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AKCJE

Po marcowym przestoju kwiecień stał pod znakiem kontynuacji pozytywnych tendencji na głównych światowych giełdach, jednak wzrosty miały umiarkowany charakter. 
Amerykański indeks szerokiego rynku S&P500 wzrósł o niecały 1%, jego niemiecki odpowiednik DAX zyskał 1% a japoński Nikkei zamknął miesiąc na 1,5% plusie.
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Marcowe odczyty danych makroekonomicznych wskazują na silniejsze od 
oczekiwańożywienie aktywności gospodarczej w całym I kwartale 2017 r., co 
prawdopodobnie przełoży się na bardzo solidny odczyt PKB za pierwsze trzy 
miesiące b.r. (nawet ponad 3,5% r/r).

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 11,1% r/r, czyli znacznie powyżej 
prognoz ekonomistów (ok. 7% r/r). W pewnym stopniu tak silne przyspieszenie 
produkcji jest pochodną efektu kalendarzowego (liczba dni roboczych w marcu 
+1 r/r, podczas gdy w lutym było to -1 r/r), jednak oczyszczając dane z wahań 
sezonowych wzrost produkcji wyniósł 8% r/r, czyli najszybciej od ponad 5 lat.
Co istotne, za poprawę wyników polskiego przemysłu odpowiadało głównie 
przetwórstwo przy skromnej kontrybucji górnictwa i energetyki, a w niektórych 
sekcjach (np. produkcji maszyn i urządzeń czy produkcji wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych) zaobserwowano tempo wzrostu przekraczające 
20% r/r. Kompozycja branżowa sugeruje silny impet działów proeksportowych 
(wspomniana produkcja maszyn i urządzeń), jednak gałęzie zorientowane na 
rynku wewnętrznym nie radzą sobie gorzej, co świadczy o rozległości ożywienia 
w przemyśle. 

Pozytywnie zaskoczył również odczyt produkcji budowlanej (wzrost o ponad 
17% a po odsezonowaniu o 10% przy oczekiwaniach rynkowych rzędu 1%), co 
prawdopodobnie oznacza przebudzenie się aktywności inwestycyjnej (poza 
dodatnim efektem kalendarzowym i korzystnymi warunkami atmosferycznymi).

Sprzedaż detaliczna urosła w marcu o 9,3% r/r (7,9% r/r w ujęciu realnym) 
i podobnie jak w przypadku w/w kategorii odczyt okazał się lepszy od prognoz 
analityków. po 5,2% r/r w lutym, nieco powyżej naszych (7,2% r/r) i rynkowych 
(6,6% r/r) oczekiwań. Wśród komponentów zaobserwowano przyśpieszenie 
przede wszystkim w sprzedaży samochodów, odzieży i obuwia oraz mebli 
i sprzętu RTV. I AGD, przy spadku sprzedaży żywności, co należy tłumaczyć 
przesunięciem Świąt Wielkanocnych względem 2016 r. (wówczas miały miejsce 
w marcu). Taka kompozycja wzrostów, świadczy o dobrych nastrojach 
konsumentów i perspektywach do ich poprawy (lub przynajmniej utrzymania). 
Dodatkowo potwierdzeniem sentymentu konsumentów mogą być wskaźniki 
koniunktury konsumenckiej publikowane przez GUS, które ukształtowały się na 
najwyższym poziomie w historii badania (od 2004 r.).

Fundamentalnym uzasadnieniem bardzo dobrych perspektyw dla konsumpcji 
jest również systematycznie poprawiająca się sytuacja na rynku pracy. 
O ile wzrost zatrudnienia w marcu okazał się nieznacznie gorszy od oczekiwań 
(4,5% r/r vs 4,6% konsensusu rynkowego), to można to potraktować jako 
odreagowanie znakomitych odczytów z pierwszych dwóch miesięcy b.r. 
Jednocześnie znacznie wyższe od prognoz ekonomistów okazało tempo 
wzrostu wynagrodzeń (5,2% r/r vs 4,6% oczekiwań), co potwierdza wzrostowy 
trend płac w gospodarce polskiej.

Lepiej radziły rynki wschodzące a grupujący je indeks MSCI Emerging Markets 
wzrósł o prawie 2%. Na tym tle warszawski parkiet okazał się bezkonkurencyjny 
a indeks blue-chips, czyli spółek o największej kapitalizacji WIG20 zyskał 
w kwietniu ponad 9%, co była najlepszym miesięcznym wynikiem od marca 
ub.r. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostów indeksu WIG20 z ostatnich 
miesięcy, to płaska korekta, z którą rynki mierzyły się w marcu może świadczyć 
o sile polskiego rynku. Słabsze nastroje panowały w segmencie małych 
i średnich – indeks mWIG40 wzrósł o 2,4%, natomiast sWIG80 stracił ok 0,5%. 
Jednak biorąc pod uwagę poprawiające się otoczenie makroekonomiczne 
gospodarki polskiej oraz ekspozycję wynikową małych i średnich spółek między 
innymi na polską gospodarkę, to one powinny w pewnym momencie przejąć 
rolę lokomotyw wzrostów na GPW.  

