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Główne klasy aktywów w IV Q 2020

Terminy i skróty: akcje FM - MSCI FM – akcje frontier markets, diamenty - Zimnisky Global Rough Diamond Price Index, dług rząd ex US – S&P International Sovereign ex-US Bond Index, PL dług rząd – TBSP.Index, dług korpo G10
– S&P International Corporate Bond Index, złoto – GC.F (gold COMEX), akcje EM - MSCI EM – akcje emerging markets, towary – DJ Commodity Index, kolekcje win – LVX50, dług korpo EM – Merrill Lynch Emerging Markets
Corporate Bond Total Return Index, US dług rząd – S&P US Treasury Bond Index, akcje US – S&P 500, akcje DM+EM - MSCI ACWI (akcje developed i emerging stock markets), akcje DM - MSCI World – akcje developed markets,
srebro – SI.F (silver COMEX), akcje polskie – MSCI Poland, akcje DM+EM ex PL – MSCI ACWI ex Poland (akcje developed i emerging stock markets bez Polski), IRR CryptoIndex – indeks cenowy o jednakowych wagach
uwzględniający 8 wiodących kryptowalut o najdłuższej historii notowań, USD – US Dollar Index (DXY). CO2 uprawnienia – ECX EUA Futures. Stopy zwrotu zostały podane w ujęciu kwartał do kwartału (kdk).
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Zmiana cen głównych klas aktywów LTM

ACWI USA Polska S&P UST TBSP złoto DJCI DXY USD/PLN

Legenda: LTM – zmiany cen głównych klas aktywów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ceny denominowane w USD, za wyjątkiem TBSP.Index, którego zmiana w ujęciu PLN. Dla rynku akcji indeksy cenowe Standard (large i 
mid cap) z rodziny MSCI: świat (MSCI ACWI), USA (MSCI USA), Polska (MSCI Poland). Dla rynku długu: indeks amerykańskich obligacji skarbowych S&P US Treasury Bonds (S&P UST) i polskich obligacji skarbowych 
(TBSP.Index). Dla rynku towarowego : indeks Dow Jones Commodity Index (DJCI) i cen złota (GC.F). Dla rynku walutowego: US Dollar Index (DY) i kurs pary USD/PLN. 

Główne klasy aktywów LTM



Źródło: Bloomberg, ranking na 22 grudnia 2020

Legenda: Bloomberg Resilience Score (BRS) jest miarą syntetyczną wybranych wskaźników związanych z epidemią koronawirusa i jest obliczany w interwałach miesięcznych. Składa się z dwóch subindeksów, opisujących 
status państwa w związku z COVID-19 i w związku z jakością życia. Odcieniami koloru niebieskiego zostały zaznaczone wskaźniki, które mają pozytywne przełożenie na ostateczny wynik BRS, zaś odcieniami koloru 
pomarańczowego zostały zaznaczone wskaźniki które mają negatywne przełożenie na ostateczny wynik BRS.

Walka z epidemią – Bloomberg Resilience Score (cz. I)  
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w pkt. w szt. w proc. w szt. w proc.
w proc. 

populacji
w pkt. w proc. w proc. w pkt. w  pkt.

1 bz Nowa Zelandia 85,6 2 0,0 5 0,1 246,8 22 4,4 -6,1 83 0,93

2 1 Tajwan 82,4 1 0,0 0 0,7 26,2 19 -3,8 0,0 79 0,91

3 4 Australia 81,0 1 0,3 36 0,0 229,9 47 -8,0 -4,2 89 0,94

4 2 Norwegia 77,0 213 0,8 75 2,3 172,4 53 -13,8 -2,8 94 0,96

5 6 Singapur 76,2 4 0,4 5 0,0 85,5 47 -15,1 -6,0 92 0,94

6 -1 Finlandia 75,8 218 0,9 88 2,8 172,4 45 -16,5 -4,0 91 0,94

7 -5 Japonia 74,5 54 1,2 22 6,2 119,9 54 -8,8 -5,3 96 0,92

8 -4 Korea Płd. 73,3 38 0,9 13 2,9 70,8 63 -13,2 -1,9 89 0,92

9 -1 Chiny 72,0 0 0,0 3 0,1 76,6 78 5,7 1,9 70 0,76

10 -1 Dania 70,8 1 093 0,4 176 3,6 172,4 45 -10,2 -4,5 84 0,94

11 2 Kanada 70,0 481 1,5 375 8,6 511,3 64 -25,6 -7,1 90 0,93

12 -2 Wietnam 69,7 0 0,0 0 0,1 5,0 52 -3,8 1,6 60 0,70

13 -1 Hongkong 68,5 34 0,8 17 0,2 99,7 71 -16,7 -7,5 — 0,95

14 1 Tajlandia 68,5 1 0,0 1 0,3 18,7 50 -7,5 -7,1 72 0,78

15 5 Irlandia 67,3 182 1,5 436 3,0 172,4 72 -28,2 -3,0 90 0,96

16 1 ZEA 65,6 363 0,2 64 0,8 35,8 49 -18,8 -6,6 63 0,89

17 4 Izrael 62,4 521 0,7 355 2,6 137,6 74 -27,6 -5,9 81 0,92

18 4 Rosja 61,7 527 1,9 341 5,7 107,0 48 -17,9 -4,1 69 0,82

19 4 Niderlandy 61,3 1 206 0,8 615 12,0 172,4 56 -23,0 -5,4 90 0,94

20 4 Bangladesz 59,2 34 1,6 44 10,2 5,0 80 1,4 3,8 54 0,63

21 -7 Niemcy 59,2 692 2,1 309 11,5 172,4 82 -22,7 -6,0 86 0,95

22 7 Malezja 58,4 122 0,3 13 6,5 24,6 80 -26,5 -6,0 67 0,81

23 3 Szwajcaria 57,5 1 310 2,3 763 16,0 97,5 46 -22,4 -5,3 93 0,96

24 1 Egipt 57,1 12 4,4 69 — 61,0 60 -10,1 3,5 55 0,71

25 7 Arabia Saudyjska 56,8 17 6,1 176 0,4 5,0 50 -18,4 -5,4 64 0,85



Źródło: Bloomberg

Walka z epidemią – Bloomberg Resilience Score (cz. II)  
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w pkt. w szt. w proc. w szt. w proc. w proc. populacji w pkt. w proc. w proc. w pkt. w  pkt.

26 13 Irak 56,5 128 1,6 315 3,8 5,0 48 1,4 -12,1 58 0,67

27 -11 Szwecja 55,5 1 573 1,0 791 14,8 172,4 71 -21,8 -4,7 90 0,95

28 10 Chile 54,8 239 2,4 842 4,8 139,3 74 -27,8 -6,0 74 0,85

29 -2 Pakistan 54,8 38 2,0 42 7,1 26,5 64 -3,0 -0,4 39 0,56

30 -2 Wielka Brytania 54,6 785 2,4 990 6,4 294,7 72 -36,1 -9,8 88 0,93

31 11 Nigeria 53,6 6 0,4 6 14,2 5,0 51 -9,4 -4,3 38 0,54

32 -13 Indonezja 52,9 62 2,3 72 21,1 50,0 64 -19,0 -1,5 49 0,72

33 8 Hiszpania 52,6 514 2,6 1,046 6,0 172,4 71 -28,0 -12,8 90 0,90

34 11 Francja 52,4 546 3,4 927 6,1 172,4 75 -31,9 -9,8 91 0,90

35 11 Filipiny 51,7 39 2,1 81 4,2 6,2 65 -31,3 -8,3 55 0,72

36 1 Brazylia 51,4 561 1,5 877 — 63,5 60 -7,9 -5,8 65 0,77

37 -19 USA 51,2 1 734 1,1 955 13,3 153,7 72 -25,5 -4,3 82 0,93

38 -3 RPA 50,9 252 2,5 414 20,3 5,0 46 -11,6 -8,0 60 0,71

39 -5 Indie 50,6 69 1,4 105 2,6 85,4 69 -25,8 -10,3 47 0,65

40 -7 Portugalia 50,3 1 189 1,9 595 11,9 172,4 78 -26,4 -10,0 84 0,86

41 -5 Austria 50,2 1 131 2,9 578 11,2 172,4 71 -46,9 -6,7 86 0,92

42 7 Czechy 49,2 1 226 2,5 959 23,1 172,4 62 -26,0 -6,5 82 0,90

43 5 Kolumbia 48,5 516 2,0 791 — 32,7 60 -19,9 -8,2 74 0,77

44 6 Belgia 48,4 605 4,6 1 600 6,9 172,4 60 -35,7 -8,3 87 0,93

45 -15 Turcja 47,6 1 860 0,4 212 14,8 30,1 63 -37,4 -5,0 69 0,82

46 1 Iran 47,1 385 3,0 636 21,3 5,0 71 — -5,0 70 0,78

47 -3 Polska 47,1 990 3,3 667 32,6 172,4 71 -23,8 -3,6 73 0,88

48 -5 Rumunia 46,3 961 2,5 743 21,6 172,4 77 -30,9 -4,8 70 0,83

49 -9 Wlochy 45,8 980 3,4 1 132 10,0 172,4 80 -34,0 -10,6 89 0,89

50 -19 Grecja 44,7 409 6,3 394 8,1 172,4 84 -49,9 -9,5 80 0,89

51 – Peru 40,6 138 3,1 1 118 — 37,7 68 -29,3 -13,9 76 0,78

52 – Argentyna 37,8 394 2,8 924 32,5 47,7 79 -27,1 -11,8 61 0,85

53 – Meksyk 35,3 223 5,9 914 40,0 119,2 72 -22,4 -9,0 61 0,78

Legenda: Bloomberg Resilience Score (BRS) jest miarą syntetyczną wybranych wskaźników związanych z epidemią koronawirusa i jest obliczany w interwałach miesięcznych. Składa się z dwóch subindeksów, opisujących 
status państwa w związku z COVID-19 i w związku z jakością życia. Odcieniami koloru niebieskiego zostały zaznaczone wskaźniki, które mają pozytywne przełożenie na ostateczny wynik BRS, zaś odcieniami koloru 
pomarańczowego zostały zaznaczone wskaźniki które mają negatywne przełożenie na ostateczny wynik BRS.



