
w II kwartale b.r. rzędu 3,8% r/r. Prognozy ekonomistów nadal zakładają, że 
w całym 2017 r. polska gospodarka urośnie o ok. 4%, jednak warunkiem 
realizacji tego scenariusza jest przyspieszenie aktywności inwestycyjnej.

Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 4,5% r/r wobec 9,1% miesiąc 
wcześniej i oczekiwań rynkowych rzędu 4%. Spowolnienie dynamiki względem 
maja miało miejsce głównie za sprawą efektu kalendarzowego – w maju liczba 
dni roboczych było o 1 większa r/r, natomiast w czerwcu o 1 mniejsza. 
Po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost produkcji wyniósł 6,7%, czyli 
najsilniej od marca. W ujęciu sektorowym spowolnieniu uległo górnictwo oraz 
wytwarzanie energii, przy solidnej kontrybucji przetwórstwa przemysłowego. 
Dane z poszczególnych branż przetwórstwa świadczą o proeksportowym 
charakterze wzrostu polskiego przemysłu, co cieszy w obliczu umacniającego 
się kursu złotego.

Nieco wyższy wzrost od prognoz analityków zaobserwowano w przypadku 
produkcji budowlanej (11,6% r/r wobec oczekiwanych 10% oraz 12,6% po 
odsezonowaniu). Istotnym punktem raportu nt. budownictwa jest fakt, że 
najszybciej rosły podmioty specjalizujące się we wznoszeniu obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, co może stanowić o nabierającym tempa i długo oczekiwa-
nym ożywieniu inwestycji infrastrukturalnych. Uruchamiane stopniowo 

inwestycje publiczne współfinansowane z nowej perspektywy budżetowej UE 
powinny wspierać ożywienie w drugiej połowie b.r.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu w ujęciu nominalnym o 6% r/r 
a w cenach stałych o 5,8%, czyli zgodnie z konsensusem prognoz rynkowych. 
Podobnie jak w przypadku przemysłu spowolnienie dynamiki względem maja 
wynikało z mniej korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. W kolejnych 
miesiącach należy pamiętać, że rosnący efekt bazy związany z oddziaływaniem 
na konsumpcje programu Rodzina 500+ będzie negatywnie wpływać na roczne 
tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, jednak bardzo dobra sytuacja na rynku 
pracy powinna cały czas wspierać konsumpcje gospodarstw domowych.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 4,3% r/r 
(zgodnie z oczekiwaniami) i wyniosło 6 mln osób. O ile popyt na pracowników 
powinien być nadal solidny, to problemem może się okazać dostępność 
pracowników, na co przedsiębiorcy zaczynają powili zwracać uwagę. 

Tempo wzrostu wynagrodzeń okazało się w czerwcu znacznie lepsze od 
prognoz ekonomistów (6% r/r wobec konsensusu rzędu 5%). Należy zwrócić 
uwagę, że jest to najszybszy wzrost płac od 2009 r. w wspomniane wyżej 
niedobory siły roboczej mogą w najbliższych miesiącach wspierać presję 
płacową.

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

Lipiec był udanym miesiącem dla inwestorów na warszawskiej giełdzie. Indeks 
szerokiego rynku WIG wzrósł o ponad 2,5% i osiągnął swoje nowe szczyty 
w obecnej fali zwyżkowej. Po raz kolejny lokomotywami wzrostu na rodzimym 
parkiecie są spółki o największej kapitalizacji (indeks WIG20 zyskał 3,2%).
Nie jest tajemnicą, że siła dużych spółek w ostatnich miesiącach jest zdetermi-
nowana napływami kapitału zagranicznego do globalnych funduszy rynków 
wschodzących, a te mają ekspozycję na polski rynek właśnie poprzez spółki 
o największej kapitalizacji.

Zgoła odmienna sytuacja panuje w segmencie średnich a przede wszystkim 
małych spółek. Indeks mWIG40 wzrósł w lipcu o niecałe 0,5%, natomiast 
sWIG80 stracił 2,8% a od osiągnięcia swojego maksimum na przełomie marca 
i kwietnia spadł już o ok. 6%. (lipiec był czwartym z kolei miesiącem spadku 
indeksu małych spółek).

Kluczową kwestią dla poprawy sentymentu w segmencie spółek o średniej 
i małej kapitalizacji jest napływ środków do funduszy akcyjnych. W świetle 
dostępnych danych saldo nabyć i umorzeń w tej kategorii funduszy jest od 
początku roku ujemne (-250 mln PLN). 

