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AKCJE

Źródło: mBank

Pod koniec miesiąca GUS opublikował finalny odczyt PKB za I kwartał 2017 r. i o ile tempo wzrostu gospodarczego wyniosło zgodnie ze wstępnym odczytem 4% r/r, 
to jego kompozycja mogła stanowić niemiłą niespodziankę. 

Miniony miesiąc na warszawskiej giełdzie upłynął pod znakiem korekty 
głównych indeksów. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 3% a WIG20, grupują-
cy spółki o największej kapitalizacji o 4%, natomiast spadki indeksów małych 
i średnich spółek były nieznaczne (sWIG80 -0,5% a mWIG40 -1,2%). Warszawski 
parkiet zachował się zatem zgodnie z rynkowym sloganem „sell in May and go 
away”, sugerującym sprzedaż akcji w maju i niestety odbyło się to w otoczeniu 
relatywnie dobrego zachowania rynków akcji za granicą – indeks rynków 
globalnych MSCI World zyskał 2% a grupujący giełdy krajów wschodzących 
MSCI Emerging Markets zakończył ubiegły miesiąc 3% nad kreską. 

Pierwsze majowe sesje nie zwiastowały przeceny a rynkom sprzyjało otoczenie 
polityczne. Mimo powszechnie oczekiwanego zwycięstwa Emmanuela Macrona 
we francuskich wyborach prezydenckich, skala przewagi jaką uzyskał nad 
kontrkandydatką (Marine Le Pen) pozwala z optymizmem patrzyć na czerwco-
we wybory parlamentarne (11 czerwca). Jednak od połowy miesiąca nastąpił 
wzrost awersji do ryzyka na światowych rynkach, do czego przyczyniły się 
kontrowersje wokół prezydenta Trumpa (ryzyko impeachment’u) oraz kryzys 
polityczny w Brazylii (oskarżenie prezydenta Temera o korupcję). Na nowojor-

skim parkiecie korekta sprowadziła się do jednodniowej silnej przeceny, po 
czym główne indeksy ruszyły na północ, by pod koniec miesiąca osiągnąć nowe 
historyczne szczyty (S&P 500 ponad 2400 pkt.). Indeksom europejskim nie 
udało się podążyć za amerykańskimi i zamknęły miesiąc na symbolicznym 
plusie, czego tym razem niestety nie udało się osiągnąć nad Wisłą. Najsłabszym 
rynkiem była jednak Brazylia, a główny indeks tamtejszej giełdy Bovespa stracił 
8%, co oznacza że oddał cały zysk wypracowany w 2017 roku.

Względną słabość polskiego rynku w maju można wytłumaczyć jego wcześniej-
szymi dynamicznymi wzrostami. Od końca listopada 2016 roku indeks WIG 
urósł o 24%  a WIG20 o prawie 27%, z kolei skala aprecjacji indeksów małych i 
średnich spółek była mniej okazała (kolejno 15,8% i 17%). Dysproporcję między 
zachowaniem się cen największych i mniejszych spółek można wytłumaczyć 
z jednej strony napływem kapitału zagranicznego do Polski, czego efektem jest 
koncentracja wzrostów na indeksie blue-chips, a z drugiej mizernymi napływa-
mi środków do funduszy polskich akcji, od których w znacznej mierze zależy 
popyt na spółki o mniejszej kapitalizacji, którymi zagranica z racji płynnościo-
wych się nie interesuje.