Szczepionki nadziei Podsumowanie

Nadzieje związane z wpływem szczepionek koronawirusowych na

tempo i głębię ożywienia gospodarczego spowodowały, że
inwestorzy w czwartym kwartale 2020 roku rzucili się do zakupów
aktywów uznawanych za bardziej ryzykowne. Najbardziej na tym

zjawisku skorzystały m. in. kryptowaluty, akcje, towary, a także
dług korporacyjny, zwłaszcza wysokiego oprocentowania. Wszystko

to odbywało się w otoczeniu słabnącego kolejny kwartał z rzędu
dolara, na czym najwięcej zyskały waluty rynków wschodzących.

Największy ciężar gatunkowy dla rynków finansowych w czwartym kwartale miały
informacje z koncernów biotechnologicznych. Przełomowy okazał się listopad.

Najpierw rynki zelektryzowała informacja, że amerykańsko-niemieckie konsorcjum

Pfizer/BioNTech zakończyło sukcesem badania nad szczepionką na koronawirusa na

bazie technologii mRNA, a następnie, kilka tygodni później identycznym wynikiem

pochwaliła się amerykańska Moderna. W obu przypadkach skuteczność szczepionki

przekraczała 90 proc., co jest rzadko spotykanym rezultatem. W końcu
pozytywnymi wynikami swojej szczepionki pochwaliło się także konsorcjum

Oxford/Astra Zeneca.

Komercyjne wdrożenie szczepionek potrwa, mimo że w niektórych krajach (w tym w

Polsce) rozpoczęto proces immunizacji. Większość z nich znajduje się w pionierskiej

fazie, gdyż liczba zaszczepionych nie przekraczała 1 proc. na koniec grudnia –
przodował Izrael ze wskaźnikiem blisko 12 proc. zaszczepionych i Bahrajn (3,5 proc.).

Zaszczepienie znaczącej części populacji doprowadzi do odciążenia wielu

niewydolnych lub na skraju wydolności systemów ochrony zdrowia, które zmagają
się z kolejną falą zakażeń.

Do tego potrzeba zbudowania świadomości społecznej, gdyż do głosu dochodzą
zwolennicy nurtu antyszczepionkowego, który nie ma nic wspólnego z medycyną
opartą na faktach (evidence based medicine).

Poza tym cały proces będzie rozciągnięty w czasie, gdyż niezbędna jest jego właściwa
organizacja (dostawa do punktów szczepień, zapewnienie odpowiednich warunków
przechowywania, rejestracja i zarządzanie pacjentami).

Głównym jednak problemem jest niedobór podaży szczepionek. W scenariuszu

bazowym można przyjąć, że dopiero na przełomie pierwszego i drugiego kwartału
2021 roku podaż będzie wystarczająca do zaspokojenia popytu.

Przekłada się to na kilkufazowy model szczepień. W Polsce w pierwszej kolejności
zastrzyki dostaną pracownicy służby zdrowia, następnie służby mundurowe i

seniorzy, a później młodsze osoby z chorobami współistniejącymi i których praca

wymaga częstych kontaktów społecznych. W ostatnim etapie szczepienie obejmie

wszystkich zainteresowanych.

Jest to model zbliżony do amerykańskiego (US National Association of Medicine

Covid Vaccination Tiering System). Główna różnica polega na tym, że Amerykanie

zróżnicowali proces szczepień ze względu na gęstość zaludnienia - w fazie Ib

szczepieni będą seniorzy powyżej 65 roku życia z aglomeracji o dużym zagęszczeniu
ludności, a dopiero w fazie II będą mogli uczestniczyć seniorzy z miejsc o niskim

zaludnieniu.



Jako pierwsza poziom zaszczepienia połowy populacji (biorąc pod uwagę duże
regiony gospodarcze) – być może pod koniec marca – osiągnie Wielka Brytania.

Miesiąc później dołączą do niej Stany Zjednoczone i Kanada, a w maju Unia

Europejska, Japonia i Australia.

RYYKOWNE AKTYWA W CENIE

Wynalezienie szczepionek jest krokiem milowym w opanowywaniu trwającej rok

pandemii, stąd nie dziwi optymistyczna reakcja inwestorów na doniesienia medialne

o tym fakcie. W reakcji na informacje zyskiwały aktywa uchodzące za bardziej

ryzykowne – kryptowaluty, akcje, towary, dług korporacyjny i waluty emerging

markets.

Bezdyskusyjnym liderem czwartego kwartału były kryptowaluty – IRR CryptoIndex,

indeks w skład którego wchodzi osiem kryptowalut o najdłuższym stażu notowań,
poszedł w górę o prawie 85 proc., do czego przyczynił się m. in. niespełna 170 proc.

wzrost kursu bitcoina.

Hossa na tej kryptowalucie zwiększyła zainteresowanie nowych inwestorów. Wiele

funduszy z powodów ograniczeń statutowych nie może lokować kapitału
bezpośrednio w kryptowalutach na rynku spot. Stąd, według danych CME w

czwartym kwartale potężnie – prawie pięciokrotnie – wzrosła liczba pozycji

otwartych na kontraktach futures.

Inwencja twórcza zarządzających doprowadziła również do pośredniego
inwestowania w aktywa związane z bitcoinem. Przykładem akcje spółki
MicroStrategy (MSTR), która choć specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań
software’owych, to jako surogat gotówki posiada na bilansie bitcoina. Spółka ma

ok. 70 tys. bitcoinów wartych ok. 2 mld USD. W sierpniu zadeklarowała, że zamierza

wciąż lokować wypracowywane nadwyżki pieniężne skupując bitcoina i hossa na tej

kryptowalucie w ostatnim czasie w sporej części tłumaczy wzrost kursu akcji MSTR w

czwartym kwartale z ok. 150 USD do ok. 390 USD.

Wśród inwestycji alternatywnych pokaźne dodatnie stopy zwrotu wygenerowały
również uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (prawie 26 proc.) i diamenty

(ponad 9 proc.).

Zwyżki odnotowały również indeksy rynków akcji – najbardziej rozpoznawalny na

świecie S&P 500 wzrósł o niecałe 12 proc. Palmę pierwszeństwa przejęły przy tym

rynki wschodzące. MSCI Emerging Markets poszedł w górę o ponad 19 proc., a dla

porównania indeks opisujący koniunkturę na rynkach rozwiniętych – MSCI World –
zyskał niemal 14 proc. Polski indeks z rodziny MSCI zwyżkował o przeszło 16 proc.

Kolejny kwartał pod rząd słabł dolar amerykański – USD Dollar Index (DXY) zniżkował
ponad 4 proc. Najpopularniejsza waluta rezerwowa świata najwięcej straciła wobec

większości kluczowych jednostek monetarnych rynków wschodzących. Dolar spadł w

dwucyfrowym tempie w stosunku do randa południowoafrykańskiego (ok. 12 proc.) i

peso meksykańskiego (10 proc.). Skala zniżki była znacząco mniejsza wobec

polskiego złotego (ok. 3 proc.).

Szczepionki nadziei Podsumowanie



Dobrze radziły sobie również waluty gospodarek, które korzystają z koniunktury w

segmencie commodities – umocniły się m. in. dolary z Kanady, Australii i Nowej

Zelandii, zyskała korona norweska i real brazylijski. DJ Commodity Index poszedł w

górę o prawie 17 proc. Zwracała uwagę powszechność tendencji zwyżkowej - ceny

wszystkich głównych towarów poszły w górę za wyjątkiem złota, którego notowania

kdk nie zmieniły się. Najwięcej wzrosła cena kukurydzy (o prawie 29 proc.) i ropy

naftowej odmiany Brent (ok. 23 proc.).

