
Mimo sygnałów bazujących na analizie technicznej, w drugiej połowie kwietnia rynek nie wrócił do spadków, 

a co najwyżej wyhamował odbicie od wyznaczonych w marcu poziomem 1248pkt (WIG20) minimum. 

Na poziomie poszczególnych spółek widać dużą selekcję. Od sektorów które notują historyczne minima: banki, 

energetyka - po te które wskazywałem jako gotowe na większe wzrosty: nowe technologie, produkt cyfrowy, 

medycyna. Zadowolenie polityków, z posiadania spółek, które kładą swoje zyski dla ratowania budżetu jest 

ujemnie skorelowane z ich kursem…Przykład pierwszy z brzegu: Bank Pekao nabył w ramach pierwszej emisji 

obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) papiery o łącznej wartości 6 mld zł. Środki z emisji obligacji PFR 

będą finansowały program tarczy antykryzysowej. Efekt: historyczne minima kursowe PEKAO SA., które 

wydają się jednak biorąc pod uwagę kondycję fundamentalną faktycznie mocno przesadzone co powinno 

skutkować raczej wzrostami. Z drugiej strony z łatwością można znaleźć spółki które w samym kwietniu 

porosły po kilkaset (!!!) procent na przykład na nadziei, że wynajdą, bądź będą dystrybuować wynalezioną 

szczepionkę – tu z kolei powinna nadejść dotkliwa korekta.  Za rozwinięciem spadków przemawia analiza makro 

- wskaźniki optymizmu w biznesie i konsumpcji obniżyły się do najniższych poziomów w historii. Przedsiębiorcy 

donoszą, że stabilność ich firm jest zagrożona w 17% (przemysł) do 36% (transport) przypadków, a kolejne 

45-56% deklaruje poważne konsekwencje epidemii dla ich działalności. Wśród hoteli i restauracji 66% obawia 

się o stabilność firmy. W kwietniu respondenci obcięli swoje zamówienia o 22-39%, podczas gdy zamówienia 

ich klientów spadły o 26-38%. Plany inwestycyjne zostały obniżone o 30-40% wobec początku roku. 

Wśród konsumentów 19% zdecydowanie obawia się utraty pracy lub zamknięcia działalności, 44% traktuje 

epidemię jako duże zagrożenie dla swojej sytuacji finansowej. Mimo wzrostu w końcówce miesiąca bardziej 

realny wydaje się potencjał do spadków, przynajmniej do jeszcze jednej fali która mogłaby WIG20 sprowadzić 

w okolice 1480pkt. W najbardziej optymistycznym scenariuszu w pierwszej połowie maja główny indeks po 

wybiciu górą 1650pkt mógłby otworzyć drogę do 1780pkt.

AKCJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Rentowności obligacji uległy dość sporym spadkom (wzrost cen) co w konsekwencji znalazło odbicie w wynikach 

funduszy zbudowanych na obligacjach skarbowych. W najbliższych dniach notowania mogą przebiegać według takiego 

schematu – trend spadkowy rentowności będzie przerywany krótkimi korektami. Od początku maja, spada rezerwa 

obowiązkowa dla banków, co uwolni ok. 40 mld zł, a w ocenie rynku podaż obligacji na oficjalnych aukcjach pozostanie 

niska. Wygląda na to, że resort finansów, bank BGK oraz NBP zacieśniły współpracę w celu sfinansowania rosnących 

potrzeb pożyczkowych poprzez emisje prywatne (private placement), pomijając rynek międzybankowy. 

