
Poprzedni komentarz zaczynał się następująco: „Póki co na warszawskich ulicach nie widać ludzi w maskach 

higienicznych, które przynajmniej potencjalnie zabezpieczyć mają przed koronawirusem, ale z pewnym 

podejrzeniem zaczynamy spoglądać na kaszlących i smarkających (…..) Koronawirus w dalszym ciągu wydaje się 

największym zagrożeniem dla rynków finansowych i wydaje się doskonałym pretekstem do głębszych spadków 

na rynku akcji…”. Wydaje się, że prognoza na rynku akcji to obecnie zadanie dla socjologa, epidemiologa ale 

mniej dla ekonomisty. Potrzeba raczej kogoś kto odpowie na pytanie jak szybko rozszerzać się będzie 

podsycany przez wszystkie media strach przed pandemią wirusa, którego śmiertelność wynosi 2-3%. 

Jak to malowniczo ujął mój Przyjaciel a zarazem doktor w warszawski Szpitalu Zakaźnym – dużo bardziej 

groźne będą wiosenne spacery po lesie niż wyjazd do Włoch – bo nawet jeśli wirusem się zarazimy to przy 2-3% 

śmiertelności groźniejsza jest borelioza… Gdyby jednak bez wiedzy socjologiczno-epidemiologicznej 

spróbować przewidzieć co dalej wydarzy się na świecie z koronawirusem? Bazując na dotychczasowych 

epidemiach świńskiej, ptasiej (a może ktoś pamięta jeszcze wściekłe krowy…?) – prawdopodobne jest, że ktoś 

wynajdzie szczepionkę. W czasach świńskiej grypy pamiętam żartobliwe powiedzenie o spółkach 

farmaceutycznych - cytuję: „to teraz zarobią nawet te które leją do ampułek święconą wodę”. Prawdopodobne 

też jest, że w pewnym momencie możni tego świata dojdą do wniosku, że tak dalece nie opłacalne jest 

nakręcanie koronawirusowej spirali, że znajdą dziennikarzom inny temat. Możliwe też, że ludzie w końcu będą 

tak zmęczeni koronawirusem, że media same szukając kliknięć, oglądalności etc. znajdą inny temat (ciekawe,

 że wraz z koronawirusem drastycznie spadła liczba informacji o zamachach terrorystycznych – a miały miejsce 

w międzyczasie…) Tak czy inaczej prawdopodobne jest, że rynki akcji, w tym jeden z najsłabszych jeśli nie 

najsłabszy czyli polska giełda, po spadkach, mogą wejść na poziomy, które będą stanowić jeśli nie życiową to 

wieloletnią okazję inwestycyjną. No a jeśli zrealizuje się czarny scenariusz, który ma swoich fanów, ale ja do 

nich absolutnie nie należę i większość populacji wymrze..to cóż…pieniądze będą już mało potrzebne. 

Rację wtedy będzie miał Minister Aktywów Państwowych, który powiedział „Nie jestem zwolennikiem, żeby 

dywidendy ogołacały spółki Skarbu Państwa…”. Trudno po takich wypowiedziach dziwić się, że polska giełda 

jest szerokim łukiem omijana przez inwestorów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem spółek którymi 

Pan Minister jest łaskaw zawiadywać. Większość spółek państwowych (narodowych należałoby napisać 

w obecnych czasach) od wielu miesięcy traci na giełdzie na wartości. Licząc od początku tego roku, w gronie 

spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 sześć najgorszych to te pod kontrolą PiS. Lotos, Orlen, JSW, 

PGNiG i PGE.  Przez minione dwa miesiące najwięcej straciły takie spółki jak PGNiG, PGE i Enea, bo prawie 20% 

swej rynkowej wartości (miliardy złotych kapitalizacji), ale to i tak nic w porównaniu z JSW... Gdzieś jednak 

znajduję się zawsze koniec. Koniec rządów. Koniec koronawirusa. Koniec spadków. 

AKCJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

W lutym na obligacjach rządowych odbyła się zaskakująca hossa, związana oczywiście z ucieczką kapitałów w aktywa 

bezpieczne. W związku ze styczniową inflacją (4,4% rdr) w końcu ciekawiej zaczyna robić się na RPP. Na czołowego 

„jastrzębia” wykreował się Kamil Zubelewicz: „Jakakolwiek możliwa podwyżka stóp procentowych powinna nastąpić 

jak najszybciej” powiedział cytowany przez Reuters ekonomista. Zdaniem Zubelewicza, cel inflacyjny w  Polsce 

powinien być niższy niż obecne 2,5 proc., co byłoby najlepszym rozwiązaniem w celu stłumienia wewnętrznej presji 

inflacyjnej. Ocenił też, że nie widzi szans na zmianę retoryki większości RPP, która postuluje stabilizację stóp. 

Co ciekawe styczniowe posiedzenie pojawiły się aż trzy głosy za podwyżka stopy procentowej (Zubelewicz, E. Gatnar 

i Ł. Hardt) a przecież prezes NBP A. Glapiński, sugerował do tej pory, że jeżeli dojdzie do zmiany stóp procentowych 

w Polsce, to ruchem będzie obniżka. Mimo tego znacznie ważniejszym dla wyceny obligacji SP okazał się koronawirus 

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. 

„Jakakolwiek możliwa podwyżka stóp procentowych powinna nastąpić jak najszybciej. Chodzi o to, w jakiej kondycji 

zostawimy kolejnej radzie polską walutę”. Cytat z wywiadu z członkiem RPP Kamilem Zubelewiczem oddaje wydaje 

się powagę sytuacji na rodzimej walucie. Styczniowa inflacja 4,4% i opisane przy obligacjach dane makro wywierają 

presję na złotówkę. Oczywiście także w przypadku walut, koronne znaczenie ma (nomen omen) koronawirus.  

Kolejne przypadki zakażeń COVID-19 poza Chinami, w tym pierwszy stwierdzony w USA (gorzej, że podobno może 

to być zachorowanie nie bezpośrednio przez kontakt z osobą, która była w Chinach) skutecznie wpływają na 

wyobraźnię inwestorów. W tym środowisku dolar jednak zachowuje się mieszanie, w przypadku EURUSD widać 

podbicie ponad poziom 1,09 (a było już 1,08), co sprowadza na koniec miesiąca USDPLN poniżej 3,95. To na skutek 

pierwszych zmianek o możliwej reakcji FED na ewentualne spowolnienie wywołane pandemią w postaci obniżki stóp 

procentowych. Nie wycofuje się jednak z prognozy z poprzednich komentarzy - przełamanie poziomu 

1,10 na EUR/USD otwiera drogę na 1,0570 wyznaczoną przez maksima USD z 2016 roku.  Po wczorajszym 

wyłamaniu przez 4,30 wokół poziomu 4,3150 ustabilizowały się natomiast notowania EURPLN. 

Niestety wydaje się że złoty nie będzie silniejszy, dopóki (nawet na kilka dni) nie wyciszy się sytuacja na giełdach.

Do rekordowych poziomów rocznych  z późnego lata 2019 kiedy EURO kosztowało 4,40pln droga 

już nie taka daleka…

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

i światowa sytuacja z nim związana. Wszystko w myśl klasycznej myśli: pandemia - spadek PKB – presja na obniżanie 

stóp procentowych. Pojawiło się kilka istotnych z punktu widzenia inflacji danych: wg informacji z Biuletynu 

Statystycznego GUS w styczniu dynamika płac poza górnictwem wzrosła do 7,3% r/r z 6,3%, najszybciej od maja ub.r. 

To skutek  podwyżki płacy minimalnej. W przemyśle wartość nowych zamówień wzrosła o 5,5% r/r w tym 

o 8,8% zamówień zagranicznych, ale to jeszcze za mało, żeby mówić o wyjściu sektora ze spowolnienia, tym bardziej, 

że wskaźniki koniunktury GUS opisujące portfel zamówień (bieżący i spodziewany) spadły w lutym najniżej od 3,5 roku. 