Rozczarowujący okazał się spadek inwestycji o 0,4% r/r i to pomimo bardzo 
niskiej bazy statystycznej z analogicznego okresu ubiegłego roku (spadek 
o 9,8% r/r w I kwartale 2016 r.). Większość ekonomistów spodziewała się 
nieznacznego ale jednak wzrostu tego komponentu, a do formułowania takich 
oczekiwań zachęcały m.in. miesięczne odczyty danych nt. produkcji budowla-
no-montażowej. Z drugiej strony na rozczarowanie mogły wskazywać 
wcześniejsze dane GUS nt. inwestycji samorządów i firm zatrudniających co 
najmniej 50 osób i zestawiając te dwa fakty można wnioskować, że to inwesty-
cje prywatne w maszyny i urządzenia odpowiadały za spadek agregatu r/r. 
Odczyt nie zmienia jednak dobrych perspektyw dla działalności inwestycyjnej 
zarówno po stronie prywatnej jak i samorządów czemu powinno pomagać 
zarówno utrwalenie ożywienia w kraju jak i za granicą oraz uruchomienie 
inwestycji współfinansowanych środkami UE, szczególnie wobec dobrych 
danych o liczbie podpisanych umów na współfinansowanie projektów.

Głównym motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, która wzrosła w ujęciu 
rocznym o 4,7% czyli w tempie najwyższym od 2008 r. (szczyt koniunktury 

przed kryzysem finansowym). Gospodarstwom domowym pomaga bardzo 
dobra sytuacja na rynku pracy oraz program Rodzina 500+, który prawdopo-
dobnie konsumenci traktują już jako trwały w postrzeganiu swojej sytuacji 
finansowej. Dla przypomnienia w początkowym okresie jego funkcjonowania 
zaobserwowano wzrost stopy oszczędności gdyż gospodarstwa nie do końca 
antycypowały trwałość tego programu socjalnego. Tempo wzrostu konsumpcji 
pozostanie solidne w całym 2017 r. , choć w drugiej połowie roku należy liczyć 
się z obniżeniem jej dynamiki w związku z efektami wysokiej bazy statystycznej. 

Dodatnia kontrybucja do wzrostu PKB cały czas charakteryzuje eksport netto, 
co prawdopodobnie wynika ze słabszego importu dóbr inwestycyjnych, jednak 
w związku ze spodziewanym ich przyspieszeniem prawdopodobnie wkład 
handlu zagraniczny do wzrostu gospodarczego będzie ujemny (w czym 
„pomoże” również umacniający się PLN).

Reasumując, mimo rozczarowującej dynamiki inwestycji generalny pogląd na 
wzrost gospodarczy w perspektywie kilku kwartałów pozostaje pozytywny.

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

inwestycje konsumpcja zapasy PKB r/r (%)eksport netto
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Siła naszego długu wygląda jeszcze bardziej okazale jeżeli wspomnimy, że w styczniu bieżącego roku notowane były z rentownością prawie 3,90%. Co ważniejsze, 
większość wspomnianego umocnienia należy przypisać do czynników krajowych, gdyż notowania niemieckich odpowiedników nie zmieniły się znacząco od 
początku roku, co przełożyło się na zawężenie spreadu do naszych zachodnich sąsiadów. 

W perspektywy kolejnych miesięcy preferowana klasą aktywów powinny być 
właśnie akcje małych i średnich spółek, gdyż to one mają największą ekspozycję 
na przyspieszający wzrost gospodarczy w Polsce, podczas gdy wśród najwięk-
szych spółek jest zbyt wiele „hamulcowych” np. energetyka. Ponadto jeżeli nie 
nastąpi jakiś niespodziewany szok zewnętrzny a hossa będzie miała trwały 
charakter, to powinno się to przełożyć na napływy do funduszy akcyjnych 
(w tym funduszy małych i średnich spółek). Pomóc powinien również program 
budowy kapitału emerytalnego wspierany przez rząd.

W odniesieniu do wzrostu gospodarczego warto wspomnieć, że dobiega końca 
sezon publikacji przez spółki wyników finansowych za I kwartał 2017 r. Wstępne 
zagregowane dla całej giełdy dane wskazują na wzrost zysków o niemal 30% 
w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., jednak wzrost ten został 
w znacznej mierze zawyżony przez spółki z indeksu WIG20 (w szczególności 
spółki surowcowe – KGHM i JSW) i po wyłączeniu ich z badania roczna dynamika 
zagregowanych zysków spada do 10%.

