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Akcje
Ostatni miesiąc ubiegłego roku spełnił życzenia inwestorów i stał pod znakiem 
klasycznego rajdu Św. Mikołaja. Indeks WIG20 zyskał w grudniu ponad 8%, co 
pozwoliło również zakończyć cały 2016 rok ponad 4,5% nad kreską. Wzrosty 
indeksów spółek o średniej i małej kapitalizacji nie były już tak okazałe jak tego 
grupującego warszawskie blue-chips – mWIG40 urósł o 2,7% a sWIG80 o 1,8%. 
Należy jednak pamiętać, że w całym ub. r. to właśnie te ostatnie indeksy 
wygenerowały pokaźne stopy zwrotu – kolejno 18% i 7,9%.

Lepsze zachowanie się dużych spółek w stosunku do segmentu spółek małych 
i średnich jednoznacznie wskazuje na wzrost zainteresowania kapitału 
zagranicznego polską giełdą po ponad rocznym okresie awersji do rodzimych 
papierów śród inwestorów globalnych (o przyczynach takiego stanu rzeczy 
niejednokrotnie wspominaliśmy w naszych komentarzach miesięcznych). 

Relatywnie atrakcyjne wyceny oraz brak większych zagrożeń dla wyników 
spółek z indeksu WIG20 w najbliższym czasie (znaczna część negatywnych 
czynników jest już w cenach) przy dość zaawansowanej fazie hossy na wielu 
rynkach rozwiniętych (szczególnie USA) i rozwijających (np. kraje azjatyckie) 
zachęciły inwestorów zagranicznych.

Warszawski parkiet nie był jedynym, któremu udzielił się świąteczny nastrój. 
Dobrze radziły sobie giełdy w krajach rozwiniętych – niemiecki DAX zyskał 
w grudniu prawie 8%, japoński Nikkei 5%, ale już amerykański S&P500 tylko 
1,8%. Rajd Św. Mikołaja ominął natomiast większość rynków wschodzących 
a grupujący je indeks MSCI Emerging Markets pozostał na poziomie z końca 
listopada.

Grudzień rozpoczął się pomyślnie dla krajowego rynku papierów skarbowych. 
Agencja Standard & Poor's nie tylko utrzymała rating Polski na poziomie "BBB 
plus" ale i podniosła perspektywę z negatywnej do stabilnej. W uzasadnieniu do 
decyzji czytamy, że „krótkoterminowe obawy o dalsze osłabienie kluczowych 
polskich instytucji osłabły, a pozycja budżetowa Polski nie uległa pogorszeniu, 
pomimo niższego od oczekiwań wzrostu gospodarczego”. Jednakże dużo 
uwagi poświęcono relacji deficytu budżetowego do PKB, który w ocenie agencji 
już w 2017 roku przekroczy graniczny poziome 3% PKB (wg. prognozy rządu 
wyniesie 2,9% a agencji S&P 3,1%). Kolejne lata powinny przynieść jego 
stabilizację w okolicy tego poziomu, ale obniżenie wieku emerytalnego, czy 
finansowanie wydatków programów socjalnych może być dużym wyzwaniem 
dla budżetu, jeżeli wzrost gospodarczy wyhamuje poniżej 3% r/r. 

Pozytywnym impulsem dla rynku długu (zarówno krajowego, jak i globalnego) 
było również wydłużenie luzowania monetarnego przez Europejski Bank 
Centralny. Prezes EBC, Mario Draghi, zapowiedział jego zakończenie dopiero 
w grudniu 2017 roku (a w razie potrzeby jeszcze później), jednak zmniejszył jego 
miesięczną wartość z obecnych 80 mld euro do 60 mld euro począwszy od 

kwietnia 2017 roku. Taki rozwój wydarzeń był w dużej mierze oczekiwany przez 
rynek, jednak okazał się wsparciem dla rentowności po mocnej listopadowej 
wyprzedaży.

Do zacieśnienia polityki monetarnej po rocznej przerwie powróciła 
Amerykańska Rezerwa Federalna, która w grudniu podniosła główną stopę 
procentową o 0,25 punktu procentowego do 0,50%-0,75%. Było to zgodne 
z oczekiwaniami rynkowymi, które nie brały pod uwagę innego scenariusza. 
Ponadto wystromiły się oczekiwania członków Fed odnośnie dalszych ruchów – 
obecnie wskazują oni na trzy podwyżki w 2017 roku, czyli o jedną więcej niż 
oczekiwano we wrześniu. Jak czytamy w komentarzu, jest to efekt 
poprawiającej się aktywności gospodarczej w USA oraz oczekiwanej dalszej 
poprawy na rynku pracy. Członkowie komitetu nie odnieśli się natomiast do 
ewentualnych planów inwestycyjnych prezydenta elekta, Donalda Trumpa, 
których ogłoszenie w listopadzie wywołały mocną przecenę na rynku długu. 
Zdaje się, że Fed poczeka na doprecyzowanie jego planów, aby móc oszacować 
ich realny wpływ na globalna i amerykańską gospodarkę.

Odczyty danych makroekonomicznych za listopad pokazały odbicie w 
aktywności gospodarczej w Polsce, chociaż należy pamiętać, że znaczną część 
poprawy stanowi odreagowanie fatalnych danych zaobserwowanych w 
październiku.