Zróżnicowana koniunktura panowała na rynku długu. Rentowności
benchmarkowego długu skarbowego na krótkim końcu niemal się nie zmieniły, choć
po raz pierwszy w historii polskie dwulatki były notowane przy ujemnej (minimalnie)

dochodowości. Podobnie działo się na długim końcu (10-letnie obligacje skarbowe),

choć z tej tendencji wyłamał się dług amerykański, gdyż rentowność dziesięciolatek
zwyżkowała o 23 pb kdk i zbliżyła się do granicy 1 proc.

S&P U.S. Treasury Bond Index stracił 0,7 proc. w czwartym kwartale. Polski

TBSP.Index zakończył ostatni kwartał roku 0,7 proc. zwyżką, lecz w przeliczeniu na

dolara zysk za sprawą różnic kursowych był jeszcze pokaźniejszy (4 proc.). Była to

zbliżona stopa zwrotu do S&P International Sovereign ex-U.S. Bond Index (indeks

długu skarbowego bez uwzględniania amerykańskich obligacji), który poszedł w górę
o 4,8 proc.

O wiele solidniejszych zysków nie brakowało z kolei w segmencie długu
korporacyjnego. Dług korporacyjny państw grupy G10 (S&P International Corporate

Bond Index) zyskał 7,8 proc. Lepsze rezultaty osiągnęli inwestorzy w segmencie

wysokiego oprocentowania w porównaniu z segmentem wyższej jakości ratingowej.

SZCZEPIONKA ŚWIATEŁKIEM W TUNELU

Dominuje pogląd, że szczepionka jest game changerem, który zmienia optykę
perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego. OECD w raporcie z 1 grudnia

stwierdziło, że po raz pierwszy od wybuchu pandemii, pojawiła się nadzieja na

lepszą przyszłość.

Na wieści o jej wynalezieniu wiele ośrodków analitycznych dokonało niewielkich

(rzędu dziesiętnych procenta) korekt PKB w górę na najbliższe kwartały. Przykładem
jest Oxford Economics, które skorygowało w połowie grudnia wzrost globalnego PKB

w 2021 roku z 4,9 proc. do 5,2 proc. (podobnie zachowały się m. in. OECD, Fitch

Ratings).

Nadzieje związane ze szczepionką nie zmieniają jedna faktu, że przez świat przetacza

się kolejna fala pandemii. U schyłku trzeciego kwartału liczba zakażonych według
danych worldometers.info wyniosła ok. 35 mln osób, a liczba zgonów, będących
wynikiem Covid-19 przekroczyła 1 mln. Na koniec grudnia obie zmienne wyniosły
odpowiednio: ok. 84 mln i ok. 1,8 mln.

Bloomberg przygotowuje w interwałach miesięcznych syntetyczny wskaźnik –
Bloomberg Resilience Score, którego zadaniem jest opisanie, które z 53 państw
ujętych w zestawieniu najlepiej sobie radzi z pandemią. Z ostatniego raportu

datowanego na 22 grudnia w gronie liderów znajdują się przede wszystkim państwa
z regionu APAC (Azja i Pacyfik) – w czołowej dziesiątce jest siedem krajów z tego

regionu: Nowa Zelandia, Tajwan, Australia, Singapur, Japonia, Korea Płd. i Chiny.

Czołówkę uzupełniają nordyccy przedstawiciele Europy – Norwegia, Finlandia i

Dania. Polska została sklasyfikowana przez Bloomberga pod koniec stawki – na

pozycji 47.
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Jako czynnik ryzyka w kontekście opanowania epidemii można uznać nową mutację
koronawirusa, która została zidentyfikowana pod koniec czwartego kwartału na

terenie Wielkiej Brytanii – została ona nazwana roboczo VUI 202012/01. Według
doniesień naukowców jest ona bardziej zaraźliwa niż dominująca odmiana

koronawirusa.

WYBORY PREZYDENCKIE W USA

W listopadowych wyborach prezydenckich w USA zwyciężył Joe Biden, kandydat

Demokratów (306 głosów wobec 232 głosów dla Donalda Trumpa). Po wyborach

uzupełniających do Izby Reprezentantów większość uzyskało również stronnictwo

prezydenta-elekta.

Mimo to proces związany z wyłanianiem obozu rządzącego nie dobiegł końca. Do

pełni decyzyjności brakuje jeszcze rozstrzygnięcia w przypadku Senatu. Dogrywka o

dwa wakujące miejsca musi się odbyć w stanie Georgia. Zakończy się ona 5 stycznia.

Na razie rozkład sił w izbie senackiej wypada na korzyść Republikanów (50:48).

W razie triumfu obu kandydatów Partii Demokratycznej przeważyłby głos Kamali

Harris, nowej wiceprezydentki i jednocześnie przewodniczącej Senatu, co mogłoby
być dla niej trampoliną, by za kilka lat została pierwszą kobietą piastującą stanowisko

prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Sondaże opinii publicznej na koniec grudnia

wskazywały na minimalne różnice (poniżej 1 proc.) pomiędzy kandydatami obu partii

w Georgii.

Wynik z Georgii jest bardzo ważny dla Demokratów, gdyż zwycięstwo oznaczałoby
przejęcie pełni władzy – wszystkie trzy ośrodki decyzyjne (prezydent, Izba

Reprezentantów i Senat) byłyby w ich rękach. To fundamentalnie uprościłoby
proces sprawowania władzy, w tym wdrażania reform wymagających legislacji

parlamentarnej. Niepotrzebne byłoby szukanie kompromisu z Republikanami.

Przedsmakiem tego, co może się stać w razie utrzymania podziału władzy między
obie partie, było wydłużone w czasie przyjęcie pakietu stymulacyjnego dla

gospodarki. Ostatecznie po długich negocjacjach pod koniec grudnia został przyjęty
kolejny program warty 900 mld USD.

W razie pełnego zwycięstwa Demokratów wzrosną apetyty na kolejne działania
stymulacyjne. Zdaniem Toma Essaye, autora Sevens Report, oznaczałoby to również
krótkoterminowo słabsze niż rynek zachowanie akcji spółek technologicznych przy

jednoczesnym lepszym niż rynek zachowaniu spółek cyklicznych, typu value oraz

spadku rentowności długu korporacyjnego.

RELACJE Z CHINAMI

Poza dość powszechnie znanymi pomysłami administracji Bidena (m. in. reformy

podatkowe, służby zdrowia, polityka energetyczna) inwestorzy zastanawiają się, jak

dalej będzie prowadzona polityka wobec Chin. Ich uwagę zwiększył fakt, że
ustępujący prezydent Trump wydał w listopadzie rozporządzenie wykonawcze,

zakazujące inwestycji w 31 spółek z Państwa Środka, które są powiązane z chińską
armią.
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Jakby tego było mało, to w grudniu urzędujący prezydent Trump podpisał regulację
(Holding Foreign Companies Accountable Act), która zmusza zagraniczne spółki
notowane na amerykańskich giełdach stosowanie tamtejszych standardów
audytowych. W razie nie podporządkowania się nowym wymogom mogą one zostać
delistowane z rynku, przy czym mają 3 lata na dostosowanie się do nowych zasad.

Instytucją, która ma weryfikować zgodność jest PCAOB. PCAOB została powołana do

życia przez amerykański Kongres i zajmuje się przeglądami audytów spółek
publicznych.

W powszechnej opinii ustawa jest ukierunkowana na spółki z Chin, które
niejednokrotnie do tej pory odmawiały ujawniania pewnych informacji, tłumacząc,
że nie są one wymagane przez prawo państwa pochodzenia. Na giełdach w USA jest

notowanych ponad 200 chińskich firm o łącznej kapitalizacji przeszło 2 bln USD.

Latem z notowań na Nasdaq zostały usunięte akcje Luckin, chińskiego odpowiednika

Starbucksa, po tym, gdy wydało się, że władze spółki m. in. zawyżyły w księgach
rachunkowych sprzedaż o 300 mln USD.

Brendan Ahern, szef inwestycji KraneShares, specjalizującej się w tworzeniu ETF-ów
na akcje chińskie (prowadzi KWEB, trzeci największy ETF na świecie pod względem
aktywów), sądzi, że choć krótkoterminowo regulacja będzie negatywnie wpływać na

notowania, to w dłuższej perspektywie nie wydaje się, by miała ona zaszkodzić
spółkom z Państwa Środka. Jedną z przyczyn jest fakt, że według jego szacunków
przeważająca większość chińskich firm jest audytowana przez jedną z firm Wielkiej

Czwórki (PWC, Deloitte, Ernst & Young i KPMG).

Paul Gillis, profesor z dziedziny rachunkowości z Guanghua School of Management

Uniwersytetu w Pekinie jest zdania, że nie zmaterializuje się groźba usunięcia
chińskich spółek z amerykańskich giełd. Wskazuje na wolę porozumienia chińskich
władz, które dwukrotnie – w kwietniu i sierpniu – zaproponowały PCAOB propozycję
rozwiązania sprawy. Uważa, że władze chińskie zgodzą się na ustępstwa i PCAOB

będzie mogła weryfikować audyty tamtejszych firm. Czasu na wypracowanie

kompromisu jest dużo, biorąc pod uwagę trzyletni okres dostosowawczy.