Skąd zatem taka duży popyt na krajowe obligacje? Wydaje się, że na przełomie 
roku mieliśmy do czynienia z przesadzonymi obawami o sytuację budżetową 
w 2017 roku. Wiele uwagi poświęcano wówczas możliwości przekroczenia 
przez deficyt progu 3% PKB, ze względu na mocne obciążenia po stronie 
wydatkowej (głównie program 500+ i obniżenie wieku emerytalnego), jak 
również zawyżone dochody (głównie optymistyczna założenia co do wzrostu 
gospodarczego i wpływów z podatków). Jak pokazują dane za pierwszy kwartał, 
wzrost PKB wyniósł 4% rok do roku, a deficyt budżetowy po kwietniu wyniósł 
jedynie 0,9 mld PLN wobec planowanego 59,3 mld PLN w całym roku (w 2016 
roku po kwietniu zrealizowano 20% planowanego deficytu). O ile oczekiwane 
przyspieszenie dynamiki wzrostu PKB było korygowane w górę w ostatnich 
miesiącach wraz z poprawiającymi się odczytami makro, to realizacja wpływów 
z podatków pośrednich (głównie VAT i akcyza) zaskoczyła samo Ministerstwo 

Finansów. W pierwszych czterech miesiącach wzrosły one aż o 24% r/r, co 
trzeba uznać za bardzo duży sukces obecnego rządu. Sam wicepremier 
Mateusz Morawiecki zapowiedział, że deficyt sektora finansów publicznych 
najprawdopodobniej będzie istotnie niższy niż zapisane w ustawie budżetowej 
59,3 mld PLN (2,9% PKB), co najprawdopodobniej skłoni Ministerstwo 
Finansów do utrzymania niskiej emisji obligacji w drugiej połowie 2017 roku.
Był to prawdopodobnie główny czynnik, który zachęcił inwestorów do wzmożo-
nego kupna polskich obligacji. Należy jednak mieć na uwadze, że przyspieszają-
ca gospodarka wraz z silnym rynkiem pracy nie jest najlepszym środowiskiem 
dla rynku obligacji. W średnim terminie taki układ skłoni zapewne Radę Polityki 
Pieniężnej do rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Wydaje się 
jednak, że rynek zacznie ten fakt dyskontować dopiero w sytuacji zaostrzenia 
retoryki członków RPP, która na razie pozostaje gołębia. 

Maj okazał się bardzo udany dla posiadaczy polskich obligacji. Rentowności 10-cio letnich papierów zyskały 20 punktów bazowych (spadek z 3,45% do 3,25%), co było 
jednym z lepszych wyników w ostatnich miesiącach. 

OBLIGACJE
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Miedź kolejny miesiąc zamyka na niewielkim minusie. To już czwarty z kolei, w 
którym siły popytu i podaży się równoważą. Większą zmienność obserwowali-
śmy jedynie w początkowych dniach maja, gdzie po raporcie o wzroście zapasów 
miedzi na światowych giełdach notowania tąpnęły o 3,5%. Reszta miesiące to już 
mozolne odrabianie strat mimo relatywnie słabych danych z Chin. 

Najpierw negatywnie zaskoczyły dane o kwietniowym imporcie metalu do 
Państwa Środka, które okazały się najsłabsze od października 2016 roku (300 
tys. ton, co oznacza spadek o 33% rok do roku i 30% miesiąc do miesiąca). 

W kolejnych dniach przyszły dane z rynku nieruchomości,  które pokazały piąty 
miesiąc spowolnienia wzrostu cen – w kwietniu odnotowały one wzrost „jedynie” 
o 10,7% rok do roku wobec 12,6% w listopadzie 2016 roku. Jednak największym 
negatywnym zaskoczeniem okazała się obniżka ratingu przez agencję Moody’s. 
To pierwsze ścięcie oceny wiarygodności kredytowej Chin od blisko 30 lat. Sama 
decyzja była zaś podyktowana gorszymi ocenami chińskiej gospodarki, za 
którymi stoi perspektywa spowolnienia wzrostu gospodarczego w kolejnych 
latach, przy jednoczesnym wzroście zadłużenia.