W ujęciu sektorowym najlepiej w kwietniu radziły sobie spółki paliwowe a indeks 
WIG Paliwa zyskał ponad 14%, do czego przyczyniły się poprawa wyników 
(szczególnie w przypadku Lotosu nastąpiło pozytywne zaskoczenie) oraz 
sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego (jednak prognozy biur makler-
skich zakładają pogorszenie się warunków makro w najbliższych miesiącach). 
Solidny miesiąc mają za sobą również banki (WIG-Banki +7%), których kursy 
akcji dyskontują ożywienie w polskiej gospodarce oraz oczekiwania na zmianę 
parametrów polityki pieniężnej przez RPP (pierwsza podwyżka stóp procento-
wych jest obecnie wyceniana w horyzoncie ponad 1 roku). Trzeba podkreślić, że 
wyniki finansowe banków mimo poprawy, będą w najbliższych kwartałach 
znajdować się pod presją, natomiast kwestią newralgiczna dla sektora jest 
kwestia przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich, co silnie 
obciążyłoby wyniki sektora i nie jest wycenione w kursach akcji.

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA
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Ciekawym wydarzeniem mogącym mieć długoterminowy wpływ na rynek długu były opublikowane na początku kwietnia tzw. minutki z marcowego posiedzenia 
amerykańskiego FED’u. Wskazywały one, że dużym poparciem jej członków cieszy się pomysł rozpoczęcia pod koniec 2017 roku redukcji bilansu banku centralnego. 
Sięga on obecnie prawie 4,5 biliona dolarów (4 500 000 000 000 dolarów) i jest ponad czterokrotnie wyższy niż w 2008 roku kiedy to rozpoczęto trzy rundy 
ilościowego luzowania (tzw. QE; quantitative easing). Bez odpowiedzi pozostaje obecnie pytanie do jakiego poziomu redukcja miałaby się odbywać oraz w jaki 
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Jak widać na obu wyżej przedstawionych wykresach znaczący ruch wzrostowy niezależnie od indeksu miał miejsce pod koniec miesiąca, co wiązało się z pozytyw-
nym odbiorem przez inwestorów zwycięstwa w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji proeuropejskiego kandydata Emmanuela Macrona. W drugiej 
turze, przewidzianej na 7 maja zmierzy się on z reprezentantką radykalnej prawicy Marine Le Pen i większość sondaży daje mu znaczną przewagę. Jednak mając 
w pamięci zeszłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz referendum ws. Brexit w Wielkiej Brytanii, inwestorzy nie do końca dają wiarę 
sondażom, co można wywnioskować po ponadprzeciętnej pozycji gotówkowej zarządzających funduszami (w ujęciu globalnym). Takie bezpieczne pozycjonowanie 
się inwestorów skutkowałoby ograniczonymi spadkami na giełdach w przypadku realizacji scenariusza nieoczekiwanego przez rynki finansowe.

Patrząc jedynie przez pryzmat miesięcznych zmian rentowności niemieckich, 
amerykańskich czy polskich obligacji można mylnie wywnioskować, że kwiecień 
był nudnym miesiącem na rynku długu. Krajowe papiery 10-cio letnie zyskały 
5 punktów bazowych, amerykańskie 10 punktów a naszych zachodnich 
sąsiadów symboliczny 1 punkt. Jednak to właśnie tych ostatnich zmienność była 
największa w kwietniu. Wszystko za sprawą wyborów prezydenckich we Francji. 
W pierwszej turze, która odbyła się 23 kwietnia, nie było zdecydowanego 
faworyta, co wiązało się ryzykiem przejścia do kolejnej tury kandydatów 
anty-unijnych (Le Pen i Melenchon). Sondaże wskazywały również, że jeżeli do 
drugiej tury przejdzie Macron (kandydat najbardziej wyważony), zostanie 7 

maja wybrany na prezydenta. Z tego też względu inwestorzy w przeddzień 
pierwszej tury mocno zabezpieczali się przed materializacja negatywnego 
scenariusza kupując niemieckie papiery skarbowe i zbijając ich rentowność 
z poziomu 0,33% do 0,16% (spadek rentowności oznacza wzrost cen obligacji). 
Sytuacja na rynku długu diametralnie zmieniła się, gdy wstępne wyniki sugero-
wały, że do kolejnej rundy przeszła kandydatka nacjonalistycznego Frontu 
Narodowego, Marine Le Pen oraz kandydat niezależny, Emmanuel Macron. 
Przez rynek przelała się fala optymizmu a ceny niemieckich papierów skarbo-
wych oddały cały, wcześniej zarobiony zysk (wzrost rentowności z 0,16% 
do 0,35%).