Kolejną przeszkodą dla wzrostów kursów akcji popularnych „misiów” może być 
oczekiwanie na ostateczny kształt reformy OFE. W razie realizacji niekorzystne-
go scenariusza, czyli znacznego odchudzenia aktywów funduszy emerytal-
nych, może pojawić się znaczna podaż akcji na rynku. 

Kwestią fundamentalną, mogącą mieć wpływ na słabsze notowania mniejszych 
podmiotów, jest narastająca presja płacowa, co negatywnie oddziałuje na 
marże, gdyż przedsiębiorstwa jeszcze niechętnie przerzucają wyższe koszty na 
swoich odbiorców. 
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W konsekwencji może to uderzyć wyniki finansowe spółek, co koniec końców 
determinuje wyceny ich akcji. Wstępne potwierdzenie tej tezy widoczne jest 
w rozpoczętym w lipcu sezonie publikacji wyników za II kwartał 2017 r.
Patrząc na giełdy zagraniczne to miniony miesiąc przyniósł nowe rekordy za 
oceanem – amerykański indeks szerokiego rynku S&P500 osiągnął poziom 
2475 pkt. a nowe szczyty ustanowił również technologiczny Nasdaq, który 
miesiąc wcześniej radził sobie relatywnie słabiej. Do wzrostów na nowojorskim 
parkiecie dołączyły także kursy spółek o małej kapitalizacji, zgrupowane 

Po czerwcowej wzmożonej zmienności na niemieckim i amerykańskim rynku 
długu, lipiec przyniósł pewne uspokojenie. Ciekawym zjawiskiem jest rozkorelo-
wanie się obu rynków, co miało odzwierciedlenie we wzroście rentowności 
obligacji naszych zachodnich sąsiadów i nieznacznym spadku w USA. Takie 
zachowanie jest pokłosiem czerwcowego wystąpienia prezesa Europejskiego 
Banku Centralnego, Mario Draghiego, które zostało odebrane przez rynek jako 
preludium do zaostrzania polityki monetarnej. Z drugiej strony lipcowe 

wystąpienia przed Kongresem prezes FOMC, Janet Yellen, było zaskakująco 
gołębie (głównie odnośnie przyszłej ścieżki inflacji), co podkopało oczekiwania 
na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych w USA w tym roku. Rozwar-
stwienie oczekiwań spowodowało wspomniane już wyżej rozejście się rentow-
ności, jak również osłabienie się dolara amerykańskiego i umocnienie euro, co 
miało duży wpływ na zachowanie cen surowców (o czym niżej).

OBLIGACJE

rentowność 10letnich niemieckich obligacji skarbowych (%)
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w indeksie Russel 2000, które do tej pory pozostawały nieco w tyle za 
blue-chipami. 

Gorzej sytuacja prezentowała się na giełdach europejskich, które w większości 
zakończyły miniony miesiąc pod kreską, co niektórzy analitycy wiążą 
z umacniającym się kursem euro względem dolara amerykańskiego, co 
w konsekwencji mogłoby zaszkodzić wynikom finansowym europejskich 
spółek.
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Krajowy rynek długu pozostaje relatywnie silny, aczkolwiek podąża za obligacjami niemieckimi. Kolejny miesiąc bardzo dobrego wykonania budżetu zdaje się być 
już zdyskontowane w cenach, a narastający niepokój wobec reformy sądownictwa jest ignorowany na obecnym etapie. Trzeba jednak podkreślić, że zagraniczne 
media finansowe przedstawiają powyższe reformy w negatywnym świetle i taki też przekaz płynie w świat. Podsyca to tylko narastający od wielu miesięcy konflikt 
z Unią Europejską czy to odnośnie przyjmowania uchodźców czy zmian dokonanych w Trybunale Konstytucyjnym. 
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Po silnym wzroście cen miedzi w czerwcu, lipiec okazał się jeszcze lepszy. 
Ceny czerwonego kruszywa zyskały aż 7,5% i wybiły się na poziomy nienotowa-
ne od maja 2015 roku (6300 USD/t). Kluczowe z punktu widzenia surowca 
okazały się dwa czynniki: 1) słabnący dolar amerykański oraz 2) możliwe 
zmiany w chińskim imporcie złomu miedzi.

Amerykańska waluta traci na wartości w stosunku do euro piaty miesiąc 
z rzędu. Ostatni raz taką serię można było odnotować w połowie 2012 roku. 
Słabość dolara widoczna jest też w innych walutach jak chociażby złotym – kurs 
USD/PLN spadł z poziomu 4,20 na początku roku do 3,60 obecnie. Osłabiający 
się dolar powoduje, że surowce staja się tańsze w walutach lokalnych co 
zachęca do zwiększonych zakupów i uzupełniania zapasów. 