O ile oczekiwania inwestorów związane z relacjami amerykańsko-chińskimi wydają
się zmierzać ku stanowisku, że administracja Joe Bidena okaże się mniej

konfrontacyjna niż Donalda Trumpa, o tyle ich niepokój budzą negatywne informacje

dotyczące konglomeratu handlowo-finansowego, skupionego wokół przedsiębiorcy
Jacka Ma – Alibaba Group i Ant Financial (Alibaba ma 33 proc. akcji Ant Financial),

które pojawiły się u schyłku roku.

Najpierw chińscy regulatorzy wstrzymali listopadowe IPO Ant Financial o wartości 37

mld USD w związku ze zmianami regulacyjnymi. Byłaby to największa oferta

publiczna w historii rynków kapitałowych, której rozmiar przewyższał dotychczasową
olbrzymią plasację akcji Saudi Aramco (ponad 29 mld USD). Jednocześnie byłoby to

największe IPO spółki z giełdy w Hongkongu, zdecydowanie przewyższające
rekordową ofertę Nongfu Spring.

W grudniu bank centralny PBoC wezwał spółkę do sformułowania planu

naprawczego, gdyż jego zdaniem firma nie działa zgodnie z prawem. Kolejnym

ciosem dla imperium biznesowego Jacka Ma była informacja, ze organy regulacyjne

będą badać Alibabę pod kątem podejrzanych praktyk monopolistycznych.

Szczepionki nadziei Podsumowanie
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Rynki akcji w skrócie – IV Q 2020

© IRR Quarterly
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Rynki akcji w skrócie – LTM

© IRR Quarterly

Legenda

min. max.

Źródło: msci.com 

*LTM – za ostatnie 12 miesięcy

stan na 31 grudnia 2020
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Źródło: msci.com 

Legenda – DY – stopa dywidendy (w proc.), P/E – bieżący wskaźnik cena/zysk (w pkt), P/E FWD – oczekiwany wskaźnik cena/zysk w perspektywie 12 miesięcy (w pkt), P/BV – wskaźnik cena/wartość 
księgowa (w pkt). Dane dla indeksów cenowych spółek o największej i średniej kapitalizacji rynkowej.

Wskaźniki rynków rozwiniętych i wschodzących w IV Q 2020 

© IRR Quarterly

stan na 31 grudnia 2020

rynki wschodzące DY P/E P/E FWD P/BV

MSCI EM 1,97 21,71 15,36 1,99

Arabia Saudyjska 3,49 27,59 19,59 2,07

Argentyna 0,32 -22,11 59,62 1,84

Brazylia 2,52 23,55 12,80 2,43

Chile 3,47 21,09 17,64 1,38

Chiny 1,48 19,61 15,59 2,18

Czechy 4,27 11,02 13,63 1,17

Egipt 3,68 7,54 7,05 1,79

Filipiny 1,60 20,71 18,73 1,92

Grecja 3,76 13,61 13,41 2,95

Indie 0,97 36,74 23,85 3,25

Indonezja 2,96 20,99 17,26 2,45

Katar 3,76 15,89 13,78 1,96

Kolumbia 4,04 20,56 15,26 1,23

Korea 1,57 23,88 13,86 1,36

Malezja 2,74 23,40 14,86 1,72

Meksyk 2,24 25,44 14,81 2,03

Pakistan 5,77 5,81 6,68 0,81

Peru 3,60 93,18 16,20 2,24

Polska 0,42 21,98 13,50 1,24

Rosja 5,40 17,56 8,83 1,03

RPA 1,98 18,92 10,74 1,94

Tajlandia 2,71 24,41 19,40 1,86

Tajwan 2,70 21,73 18,26 2,62

Turcja 0,93 11,47 7,02 1,07

Węgry 0,18 14,89 10,89 1,22

ZEA 4,64 11,74 11,20 1,11

rynki rozwinięte DY P/E P/E FWD P/BV

MSCI World 1,78 28,38 20,97 2,92

Australia 2,78 24,90 19,22 2,17

Austria 1,46 14,11 13,69 0,94

Belgia 2,12 29,74 20,94 1,74

Dania 1,21 31,00 27,38 5,34

Finlandia 2,83 18,85 20,20 2,45

Francja 1,90 31,42 18,06 1,74

Hiszpania 3,94 16,54 16,03 1,31

Holandia 1,06 27,70 23,17 2,42

Hongkong 2,81 23,51 16,99 1,36

Irlandia 1,27 31,54 22,32 2,18

Izrael 0,71 34,84 13,56 1,82

Japonia 1,98 24,66 18,30 1,47

Kanada 3,04 23,53 16,06 1,92

Niemcy 2,50 24,29 16,20 1,75

Norwegia 2,61 35,22 16,25 1,82

Nowa Zelandia 1,64 35,00 36,56 4,17

Portugalia 4,19 54,45 20,19 2,40

Singapur 4,11 16,36 14,62 1,14

Szwajcaria 2,81 21,82 18,60 3,21

Szwecja 1,16 15,14 18,27 2,25

USA 1,45 32,14 23,46 4,39

Wielka Brytania 3,29 17,63 14,26 1,61

Włochy 2,28 27,87 14,19 1,20



Źródło: Refinitiv Datastream

Legenda – stopy zwrotu dla globalnych indeksów sektorowych MSCI typu gross total return w USD. Skrót kdk oznacza stopę zwrotu za ostatni kwartał, a LTM oznacza stopę zwrotu za ostatnie 12 
miesięcy. 

Stopy zwrotu z indeksów sektorowych na świecie

© IRR Quarterly

stan na 31 grudnia 2020

sektor
kdk LTM

Δ proc. Δ proc.

Energia -2,1 -33,6

Materiały bazowe 5,8 7,3

surowce podstawowe 9,3 10,9

chemikalia 1,6 3,1

Przemysł 1,6 -0,8

budownictwo i materiały 2,1 -2,6

dobra i usługi przemysłowe 1,5 -0,5

Dyskrecjonalne dobra konsumpcyjne 0,5 10,7

motoryzacja i części zamienne 19,2 36,6

media 8,4 4,4

sieci handlowe -11,0 15,8

podróże i rozrywka 4,8 -14,5

dobra konsumpcyjne i usługi 4,9 13,4

Podstawowe dobra konsumpcyjne -5,6 -7,4

żywność, napoje i tytoń -3,8 -9,4

produkty osobistego użytku i leki -9,1 -3,8

Ochrona zdrowia -5,8 3,0

Finanse 7,0 -15,5

banki 10,9 -21,6

usługi finansowe 5,3 -6,0

ubezpieczenia 2,3 -13,8

Nieruchomości -4,7 -16,9

Technologia 0,4 29,2

Telekomunikacja -2,5 -4,7

Usługi użyteczności publicznej -1,7 -6,6



Źródło: Refinitiv Datastream

Legenda: Wzrost - akcje spółek z górnego tercyla pod względem 5-letniego trendu zmiany sprzedaży na jedną akcję i wewnętrznej stopy wzrostu; Niska zmienność - akcje spółek z najniższego kwintyla
pod względem odchylenia standardowego dziennych stóp zwrotu za ostatnie 3 miesiące; Momentum cenowe - akcje spółek z najwyższego kwintyla pod względem zmiany kursu za ostatnie 12 miesięcy; 
Jakość - akcje spółek z górnego tercyla pod względem rentowności zainwestowanego kapitału (ROIC) i wskaźnika EBIT/EV; Kapitalizacja - akcje spółek z najniższego kwintyla pod względem wartości 
rynkowej; Wartość - akcje spółek z najniższego kwintyla pod względem wskaźnika P/BV. Stopy zwrotu dla indeksu S&P 500 w USD, a dla indeksu STOXX 600 w EUR. Skrót kdk oznacza stopę zwrotu za 
ostatni kwartał, a LTM oznacza stopę zwrotu za ostatnie 12 miesięcy. 

Stopy zwrotu z akcji według stylu inwestycyjnego 

© IRR Quarterly

styl inwestycji

S&P 500 STOXX 600

kdk LTM kdk LTM

Δ proc. Δ proc. Δ proc. Δ proc.

Wzrost
18,6 30,4 14,0 23,5

Niska zmienność
7,2 16,0 4,7 1,3

Momentum cenowe
11,6 20,1 8,1 16,8

Jakość
15,5 13,2 17,6 5,8

Kapitalizacja
32,0 6,0 21,3 3,5

Wartość
34,7 2,5 31,8 -9,3



MSCI ACWI – spółki value vs growth

Źródło: Schroders

Legenda: Granatowa krzywa ilustruje procentową premię/dyskonto spółek typu value z indeksu MSCI ACWI wobec spółek typu growth na bazie wskaźników P/E, P/BV i P/DY. Zielona linia przerywana jest 
średnią wskaźników w okresie 1997-2000.