OBLIGACJE
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sposób miałby być osiągnięta. Pewną wskazówką może być wypowiedź byłego prezesa FED – Bena Bernanke – który wskazał, że w obecnych warunkach wskazanym 
byłoby posiadanie przez bank centralny bilansu na poziomie 2,5 biliona dolarów, aby w razie potrzeby móc dostarczyć bankom płynności, jak również w lepszy 
sposób kontrolować wysokość stop na rynku pieniężnym (krótkoterminowe stopy procentowe). W takim scenariuszy FED nie musiałby wyprzedawać posiadanych 
obligacji skarbowych, a jedynie poczekać do wykupu posiadanych hipotecznych listów zastawnych (MBS; mortgage-backed securities), które to kupował w okresie 
kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości. Może to tłumaczyć bardzo spokojną reakcję rynku długu na te doniesienia, jednak zapewne ten temat będzie 
powracał na rynek w kolejnych miesiącach wraz ze spekulacjami odnośnie metod dalszego zacieśniania polityki monetarnej przez FED.

Chiński rynek nieruchomości kolejny miesiąca zaskakuje pozytywnie. Co prawda dynamika cen nowych mieszkań hamuje w relacji rok do roku (w marcu wzrosły 
o 11,3%, wobec wzrostu 11,8% miesiąc wcześniej), jednak z miesiąca na miesiąc ceny rosną coraz dynamiczniej - w marcu wzrosły o 0,6% względem lutego, po 
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Miedź kolejny miesiąc zamyka na niewielkim minusie. To już trzeci z kolei, 
w którym siły popytu i podaży się równoważą, mimo wspomnianych 
we wcześniejszych komentarzach pozytywnych wydarzeń fundamentalnych. 
Brak zdecydowania popytu może budzić pewne obawy nie tylko na samym 
rynku miedzi, ale w szerszej perspektywie. Nie bez powodu czerwony metal 
ma pseudonim „Dr. Copper”, gdyż uważa się go za barometr globalnej sytuacji 
gospodarczej. Spadki notowań tego surowca mogą zostać wykorzystane jako 
pretekst do większej korekty na rynkach.

Wartym wspomnienia jest również fakt zamykania przez inwestorów spekula-
cyjnych pozycji długich i otwierania pozycji krótkich. Co prawda cały czas 
pozycja netto pozostaje dodatnia (więcej inwestorów obstawia wzrosty niż 
spadki cen), jednak na koniec kwietnia spadała ona do najniższego poziomu 
od listopada 2016 roku.

SUROWCE

Pozycje spekulacyjne w kontraktach na miedź.
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Zespół Inwestycyjny Departamentu Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Kwiecień 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

wzroście o 0,3% w lutym. Również ilość miast która odnotowała wzrost m/m wzrosła do 62 (badanych jest 70 największych miast) z 56 odnotowanych w lutym 
2017 roku. Widać tym samym, że próby schłodzenia chińskiego rynku nieruchomości pozostają bez realnych efektów, co może skutkować w najbliższych przyszło-
ści dalszym zaostrzaniem regulacji. 

Kwiecień był natomiast zmiennym okresem dla notowań ropy naftowej. Jego 
pierwsza połowa, to kontynuacja wzrostów zapoczątkowanych pod koniec 
marca, które zdołały wynieść cenę baryłki ropy Brent ponad poziom 56 USD. 
Natomiast w drugiej połowie kwietnia kontrolę nad notowaniami surowca 
przejęła podaż, a ceny europejskiego benchmarku spadły poniżej poziomu 
52 USD, tym samym niwelując wypracowane wcześniej wzrosty. Ostatecznie 
w skali miesiąca notowania kontraktów na ropę Brent spadły o 3,5%.

Przyczyną większej zmienności notowań ropy naftowej było z jednej strony 
sukcesywne wypełnianie zobowiązań dotyczących zmniejszania wydobycia 
surowca przez kraje, które zawarły porozumienie o ograniczeniu jego produk-

cji w listopadzie ubiegłego roku. Z drugiej zaś, rosnąca nieprzerwanie od 
połowy stycznia liczba aktywnych odwiertów ropy z łupków w Stanach Zjedno-
czonych, a wraz z nią coraz większy poziom wydobycia czarnego złota za 
oceanem.

W najbliższych tygodniach kluczowymi dla rynku ropy naftowej będą komenta-
rze i doniesienia na temat majowego posiedzenia OPEC, a także ewentualna 
decyzja o rewizji lub przedłużeniu obowiązującego do końca czerwca porozu-
mienia o cięciu wydobycia surowca. Spotkanie członków kartelu odbędzie się 
25 maja.

Zmiany cen nowych mieszkań (zmiana r/r oraz m/m; %)
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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