O ile we wcześniejszych komentarzach zwracaliśmy uwagę, że inwestorzy 
ignorowali pozytywne wydarzenia (głównie strajki w kopalniach miedzi), tak 
teraz trzeba podkreślić, że niedźwiedzie nie wykorzystały okazji do mocniejszej 
przeceny. Patrząc na pozycje spekulacyjne widać jednoznacznie, że zamykane 
są w dalszym ciągu pozycje długie, przy stabilnych „shortach”, co powoduje, że 
pozycja netto jest najniższa od listopada 2016 roku i bliska „zbilansowania”. 
Podejrzanie wygląda brak zdecydowania zarówno kupujących, jak i sprzedają-

cych przy sprzyjających warunkach rynkowych. Trudno obecnie powiedzieć co 
mogłoby przechylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron, jednak przy zrówno-
ważonym rynku spekulacyjnym, z jakim mamy obecnie do czynienia, miejsca 
na otwieranie pozycji zarówno długich, jak i krótkich jest bardzo dużo, co przy 
impulsie rynkowym powinno przełożyć się na dynamiczny ruch. 
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Zespół Inwestycyjny Departamentu Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Maj 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

Najważniejszym wydarzeniem minionego miesiąca dla rynku ropy naftowej 
było posiedzenie OPEC. 25 maja członkowie kartelu wraz z producentami 
spoza organizacji zadecydowali o przedłużeniu wygasającego w połowie 
roku porozumienia o redukcji wydobycia surowca. Będzie ono obowiązy-
wać do końca marca 2018 roku na dotychczasowych warunkach. Zatem w 
dalszym ciągu ograniczenie produkcji ropy ze strony krajów OPEC wynosić 
będzie 1,2 mln baryłek dziennie (b/d), co implikuje wydobycie na poziomie 
32,5 mln b/d, natomiast kraje spoza kartelu na czele z Rosją będą obniżać 
produkcję o 600 tys. b/d. 

Decyzja kartelu była zgodna z oczekiwaniami inwestorów, jednak w dniu jej 
ogłoszenia notowania surowca potaniały o niemal 5%. Był to przykład 
klasycznego kupowania plotek i sprzedawania faktów, bowiem przez okres 

kilku tygodni przed posiedzeniem OPEC notowania czarnego złota regular-
nie zwyżkowały na fali oczekiwań dotyczących przedłużenia porozumienia 
o cięciu jego wydobycia. 

Pomimo iż decyzja o przedłużeniu porozumienia teoretycznie powinna 
wspierać notowania ropy naftowej inwestorzy mają wątpliwości dotyczące 
skuteczności walki OPEC z jej globalną nadpodażą. Nienależące do 
członków umowy Stany Zjednoczone konsekwentnie zwiększają wydobycie 
surowca, a stale rosnąca liczba odwiertów ropy z łupków rokuje jeszcze 
większą produkcję czarnego złota w przyszłości.

Pozycje spekulacyjne w kontraktach na miedź.

1. 1. 2010

1. 1. 2011

1. 1. 2012

1. 1. 2013

1. 1. 2014

1. 1. 2015

1. 1. 2016

1. 1. 2017

Net ShortLong

-60 000

-40 000

-20 000

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

0



Komentarz DM Alfa05. Zarządzanie Aktywami

PRZYKŁADOWE PORTFELE MODELOWE

PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY

Fundusze akcji polskich
21%

Instrumenty bezpieczne
65%

Fundusze akcji zagranicznych

14%

PORTFEL BEZPIECZNY

Fundusze akcji polskich
12%

Instrumenty bezpieczne
80%

Fundusze akcji zagranicznych

8%

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 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