Inwestowanie w akcje typu value

Źródło: Factor Research

USA Europa Japonia

Stopa zwrotu ze strategii long-short dla spółek typu value (lewa skala) 

Krzywa rentowności długu skarbowego w USA - spread 10Y UST i 2Y UST (prawa skala)
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Źródło: msci.com 

LTM – 12 miesięcy narastająco, Q-o-Q – kwartał do kwartału. Indeks cenowy spółek o największej i średniej kapitalizacji rynkowej. Kula ziemska oznacza benchmark światowy dla developed markets –
MSCI World.

Akcje rynków rozwiniętych w IV Q 2020 

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020

Liderzy
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-8,6%
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Dania

15,1%
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-12,2%
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28,0%
Szwecja

14,5%
Hiszpania

27,4%

Portugalia

-13,6%
Niemcy

24,5%
Irlandia

14,2%
Australia

22,5%

Outsiderzy

Austria

-42,8%
Singapur

7,3%
Austria

-5,0%
Szwajcaria

8,1%

Australia

-34,9%
Wielka Brytania

7,4%
Hiszpania

-3,9%
Finlandia

9,9%

Norwegia

-33,7%
Hongkong

7,7%
Portugalia

-3,6%
Niemcy

11,4%
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Akcje rynków wschodzących w IV Q 2020 

Źródło: msci.com 

w USD 

LTM – 12 miesięcy narastająco, Q-o-Q – kwartał do kwartału. Indeks cenowy spółek o największej i średniej kapitalizacji rynkowej. Kula ziemska oznacza benchmark światowy dla emerging markets –
MSCI Emerging Markets.

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020

Liderzy

Chiny

-10,6%
Argentyna

43,7%
Tajwan

14,5%
Kolumbia

47,7%

Tajwan

-19,7%
RPA

25,8%
Indie

14,5%
Węgry

39,2%

Katar

-20,4%
Czechy

24,1%
Korea Płd.

12,6%
Korea Płd.

37,2%

Outsiderzy

Brazylia

-50,6%
Egipt

4,9%
Turcja

-16,0%
Egipt

-6,2%

Kolumbia

-50,3%
Peru

5,5%
Tajlandia

-14,6%
Katar

2,4%

Grecja

-45,0%
Katar

6,7%
Węgry

-8,9%
Pakistan

6,5%
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Akcje rynków peryferyjnych w IV Q 2020

Źródło: msci.com 

w USD 

LTM – 12 miesięcy narastająco, Q-o-Q – kwartał do kwartału. Indeks cenowy spółek o największej i średniej kapitalizacji rynkowej. Kula ziemska oznacza benchmark światowy dla frontier markets – MSCI 
Frontier Markets.

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020

Liderzy

WKS

0,5%
Wietnam

26,4%
Bahrajn

28,6%
WKS

34,1%

Liban

0,1%
Liban

24,9%
Bangladesz

23,9%
Nigeria

28,9%

Tunezja

-5,9%
Kazachstan

24,6%
Liban

16,5%
Ukraina

22,9%

Outsiderzy

Mauritius

-37,7%
Bahrajn

-11,8%
WKS

-14,0%
Jordania

-36,9%

Nigeria

-35,3%
Jordania

-9,5%
Estonia

-11,6%
Kuwejt

-0,2%

Sri Lanka

-35,3%
Serbia

-1,3%
Mauritius

-9,8%
Bahrajn

1,6%
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Akcje rynków alternatywnych w IV Q 2020

LTM– 12 miesięcy narastająco, Q-o-Q – kwartał do kwartału. Wszystkie indeksy zostały przekalkulowane z walut lokalnych na USD. Kula ziemska oznacza benchmark światowy dla mikro-spółek - Dow Jones US Micro-Cap 
Total Stock Market Index.

Źródło: rynki alternatywne 

w USD 

Na wykresie zostały przedstawione następujące indeksy: NC Index (Polska), S&P/TSX Venture Composite (Kanada), FTSE AIM All-Share (Wielka Brytania), Kosdaq Index (Korea Płd.), Chinext Composite
(Chiny), Jasdaq Standard (Japonia), TPEx Index (Tajwan), Alternext All Share (Francja), First North All Share (Szwecja), FTSE ST Catalist (Singapur).

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020

Liderzy

Chiny

0,8%
Polska

85,4%
Szwecja

30,2%
DJ US Micro-Cap

30,7%

Polska

-1,8%
Kanada

64,4%
Korea Płd.

17,7%
Kanada

29,4%

Szwecja

-13,3%
Szwecja

39,8%
Kanada

16,1%
Wielka Brytania

27,6%

Outsiderzy

Kanada

-36,7%
Japonia

20,4%
DJ US Micro-Cap

0,8%
Polska

0,8%

Wielka Brytania

-33,0%
Francja

25,3%
Tajwan

3,0%
Japonia

8,1%

Singapur

-32,4%
Chiny

25,8%
Japonia

8,5%
Chiny

10,1%
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Napływy kapitału na rynki akcji w związku z poprawą nastrojów
wywołaną informacjami o szczepionkach spowodowały, że
inwestorzy cieszyli się kontynuacją hossy, zapoczątkowanej w
marcu 2020 roku. Wzrosty indeksów były powszechne i objęły
niemal cały świat. Amerykańskie S&P 500 i Nasdaq Composite
ustanowiły w czwartym kwartale rekordy wszech czasów.
Wyróżniały się zwłaszcza rynki wschodzące, którym sprzyjały dobre
perspektywy wzrostu gospodarczego, tani dolar i koniunktura na
rynku towarowym – w efekcie MSCI Emerging Markets odnotował
niemal 20 proc. zwyżkę. Oczekiwania analityków są optymistyczne.
Mediana poziomów docelowych na koniec 2021 roku na bazie
prognoz banków inwestycyjnych dla S&P 500 wynosi ponad 4 tys.
pkt.

Indeksy akcji na świecie co do zasady zapewniły inwestorom zyski. MSCI ACWI,

opisujący koniunkturę na rynkach rozwiniętych i wschodzących, zakończył czwarty

kwartał ponad 14 proc. zwyżką. Wyraźnie wyższe stopy zwrotu przyniosły rynki

wschodzące – MSCI Emerging Markets poszedł w górę o ponad 19 proc., a jego

odpowiednik dla rynków rozwiniętych – MSCI World wzrósł o ponad 13 proc.

Czwarty kwartał był najlepszy od przeszło dekady dla rynków wschodzących, na co

złożył się korzystny splot wysokich oczekiwań co do ożywienia gospodarczego,

słabnącego dolara i poprawy koniunktury na rynkach surowcowych. Najsłabiej
radziły sobie najmniej popularne rynki peryferyjne – MSCI Frontier Markets

zwyżkował o prawie 11 proc.

O sile trendu przekonuje powszechność wzrostów – na 72 rynki należące do całego
uniwersum indeksów gospodarek rozwiniętych, wschodzących i peryferyjnych z

rodziny MSCI jedynie w 3 przypadkach czwarty kwartał zamknął się stratą. Dotyczyło
to Egiptu (przedstawiciel emerging markets), a także Jordanii i Kuwejtu

(przedstawiciele frontier markets). To oznacza, że ostatni kwartał był najlepszy w

skali całego 2020 roku pod względem szerokości trendu. Dodatkowo uwagę
inwestorów przyciągał fakt, że wiele indeksów, z amerykańskimi S&P 500 i Nasdaq

Composite na czele, ustanowiły rekordy notowań.

Wśród rynków rozwiniętych najwyższe stopy zwrotu charakteryzowały m. in. Austrię
(ok. 46 proc.), Hiszpanię (ok. 27 proc.) i Australię (ok. 23 proc.). Szczebel niżej, w

kategorii giełd wschodzących najlepiej zachowały się Kolumbia (ok. 48 proc.), Węgry
(ok. 39 proc.) i Korea Płd. (ok. 37 proc.). W tej grupie zwracała uwagę koniunktura w

regionie LATAM. Najmniej zyskowne było Chile (ok. 28 proc.), a reszta rynków
regionu odnotowało 30-40 proc. wzrosty. Liderami wśród rynków peryferyjnych były
Wybrzeże Kości Słoniowej (ok. 34 proc.), Nigeria (ok. 29 proc.) i Ukraina (ok. 23

proc.). Stopa zwrotu MSCI Poland wyniosła kdk ok. 16 proc. i nie wyróżniła się
zasadniczo na tle benchmarków.

Zwyżki nie ominęły także rynków alternatywnych – najbardziej wyróżnił się
kanadyjski S&P/TSX Venture Composite (+24 proc.). Schłodzenie koniunktury miało
miejsce na polskim rynku alternatywnym. NC Index w walucie lokalnej zamknął
kwartał 2,5 proc. stratą, choć w przeliczeniu na dolara odnotował minimalny (poniżej
1 proc.) zysk. Mimo to krajowy indeks segmentu alternatywnego zakończył jako

jedyny w tej kategorii cały 2020 rok trzycyfrową stopą zwrotu (+112 proc. w USD).