Drugim elementem wsparcia dla cen miedzi w lipcu okazały się spekulacje, 
o możliwym wprowadzeniu przez Chiny zakazu importu złomu mzedzi  

głównie druty, części silników oraz sprzęt komputerowy (tzw. kategoria 7). 
Część ze źródeł przekazuje, że zakaz miałby obowiązywać od początku 2018 
roku, a część że od 2019 roku. Kategoria 7 odpowiada aż za 80% całości 
importowanego złomu do Państwa Środka więc ewentualne nałożenie 
powyższych ograniczeń, mogłoby przełożyć się na wzrost popytu na miedź 
rafinowaną. 

Rynek spekulacyjny zdaje się być mocno podzielony w ocenie powyższych 
czynników, gdyż mimo silnego wzrostu cen kruszywa pozycje spekulacyjne 
netto pozostały prawie bez zmian. Co prawda odnotowany został silny wzrost 
pozycji długich (najwyższy poziom od wielu lat), jednak towarzyszył mu prawie 
analogiczny wzrost pozycji krótkich. Można więc przyjąć, że któraś ze stron 
będzie musiała prędzej czy później skapitulować a to oznacza, że na rynku nie 
powinno zabraknąć silnych ruchów. 

SUROWCE
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Zespół Inwestycyjny Departamentu Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Lipiec 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

Notowania ropy naftowej w lipcu powróciły ponad psychologiczny poziom 50 
USD za baryłkę. W skali całego miesiąca kontrakty na europejską ropę Brent 
wzrosły o 7,6%, natomiast na amerykańską ropę WTI o 8,3%. Był to największy 
miesięczny wzrost notowań czarnego złota od grudnia ubiegłego roku 
i pierwszy wzrostowy miesiąc od lutego bieżącego roku.

Przyczyn wzrostów w minionym miesiącu można się doszukiwać między 
innymi w zobowiązaniu Arabii Saudyjskiej do ograniczenia eksportu ropy 
naftowej w sierpniu do 6,6 mln baryłek dziennie (o 1 mln mniej niż w zeszłym 
roku). Stronę popytową wspierały również publikowane z tygodniową 
częstotliwością informacje dotyczące surowca ze Stanów Zjednoczonych. 
Oficjalne dane amerykańskiej Agencji Informacji Departamentu Energii (EIA) 
o zapasach ropy naftowej wskazują, że w lipcu spadły one poniżej poziomów z 
ubiegłego roku. Każda z czterech publikacji w ostatnim miesiącu ukazała 
znacznie większe spadki zapasów niż prognozowali analitycy. Mimo to ich 

poziom wciąż jest relatywnie wysoki i znajduje się ponad 5-letnią średnią. 
Z danych publikowanych przez firmę Baker Hudges wynika natomiast, że 
dynamika uruchamiania nowych platform wiertniczych w USA staje się coraz 
bardziej płaska, co może wskazywać na potencjalny mniejszy wzrost produkcji 
surowca ze strony Stanów Zjednoczonych w przyszłości. 

Pomimo poprawy sentymentu wyższym wzrostom notowań ropy naftowej 
szkodzi wciąż duża globalna produkcja surowca. Z danych amerykańskiego 
Departamentu Energii (DoE) wynika, iż w ubiegłym miesiącu jego produkcja 
w Stanach Zjednoczonych była najwyższa od lipca 2015 roku. Dodatkowo, 
pomimo wciąż obowiązującego porozumienia o cięciu wydobycia, produkcja 
ropy naftowej ze strony krajów OPEC w lipcu była najwyższa w tym roku, na co 
niewątpliwy wpływ miały wyłączone z umowy Libia i Nigeria, o czym pisaliśmy 
również w poprzednim komentarzu.
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Ilość otwartych pozycji spekulacyjnych nie zmieniła się istotnie w skali miesiąca. Niewielki wzrost pozycji długich, został zniwelowany analogicznym wzrostem pozycji 
krótkich, co pozwoliło utrzymać pozycję netto prawie na niezmienionym poziomie. Widać tym samym, że inwestorzy krótkoterminowi w dalszym ciągu pozostają 
bierni i najprawdopodobniej czekają na impuls – bądź techniczny (wybicie z konsolidacji) bądź fundamentalny (np. strajki, powodzie czy dynamiczna zmiana 
zapasów surowca na giełdach). Zbilansowany rynek spekulacyjny pozwala założyć, że w przypadku materializacji któregoś z powyższych „zapalników” ruch powinien 
być dynamiczny. 
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PRZYKŁADOWE PORTFELE MODELOWE
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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 doświad-
czenia 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