Rząd zaakceptował projekt wypłaty 14. emerytury w listopadzie i grudniu 2021 r. Według słów minister pracy 

Marleny Maląg wypłata w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej w 2021 r. (w 2020 r. jest to 1200 zł) 

skierowana będzie do emerytów o dochodach nieprzekraczających 2900 zł. Szacujemy, że koszt tego świadczenia 

wyniesie ok. 11 mld zł brutto, 9 mld zł netto (ok. 0,35% PKB). Paradoksalnie – koronawirus, jeśli faktycznie w końcu 

odnajdziemy go także w Naszym szczęśliwym kraju, może być (już jest) lekarstwem dla rynku obligacji. 

PKB wtedy wyhamuje a i tak spadnie zachowując korelację z gospodarką światową, bezrobocie trochę wzrośnie, 

inflacja spowolni i...RPP znów nic nie będzie musiała robić ze stopami procentowymi a Prezes NBP będzie mógł dalej 

spokojnie fotografować się na tle sztabek złota na których zarobi przecież jeszcze więcej niż do tej pory.
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SUROWCE Hitem złoto. Od grudnia ubiegłego roku porusza się ono w dynamicznym trendzie wzrostowym. W ramach tej 

tendencji na XAUUSD wybity został w ubiegłym miesiącu ważny opór, a szczyt z 24.02. znalazł się ponad poziomem 

1689 USD. Co daje wzrost 250USD za uncję w skali trzech miesięcy. Mimo tak imponującego wzrostu, wszystko 

wskazuje na kontynuację wzrostu i atak na maksima z lat 2010-2011 czyli 1800-1900USD za uncję. Truizmem było by 

pisanie o przyczynach wzrostów (a psik! a psik!)… Rynek złota odbierany jest jako bezpieczna przystań. Podobnie przez 

wirusa w koronie zdominowana jest sytuacja na rynku ropy. Rozprzestrzenił się on bowiem już w dużym stopniu poza 

Chinami, atakując tak istotne gospodarki jak Korea Południowa, Japonia czy Włochy. W środę po raz pierwszy liczba 

zainfekowanych osób spoza Chin przekroczyła tę w Państwie Środka (a to Chiny są źródłem wirusa). Dodatkowo, 

w ostatnich dniach miesiąca pojawiły się spekulacje na temat możliwego rozprzestrzenienia się koronawirusa w 



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
Marzec 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 Stanach Zjednoczonych. Strach na rynkach utrzymuje się nawet pomimo uspokajającego tonu Donalda Trumpa, który 

przekonywał Amerykanów, że zagrożenie ze strony wirusa pozostaje niskie. Inwestorom na rynku ropy naftowej 

kwestia koronawirusa działa jednak na wyobraźnię, ponieważ łączy się ona z możliwością ograniczeń w handlu

 i transporcie. To oznacza z kolei rosnące prawdopodobieństwo osłabiania się popytu na ropę naftową. Najnowsze 

prognozy prezentują coraz bardziej pesymistyczne podejście w tej kwestii: firma konsultingowa z branży 

energetycznej, Facts Global Energy, szacuje tegoroczny wzrost popytu na ropę naftową na około 60 tys. baryłek 

dziennie, co jest rozczarowującym wynikiem na tle prognoz sprzed paru miesięcy. Pesymizm wśród inwestorów odbija 

się wyraźnie na cenach ropy naftowej, które zanotowały w lutym istotne zniżki. Notowania amerykańskiej ropy WTI 

spadły poniżej 48 USD za baryłkę, co jest najniższym poziomem od końcówki 2018 roku. Nie lepiej wygląda sytuacja na 

wykresie cen ropy Brent, gdzie notowania zniżkowały do okolic 52 USD za baryłkę, czyli również najniższych 

poziomów od grudnia 2018 r.W obecnej sytuacji inwestorzy na rynku ropy naftowej tym bardziej wyczekują spotkania 

OPEC+, które zaplanowane jest na 5-6 marca. Istnieje szansa, że państwa, które podpisały porozumienie handlowe, 

zdecydują się na przedłużenie obowiązywania limitów produkcji ropy naftowej, a nawet na dalsze cięcia wydobycia; 

a to mogłoby wesprzeć kupujących na tym rynku.