Rynki akcji kontynuowały spektakularną hossę Akcje - świat



SPÓŁKI TYPU VALUE PRZYCIĄGAJĄ INWESTORÓW

Wynalezienie szczepionek przeciw koronawirusowi zrodziło nadzieję, że epidemia

zostanie szybciej opanowana, a gospodarka światowa podąży w kierunku

normalności. W obliczu takich oczekiwań dobrze zachowywały się akcje spółek typu

value (tzw. inwestowanie w wartość – spółki o niskich wskaźnikach cena do wartości
księgowej).

W wypowiedziach analityków pojawiło się nawet sformułowanie o trendzie rotacji

alokacji ze spółek wzrostowych (tzw. inwestowanie we wzrost) na spółki typu value.

Rzeczywiście, analizując stopy zwrotu dla amerykańskiego S&P 500 i europejskiego

STOXX 600 widać, że styl inwestycji w wartość dał najlepsze rezultaty w czwartym

kwartale – odpowiednio prawie 35 proc. (w USD) i prawie 32 proc. (w EUR).

Inwestowanie w wartość okazało się przy tym wyraźniej bardziej zyskowne w tym

okresie od inwestowania we wzrost. Styl growth przyniósł w ostatnim kwartale

2020 roku dla S&P 500 ok. 19 proc., zaś dla jego europejskiego odpowiednika 14

proc. Nie zmienia to jednak faktu, że w skali całego roku inwestowanie we wzrost

zapewniło o wiele lepsze rezultaty.

Pożywką dla oczekiwań co do zmiany alokacji mogą być historyczne wyceny

wskaźnikowe. Według obliczeń brytyjskiego Schroders spółki typu value dla indeksu

MSCI ACWI są notowane na bazie wskaźników P/E, P/BV i P/DY z największym
dyskontem wobec spółek typu growth od przeszło 20 lat (ponad 60 proc. w stosunku

do wieloletniej średniej) – poziom dyskonta jest o wiele wyższy niż podczas bessy

dot-comów na przełomie XX i XXI wieku oraz Światowego Kryzysu Finansowego z lat

2007-2008.

W czwartym kwartale w ujęciu sektorowym najwięcej zyskali przedstawiciele branż,
które mocno ucierpiały z powodu pandemii i/lub polityki niskich stóp procentowych.

W tym gronie znalazły się firmy motoryzacyjne (+19 proc.) oraz banki (+10 proc.).

Nicolas Rabener, dyrektor zarządzający Factor Research, zwrócił uwagę, że strategia

long-short na bazie wskaźnika P/BV (kupno akcji o niskich wskaźnikach cena do

wartości księgowej przy równoczesnej krótkiej sprzedaży akcji o wysokich

wskaźnikach) nie zdawała egzaminu w ostatnich latach.

Jego zdaniem zainteresowanie inwestowaniem w wartość przybiera na sile, kiedy

dawcy kapitału są przekonani co do dobrych perspektyw rynkowych, w tym

związanych ze wzrostem gospodarczym, gdyż wówczas spada poziom ryzyka.

Rabener przeanalizował jak zachowała się strategia long-short na bazie wskaźnika
P/BV w porównaniu z krzywą rentowności amerykańskiego długu skarbowego (miarą
była różnica pomiędzy dochodowością obligacji z długiego końca krzywej z

dochodowością obligacji z krótkiego końca krzywej). Według niego niższe
oczekiwane tempo wzrostu gospodarczego może wyjaśniać spadające rentowności
długu skarbowego i przyciągać inwestorów do spółek typu value. Od 2010 roku

widoczna była istotna korelacja, która polegała na tym, że wzrostowi dochodowości
obligacji towarzyszyły zyski ze strategii long-short dla firm typu value.

Wydaje się, że powszechny odwrót od spółek wzrostowych jest przesadzony.

Owszem poprawa nastrojów inwestorów co do perspektyw ożywienia
gospodarczego skłania ku temu, żeby interesować się firmami, których ceny

najbardziej ucierpiały na pandemii koronawirusa (głównie przedstawiciele tzw. starej

ekonomii), gdyż wzrost aktywności odbuduje popyt na ich produkty i usługi.

Rynki akcji kontynuowały spektakularną hossę Akcje - świat



Jedyną kategorią spółek wzrostowych, która mogłaby poważnie odczuć zmianę
preferencji inwestycyjnych, są firmy, których wyłącznym motorem poprawy wyników
finansowych była izolacja spowodowana koronawirusem i to też pod warunkiem, że
zachowania konsumentów i przedsiębiorców powrócą do stanu sprzed pandemii.

Nie jest to takie oczywiste, gdyż wiele osób i podmiotów odkryło dobrodziejstwa

korzystania z internetu. Jeżeli spółki miały bardziej zdywersyfikowany model

biznesowy, to opanowanie epidemii nie doprowadzi raczej do drastycznego

uszczerbku w sprzedaży.

Zakładając w scenariuszu bazowym, że świat w końcu opanuje epidemię, sporą
niewiadomą są również zachowania społeczne w szerszym kontekście. Na rynek

napływają informacje o zwiększaniu oszczędności przez gospodarstwa domowe i

przedsiębiorstwa. Do momentu, kiedy nie ustąpi trwale niepewność co do epidemii

i perspektyw na rynku pracy, może okazać się, że uwolniony, odłożony z powodu

faktycznych i formalnych lockdownów, impuls popytu konsumpcyjno-

inwestycyjnego będzie słabszy niż zakłada konsensus.

HOSSA MA SIĘ W NAJLEPSZE

Póki co hossa na rynkach akcji ma się w najlepsze. Hurraoptymizm, jaki zapanował
wśród inwestorów nakazuje niektórym analityków przyjąć ostrożne podejście.

Jednym z większych sceptyków co do kontynuacji kolejnej odsłony wzrostów na

rynkach akcji, zapoczątkowanej w marcu 2020 roku jest Jeremy Grantham,

współzałożyciel i strateg ds. inwestycji długoterminowych funduszu Grantham,

Mayo, Van Otterloo (GMO). W jego opinii rynki akcji znajdują się w ostatniej fali

zwyżkowej przed dużą przeceną, porównywalną z bessami 1929 roku i 2000 roku.

W czwartym kwartale w ujęciu sektorowym najwięcej zyskali przedstawiciele branż,
które mocno ucierpiały z powodu pandemii i/lub polityki niskich stóp procentowych.

W tym gronie znalazły się firmy motoryzacyjne (+19 proc.) oraz banki (+10 proc.).

Obawy Granthama budzi szereg metryk – m. in. związanych z wycenami. Wskaźnik
Buffeta, obrazujący relację kapitalizacji rynkowej akcji do PKB dawno przebił
najwyższy historycznie odczyt z 2000 roku. Na rynku pierwotnym w USA miała
miejsce rekordowa liczba IPO. W 2020 roku dokonano 480 IPO, podczas gdy w 2000

roku było 406 ofert. Kursy 150 amerykańskich firm o kapitalizacji ponad 250 mln

USD potroiły swoje kursy w samym 2020 roku, co ponad trzykrotnie przewyższa ten

parametr, jeżeli weźmie się pod uwagę każdy rok z poprzedniej dekady.

Niespotykana jego zdaniem jest również aktywność inwestorów detalicznych w

segmencie derywatów – wolumen transakcji opcjami typu call (dla transakcji poniżej
10 kontraktów) wzrósł ośmiokrotnie w porównaniu do 2019 roku. Niezrozumiałe dla

Granthama jest również to, dlaczego rynek wycenia akcje Tesli przy kapitalizacji

600 mld USD, co przekłada się według jego obliczeń na wycenę jednego elektryka

na 1,25 mln USD, podczas gdy biorąc pod uwagę kapitalizację dla General Motors,

jedno auto koncernu jest wyceniane na 9 tys. USD.

Głos Granthama w dyskusji o przyszłej koniunkturze ginie jednak w porównaniu z

konsensusem Wall Street. Poziomy docelowe dla S&P 500 wyznaczone przez

analityków zakładają kontynuację hossy. Największym optymistą jest Dubravko

Lakos-Bujas z JP Morgan, który sądzi że indeks zakończy 2021 rok na poziomie 4 400

pkt., największymi pesymistami są Tobias Levkovich z Citi i Savita Subramanian z

Bank of America Merrill Lynch (3 800 pkt.). Mediana poziomu docelowego S&P 500

na koniec 2021 roku wynosi 4 040 pkt.