Nierównowaga popytu i podaży może się więc w najbliższym czasie powiększyć, pomagając rentownościom pozostać 

na niskich poziomach. Rekordowym zainteresowaniem cieszą się obligacje detaliczne indeksowane inflacją. Inwestorzy 

liczą zapewne, że obligacje takie (4 lub 10 letnie) zabezpieczą przed inflacją, a przecież prognozowanie jej na takim 

odcinku czasu wydaje się to bardzo wątpliwe. A indeksowanie inflacją odbywa się dopiero po drugim roku inwestycji bo 

w pierwszym kupon jest stały (2,4% dla obligacji 4-letniej COS0424). Póki co przed szokiem inflacyjnym będzie broni

 Polskę cena ropy i jest to niewątpliwe szczęście w ogromie wielu nieszczęść…Wczoraj (29.04) GUS poinformował, że 

OBLIGACJE

01.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Wskaźnik nastawienia*: Akcje spółek polskich

Akcje o dużej kapitalizacji

Akcje rynków rozwiniętych

Akcje spółek wzrostowych

Akcje spółek zagranicznych

Akcje o małej kapitalizacji

Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych



Wskaźnik nastawienia*: Obligacje emitentów 

posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów

nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych

OBLIGACJE

02.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Po marcowym umocnieniu EURO do USD nie ma już śladu i kurs głównej pary walut wrócił do zakładanego od wielu 

miesięcy trendu podstawowego (umacnianie się USD do EUR aż do 1:1). EURUSD spadł w końcówce miesiąca nawet 

do 1,08 i to mimo, że mamy rekordowo niskie w USA stopy 0-0,25 i bezprecedensowy dodruk pieniądza. Z drugiej 

strony Amerykańska Rezerwa Federalna nie dołączyła do Banku Japonii i nie zeszła ze stopami procentowymi 

poniżej zera… EURPLN na początku miesiąca zanotował rajd na poziom 4,60 ale potem wrócił do ok. 4,535  i 

pozostaje w wąskim paśmie 4,53-4,55. I to mimo dość dobrego nastroju na rynku obligacji i na giełdach. Podobnie 

przebiegały notowania USDPLN – początek miesiąca to 4,24 a potem kurs obniżył się nawet do 4,12 by w końcówce 

miesiąca zakotwiczyć na poziomach 4,17-4,19. Wydaje się, że na złotego większy wpływ niż notowania na giełdach 

miały zmiany na… rynku węgierskim, a o forincie jako „wskaźniku wyprzedzenia” dla złotówki pisałem dwa tygodnie 

temu. EURHUF zanotował kolejne maksima. Presję na forinta mogła wywierać decyzja banku centralnego Węgier 

(MNB). Bank pozostawił stopy procentowe bez zmian, w tym główną na rekordowo niskim poziomie 0,90% i 

zapowiedział, że 4 maja uruchomi program skupu obligacji rządowych i zabezpieczonych hipoteką. W najbliższym 

czasie, „w ślad za forintem”, może się rozpocząć kolejna fala deprecjacji złotego. Czy znacie kogoś kto zachorował na 

koronawirusa…? A kogoś kto w ostatnim czasie dostał coś z tarczy antykryzysowej (postojowe, za spadek 

przychodów etc.etc.)…? Większość zna kogoś z drugiej grupy. A to powinno przyczynić się albo do inflacji, albo 

osłabienia złotówki albo jednego i drugiego. 

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

po miesięcznej przerwie wznawia publikacje wstępnego szacunku inflacji opublikuje wyliczenia dotyczące 

kwietniowego CPI. Zakładam znaczny spadek z marcowego 4,6% r/r do nawet poniżej 3% r/r. bo na efekty suszy oraz 

dodruku trzeba będzie poczekać przynajmniej do jesieni. Takie dane (niska inflacja) powinna sprzyjać obligacjom 

skarbowym hurtowym (tych z których budowane są fundusze) w krótkim terminie. Aktualne pozostają zagrożenia dla 

obligacji korporacyjnych. Recesja, opisana wskaźnikami cytowanymi przy akcjach, a w niektórych branżach kompletne 

załamanie powinno spowodować kłopoty z obsługą zadłużenia.  