Produkcja przemysłowa wzrosła o 3,3% r/r wobec spadku miesiąc wcześniej o 
2,3% i prognoz rynkowych rzędu 1,7%. Poprawa aktywności objęła niemal 
wszystkie branże, zarówno te skoncentrowane na eksporcie jak i te 
zorientowane na odbiorcę krajowego. 

Produkcja budowlano – montażowa spadła w listopadzie  o 12,8% r/r wobec 
konsensusu -18,9%, co w ujęciu miesięcznym oznacza wzrost o 5,4% 
(największy przyrost m/m od lutego 2014 r.). 

Listopadowy wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 6,6% r/r w ujęciu 
nominalnym oraz 7,4% realnie, czyli znacznie powyżej oczekiwań 
ekonomistów (4,8% r/r). Przyspieszenie to konsekwencja silnego 

odreagowania sprzedaży samochodów (+5,6% r/r), żywności (już 14,2% r/r), 
paliw (+7,1%) oraz kategorii pozostałe (tylko -1,6% wobec -8,3% przed 
miesiącem).

Sytuacja na rynku pracy zasadniczo nie odbiega od trendów obserwowanych 
we wcześniejszych miesiącach. W listopadzie mieliśmy do czynienia ze 
stabilizacja dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 
3,1% r/r (zgodnie z oczekiwaniami), podczas gdy dynamika płac przyśpieszyła 
do 4,0% r/r (vs 3,6% r/r miesiąc wcześniej, również zgodnie z konsensusem 
rynkowym). 

Chociaż do ostatecznego podsumowania 2016 r. należy jeszcze poczekać na 
odczyty danych grudniowych (będą publikowane systematycznie w trakcie 
stycznia b.r.), to można uznać, że miniony rok rozczarował przede wszystkim 
silnym tąpnięciem w inwestycjach, słabym eksportem, ale także 
rozczarowującą dynamiką konsumpcji.

Sytuacja makroekonomiczna

Obligacje

Grudzień był ukoronowaniem całego dobrego roku dla rynku ropy. Notowania 
wzrosły w 2016 roku o prawie 50%, jednak licząc od styczniowych minimów 
wzrost ten sięgnął 100%. Tak duża rozpiętość cen pokazuje jak trudny i zmienny 
był to okres. Kluczowe okazały się ograniczenia podażowe surowca, które przez 
wiele miesięcy były omawiane przez członków OPEC i przyjęte ostatecznie w 
listopadzie. W grudniu na podobny ruch zdecydowały się państwa spoza 
kartelu, które ograniczą wydobycie o 558,000 baryłek dziennie począwszy od 
2017 roku. Tym samym łączna podaż surowca powinna spaść o 1,8 mln baryłek 
dziennie, co według międzynarodowej agencji energetyki (IEA) oznacza wejście 
rynku w nadwyżkę popytu nad podażą – pierwszy raz od 2014 roku. Tym 
samym inwestorzy wchodzą w 2017 rok z dobrymi fundamentami i kluczowe 
dla utrzymania cen będzie rygorystyczne przestrzeganie limitów wydobycia 
które przyjęły na siebie poszczególne państwa. Trzeba pamiętać, że przyjęte w 
listopadzie i grudniu ustalenia są bezprecedensowe w skali ostatnich lat, gdyż 
kompromis dotyczy zarówno krajów OPEC, jak i non-OPEC. Jeżeli któreś z 
państw zacznie „oszukiwać” i przekraczać limity, podważy to budowane przez 
wiele miesięcy zaufanie inwestorów.

Miedź, po silnej listopadowej zwyżce, straciła w grudniu niecałe 6%, kończąc 
cały rok z przyzwoitym 20% „zyskiem”. Inwestorzy cały czas pozostają mocno 
przeważeni w kierunku wzrostów, co widać po rekordowej pozycji netto wśród 
spekulantów. Co prawda w ostatnim tygodniu grudnia widać delikatny jej 
spadek, jednak na tle wcześniejszych wzrostów skala tego ruchu jest niewielka. 
Dane z chińskiego rynku nieruchomości cały czas pokazuję dynamiczny wzrost 
cen, który w listopadzie wyniósł 12,6% rok do roku (70 największych miast). 
Widać już jednak pewne wypłaszczenie cen w relacji miesiąc do miesiąca – ich 
wzrost wyniósł jedynie 0,6% wobec odnotowanego w sierpniu szczytu na 
poziomie 2,1%. Spada również ilość miast w których ceny wzrosły w tym okresie 
(59 vs 62 miesiąc wcześniej). Wpisuje się to w politykę partii rządzącej, która od 
pewnego czasu stara się nie dopuścić do powstania bańki spekulacyjnej. 
Wydaje się tym samym, że powoli zbliżamy się do szczytu dynamiki wzrostu i 
kolejne miesiące powinny przynieść spadek odczytów do poziomu 
jednocyfrowego. 

Surowce
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Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Grudzień 2016 r.
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Przykładowe portfele modelowe
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Portfel Zrównoważony

Fundusze akcji polskich
21%

Instrumenty bezpieczne
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Portfel Bezpieczny
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Portfel Agresywny

Fundusze akcji polskich
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Fundusze akcji zagranicznych
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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 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.