Rynki akcji kontynuowały spektakularną hossę Akcje - świat
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Indeksy sektorowe polskiego rynku akcji w IV Q 2020

LTM – 12 miesięcy narastająco, Q-o-Q – kwartał do kwartału. Indeksy sektorowe są indeksami dochodowymi (TSR), uwzględniającymi poza zmianą ceny również wypłacone dywidendy. Kula ziemska oznacza benchmark dla 
całego rynku polskiego – WIG. Od II Q 2020 do zestawienia indeksów sektorowych trafił WIG.GAMES, który jako jedyny w zestawieniu, jest indeksem cenowym – pozostałe indeksy są dochodowe.

.

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020

Liderzy

Informatyka

-14,3%
Energia

67,3%
Górnictwo

32,6%
Górnictwo

55,2%

Budownictwo

-22,8%
Gaming

58,0%
Leki

27,6%
Odzież

39,2%

Telekomunikacja

-23,0%
Górnictwo

57,6%
Informatyka

14,9%
Banki

33,3%

Outsiderzy

Odzież

-52,1%
Banki

4,3%
Paliwa

-16,8%
Leki

-20,2%

Banki

-44,0%
Telekomunikacja

13,3%
Chemia

-13,9%
Gaming

-11,0%

Górnictwo

-43,5%
Nieruchomości

17,0%
Banki

-8,9%
Informatyka

4,0%

w USD 
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Legenda: banki budownictwo chemia energia górnictwo IT leki media motoryzacja deweloperzy odzież paliwa spożywczy telekomunikacja gaming



Główne indeksy polskiego rynku akcji

© IRR Quarterly

Źródło: GPW w Warszawie, MSCI 

Legenda: Kwartalne zmiany indeksów dochodowych obliczanych przez GPW w Warszawie w PLN. Zmiany indeksów cenowych obliczanych przez MSCI dla segmentu IMI (large/mid/small cap - spółki
o największej, średniej i małej kapitalizacji) według stylu inwestowania growth (we wzrost) i value (w wartość) w USD

Δ proc. IV 20 III 20 II 20 I 20 IV 19 III 19 II 19 I 19 IV 18 III 18 II 18 I 18

WIG 15,4 -0,3 19,1 -28,0 0,9 -4,8 0,9 3,4 -2,2 5,4 -4,2 -8,4

WIG20 TR 16,0 -2,3 16,4 -29,6 -1,1 -4,3 1,3 1,6 -0,3 9,2 -3,3 -10,2

mWIG40 TR 11,7 3,8 22,5 -27,1 5,8 -8,0 -0,3 6,1 -6,2 -0,4 -5,1 -6,0

sWIG80 TR 13,8 6,8 32,3 -14,8 6,2 -1,9 1,5 12,6 -7,0 -8,5 -8,4 -2,9

NC Index -2,5 11,8 77,9 7,7 -0,4 6,4 -8,5 23,1 -12,3 -7,4 -9,3 -3,0

MSCI Poland IMI Growth 7,3 3,6 24,8 -34,0 2,6 -13,0 4,3 2,4 -8,3 7,7 -13,1 -5,0

MSCI Poland IMI Value 28,2 -4,8 20,1 -38,3 8,4 -16,0 2,4 -2,5 2,4 7,6 -12,3 -12,2



Top 10 polskiego rynku akcji kdk w IV Q 2020 

w PLN

© IRR Quarterly

Źródło: biznesradar.pl

Legenda: Stopy zwrotu zostały podane w ujęciu kwartał do kwartału (kdk). Uczestnicy poszczególnych indeksów na koniec IV kwartału 2020.

liderzy

kdk WIG20 Δ proc. mWIG40 Δ proc. sWIG80 Δ proc. NC Index Δ proc.

1 CCC 85,4 Amrest 57,4 OAT 177,3 KK Herbal 486,2

2 KGHM 55,1 BNP Paribas 57,0 Rainbow Tours 78,8 Easycall 430,0

3 PKO BP 35,4 ING BSK 39,0 Polimex MS 78,0 DR.Finance 259,0

4 PZU 30,5 Famur 29,3 Asbis 67,3 Fabryka KD 232,3

5 Santander 30,2 Neuca 28,9 Enter Air 62,5 ISiAG 208,3

6 Dino Polska 27,0 Wirtualna Polska 27,8 Wielton 60,5 Advertigo 205,6

7 Alior Bank 26,5 Budimex 25,5 Stalprodukt 58,2 Vabun 201,8

8 LPP 26,1 Kernel 23,3 Astarta 53,7 Tech Invest 199,0

9 PKN Orlen 25,9 Millennium Bank 18,3 Arctic Paper 53,0 Ackerman 186,1

10 Tauron 24,0 Ciech 17,7 TIM 52,1 Carlson 175,5

outsiderzy

1 CD Projekt -34,4 Biomed Lublin -46,5 Sanwil -43,0 CSY -77,1

2 Orange -3,7 Mabion -36,4 Games Operators -41,6 Medcamp -72,3

3 Asseco Poland -2,0 Cormay -29,5 All In! Games -39,1 Excellence -63,5

4 JSW 1,2 CI Games -15,2 EkoExport -35,1 Ciasteczka -62,8

5 PGE 1,3 ComArch -9,1 Global Cosmed -30,2 BTC Studios -53,4

6 PGNiG 9,8 Mercator -8,1 INC -29,4 4Mass -47,9

7 Allegro 9,9 ASEE -5,3 Krynica Vitamin -28,4 Innogene -44,6

8 Cyfrowy Polsat 16,4 Bank Handlowy -4,1 Harper Hygienics -25,5 Telgam -42,7

9 Lotos 20,2 Ten Square Games -3,7 Ryvu Therapeutics -19,1 Genxone -40,7

10 Bank Pekao 21,4 Celon Pharma -3,5 AC Autogaz -16,5 Apis -38,8



Top 10 polskiego rynku akcji LTM w IV Q 2020 

w PLN
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Źródło: biznesradar.pl

Legenda: Stopy zwrotu zostały podane w ujęciu LTM – za ostatnie 12 miesięcy. Uczestnicy poszczególnych indeksów na koniec III kwartału 2020.

liderzy

LTM WIG20 Δ proc. mWIG40 Δ proc. sWIG80 Δ proc. NC Index Δ proc.

1 Dino Polska 101,0 Mercator 4 180,2 Harper Hygienics 1 710,8 Blumerang 6 511,1

2 KGHM 91,5 Biomed Lublin 753,3 OAT 417,4 Shockwork 3 073,1

3 Tauron 66,0 XTB 365,6 INC 370,7 BPC 2 249,0

4 PGNiG 30,3 Datawalk 250,4 Sanwil 362,1 Corelens 2 006,7

5 JSW 21,4 Ten Square Games 180,5 Krynica Vitamin 325,8 Devoran 1 115,7

6 Cyfrowy Polsat 12,6 Playway 170,1 Global Cosmed 254,8 SFD 1 112,4

7 Asseco Poland 11,6 Livechat 149,5 ML System 222,6 Mennica Skarbowa 938,8

8 Allegro 9,9 Budimex 82,5 Mirbud 220,1 Innogene 866,0

9 CD Projekt -1,7 ASEE 76,5 Airway Medix 212,5 Inbook 848,1

10 LPP -6,1 Neuca 75,1 Asbis 184,8 Easycall 835,3

outsiderzy

1 Lotos -49,1 Mabion -73,1 Getin Holding -50,5 CSY -69,9

2 Alior Bank -40,8 mBank -54,0 Games Operators -46,9 Sim Fabric -67,2

3 Santander -39,6 Millennium Bank -44,1 Bogdanka -44,9 Aforti Holding -66,9

4 Bank Pekao -39,2 Amrest -36,0 EkoExport -41,5 Vee -62,6

5 PKN Orlen -31,6 Eurocash -35,7 Rainbow Tours -33,1 Quarticon -58,8

6 CCC -20,4 PKP Cargo -33,2 VRG -31,4 Invention -44,8

7 PZU -19,2 Bank Handlowy -32,1 Agora -30,6 Verbicom -41,9

8 PGE -18,3 GTC -25,6 Boryszew -26,5 Sferanet -38,6

9 PKO BP -16,7 Famur -24,5 Getin Noble -24,7 CMI -38,2

10 Orange -7,4 Ciech -18,9 AC Autogaz -21,8 DAMF -32,8



Za inwestorami całkiem udany czwarty kwartał na polskim rynku
akcji – większość kluczowych indeksów wzrosła w dwucyfrowym
tempie. Najlepiej sobie radziły blue-chipy – indeks WIG20 w
formule dochodowej w walucie lokalnej zyskał 16 proc., w
podobnym rozmiarze urósł dolarowy, cenowy MSCI Poland,
skupiający firmy największej i średniej kapitalizacji. Inwestorzy,
podobnie jak na całym świecie, stawiali na spółki typu value, które
po raz pierwszy od czwartego kwartału 2019 roku okazały się lepsze
niż firmy typu growth. Mimo to cały 2020 rok nie będzie najlepiej
wspominany przez inwestorów. MSCI Poland stracił prawie 12 proc.
w USD rdr i choć nie odstawał znacząco od pozostałych rynków
regionu, to i tak okazał się gorszy o ok. 27 p.p. od MSCI Emerging
Markets.