Komentarz rynkowy Phinance

SUROWCE To co dzieje się na rynku ropy, przejdzie do historii rynków finansowych. Żeby zobrazować skalę spadków: 23.04.2020 

tuż po godzinie 5.37 (sprawdziłem godzinę połączenia) zadzwonił do mnie mój Przyjaciel (nie finansista, ale wydaje się  

- inteligentny człowiek). Pozostając w emocjach, zupełnie poważnie zapytał mnie czy słyszałem już o ujemnej cenie 

ropy i czy to (uwaga!) oznacza, że jak będzie tankował na stacji to będą mu dopłacać…Rozgrzeszając Przyjaciela – 

dziennikarze w ciągu dnia ścigali się w stwierdzeniach o „ujemnej cenie ropy”. Ujemna cena owszem była, ale dotyczyła 

kontraktów na ropę i to tych z fizyczną dostawą. Gdybyśmy kupili sobie na przykład 100 ton jabłek, oczywiście z 

dostawą „futures” a ich cena gwałtownie by spadła (na skutek wojny cenowej, albo powiedzmy pojawiły by się analizy 

sugerujące ze koronawirus przenosi się na jabłkach..), to stanęlibyśmy przed tym samym dylematem co spekulujący na 

kontraktach na ropie…Albo ponosić koszty magazynowania jabłek, albo…dopłacić komuś kto te jabłka będzie w stanie 

magazynować. No i jeszcze efekt contango. Występuje on na przykład tam, gdzie instrumentem bazowym inwestycji są 



Wskaźnik nastawienia*: Surowce spożywcze Metale

03.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Maj 2020 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 Phinance 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 Phinance S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Phinance S.A. ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań.
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SUROWCE kontrakty terminowe. A  mało kto wie, że  kontrakty terminowe siedzą w  większości ETF-ów czy  certyfikatów 

inwestycyjnych na towary i surowce. Mówiąc w skrócie: contango to różnica cenowa, która występuje przy rolowaniu 

kontraktów na  kolejne terminy wygasania i  ta różnica niestety potrafi zjeść część  zysków z  inwestycji, a w tym 

spektakularnym przypadku sprowadzić kursy poniżej zera... Patrząc na czynniki fundamentalne, sytuacja faktycznie 

jest bardzo trudna; niektórzy nawet twierdzą, że najtrudniejsza w historii. Przepełnione magazyny nie są w stanie 

zmieścić już istotnych ilości ropy naftowej, więc posiadacze surowca decydują się na kosztowne i czasem wręcz 

desperackie kroki, aby surowiec sprzedać. Utrzymuje się ogromny popyt na tankowce, nawet te bardzo drogie, w celu 

przetransportowania nimi nadwyżek amerykańskiej ropy za granicę. Obrazuje to np. wykres notowań ropy Brent. 

Ceny tego gatunku  pod koniec kwietnia osiągnęły nie widziane jeszcze poziomy 22 USD za baryłkę, a notowania ropy 

WTI spadają jeszcze mocniej i poruszają się już w rejonie 11 USD za baryłkę. Zagadka – kiedy ostatnio baryłka ropy tyle 

kosztowała…? W latach 80 (lata końcówki komunizmu w Polsce np.). Kluczowym pytaniem, które obecnie zadają sobie 

inwestorzy na rynku ropy naftowej, jest to, czy w ciągu najbliższych tygodni Amerykanie poradzą sobie z nadwyżkami 

surowca na lokalnym rynku. Aby tak się stało, musiałoby dojść do istotnego wstrzymania produkcji w wielu wiertniach 

w Stanach Zjednoczonych, znacznie większego niż dotychczas. Każda wiadomość interpretowana jako koniec wojny 

cenowej, albo chociaż możliwość tegoż końca będzie skutkowała intensywnymi wzrostami. Kwestią czasu pozostaje, 

kiedy takie wiadomości zaczną napływać na rynek. Odbicie cen WTI powyżej 40 USD pozostaje możliwe w drugim 

półroczu. Roku 2021 może być rokiem ropy.

Cena złota pozostaje blisko historycznych maksimów, a po ich przebiciu przyjdzie pora na ustanawianie nowych. 

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że po wybiciu górą z  trójkąta, zakończyła się fala 1, w impulsie 

wzrostowym: 1-2-3-4-5, zmierzającym na historyczne maksima, a może nawet w okolice 2500 USD.