Ostatni kwartał roku zapewnił zyski inwestorom, mającym długie pozycje w polskich

akcjach. Mierząc koniunkturę indeksem rynku szerokiego – WIG – w walucie

lokalnej, okazał się on nieznacznie gorszy od najlepszego pod względem wysokości
stopy zwrotu w 2020 roku drugiego kwartału, kiedy światowe rynki akcji odrabiały
straty po panicznej wyprzedaży z lutego i marca, gdy inwestorzy w końcu przestali

lekceważyć epidemię koronawirusa.

Rynek regulowany był tym razem silniejszy niż rynek alternatywny – NC Index po raz

pierwszy od czwartego kwartału 2019 roku przyniósł stratę, choć w USD za sprawą
różnic kursowych i tak zamknął się nieznacznie nad kreską.

Powodem do niepokoju inwestorów, mimo pozytywnego zakończenia czwartego

kwartału, była z pewnością utrzymująca się relatywna słabość polskiej giełdy w

porównaniu z całym segmentem rynków wschodzących. MSCI Poland gorzej sobie

radził w porównaniu z MSCI Emerging Markets w ostatnim kwartale 2020 roku

(słabiej o 3 p.p.), nie wspominając o przepaści obu indeksów w ujęciu rdr. W tym

czasie polski indeks z rodziny MSCI stracił 11,5 proc., a rynki wschodzące poszły w

górę o 15,5 proc.

Podobnie jak na świecie uwaga inwestorów koncentrowała się na spółkach typu

value. MSCI Poland IMI Value (dla szerokiego rynku, obejmującego firmy o

największej, średniej i małej kapitalizacji) zwyżkował o ponad 28 proc., a dla

porównania jego odpowiednik dla spółek growth zyskał jedynie przeszło 7 proc.

Nie powinno zatem dziwić, że w ujęciu sektorowym liderami czwartego kwartału
2020 roku okazali się przedstawiciele tzw. starej ekonomii. Największe zyski spośród
indeksów sektorowych obliczanych przez GPW w Warszawie po przeliczeniu ich na

USD dały WIG-górnictwo (ok. 55 proc.), WIG-odzież (ok. 39 proc.) i WIG-banki (ok.

33 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się firmy z branż kojarzonych z tzw. nową
ekonomią – WIG-leki stracił ok. 20 proc., a WIG.GAMES ok. 11 proc.

I właśnie jeden z reprezentantów tego ostatniego wymienionego indeksu rozgrzał
emocje inwestorów w grudniu – mowa o CD Projekt, którego przypadek, rzadko

spotykany w realiach polskiego rynku kapitałowego akcji, wymaga szerszego

omówienia.
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KATASTROFALNA WPADKA CD PROJEKT

Dla inwestorów lokujących kapitał w polskich akcjach prawdopodobnie najbardziej

elektryzującym wydarzeniem kwartału było wprowadzenie do sprzedaży 10 grudnia

przez CD Projekt gry Cyberpunk 2077. Spółka trzykrotnie przekładała debiut

produkcji, tłumacząc się, że chce wdrożyć dopracowaną grę, która będzie
pozbawiona błędów.

Reakcja graczy, zaprezentowana w serwisach umożliwiających recenzowanie, była
zróżnicowana. Gra została dobrze oceniona w recenzjach użytkowników pecetów i

konsol najnowszej generacji. Otrzymała za to słabe recenzje – m. in. na uznanym

wortalu branżowym Metacritic - od użytkowników konsol starszej generacji. Dla

wielu z nich jakość gry była tak rozczarowująca, że w serwisie Reddit powstał
specjalny wątek ilustrujący nagrania wideo z błędami gry.

Było to zaskakujące w świetle dotychczasowych deklaracji, jakie padały ze strony

zarządu spółki, że najważniejsza w jej filozofii działania jest jakość. Co więcej,
jeszcze w listopadzie firma zapewniała wbrew pojawiającym się spekulacjom o

słabej optymalizacji gry na konsolach, że Cyberpunk 2077 działa zaskakująco
dobrze.

Kilka dni później do tego doszła informacja, że PlayStation Store wstrzymał
tymczasowo sprzedaż gry na konsole. W odpowiedzi na doniesienia uaktywniły się
amerykańskie kancelarie prawne, które zapowiedziały złożenie pozwów zbiorowych.

Inwestorzy na te informacje zareagowali wyprzedażą akcji CD Projekt. Kurs spadł od

zamknięcia sesyjnego z 9 grudnia w ciągu ośmiu kolejnych sesji o ponad 35 proc. w

PLN. Około 24 proc. akcji spółki w tym okresie zmieniło właściciela.

Dla wielu inwestorów stało się jasne, że rozbudzane latami oczekiwania co do

świetnej sprzedaży gry runęły w gruzach – jeszcze w listopadzie Goldman Sachs

prognozował, że Cyberpunk 2077 sprzeda się w 75 mln kopii, co znacząco
przewyższyłoby 28 mln kopii produkcji z sagi TheWitcher3.

Konsekwencje kryzysu związanego z Cyberpunkiem 2077 będą prawdopodobnie

wielowątkowe. Po pierwsze mają wymiar operacyjny. Kryzys zaufania do drugiej

wielkiej produkcji CD Projekt spowoduje, że część graczy podejdzie z rezerwą do

kolejnej trzeciej produkcji, której podejmie się spółka. Może dojść do migracji

personelu spółki, zwłaszcza średniego szczebla, do firm konkurencyjnych. Wyniki

sprzedaży Cyberpunka 2077 okażą się gorsze od możliwych do uzyskania, gdyby nie

doszło do fiaska.

Towarzyszyć temu będzie rewizja w dół oczekiwań co do wyników finansowych przez

analityków rynku kapitałowego. To już drugi wymiar kryzysu dotyczący notowań akcji

na giełdzie. Do tej pory spółka cieszyła się zasłużonym uznaniem w społeczności
rynku kapitałowego, a to wiązało się z premią w wycenie wobec konkurentów.

Nieudana premiera Cyberpunka 2077 zmieniła bezpowrotnie, a na pewno na

dłuższy czas, postrzeganie spółki przez rynek, co przełoży się na utratę lub znaczące
zmniejszenie premii w wycenie. Po napływie złych informacji ze spółki Bank of

America Merrill Lynch wystawił negatywną rekomendację z ceną docelową 100 zł.

Do tego niektórzy inwestorzy zaczną dostrzegać korzyści z inwestycji w spółki
gamingowe, które mają o wiele bardziej zdywersyfikowany portfel produktów niż CD

Projekt. Nawiasem mówiąc, inwestorzy mogą też zastanawiać się, jak wyglądałby
proces kreacji w spółce, gdyby miała ona o wiele bardziej ambitne plany i poszła
drogą dywersyfikacji portfela produkcji, robiąc równolegle kilka gier (tak jak np. Take

Two Interactive, Ubisoft), skoro nie potrafi dopracować jednej.
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Trzeci wymiar kryzysu ma charakter reputacyjny dla ogółu. Poprzednie dwa dotyczyły
wyłącznie CD Projektu. Trzeci dotyczy innych podmiotów niż CD Projekt. Jest

dwutorowy.

Po pierwsze nieudany launch Cyberpunka przekłada się negatywnie na inne spółki
gamingowe. Do niedawna w świecie rozrywki produkt Made in Poland najczęściej
był kojarzony z CD Projektem. To budowało dobry sentyment do polskich produkcji

wśród graczy, to otwierało wielu prezesom krajowych firm gamingowych relacje

biznesowe w skali międzynarodowej. Ten handicap został poważnie nadszarpnięty
po grudniowej wpadce spółki.

Po drugie fiasko ma niekorzystny wpływ na rynek kapitałowy. Inwestorzy zagraniczni

szukający dużych ciekawych spółek w WIG20 o długiej historii notowań, mających
dobre wyniki finansowe, z jasno zdefiniowanym modelem biznesowym i atrakcyjną
przyszłością do niedawna byli zainteresowani głównie CD Projektem i Dino Polska.

Teraz prawdopodobnie to się zmieni – może ubytek CD Projekt z tego grona uzupełni
Allegro.

Błędy w grach nie są niczym nadzwyczajnym, zdarzają się praktycznie w każdej
produkcji. Ważne jednak, żeby nie były to błędy istotnie wpływające na grywalność,

a tym samym odczucia użytkowników. Konsekwencją istotnych błędów bywają
również decyzje dystrybutorów o wstrzymaniu sprzedaży.

Historia firm gamingowych jest naszpikowana spektakularnymi klapami

produkcyjnymi, przy czym mają one różne oblicza. Zdarzało się, że debiut dawno

zapowiadanej gry przypadł na czas wprowadzenia innej, czasami konkurencyjnej

gatunkowo gry. To najniższy poziom w skali niepowodzeń.

Zdarzały się debiuty gier we właściwym czasie, lecz z powodu błędów irytowały
użytkowników – to przypadek Cyberpunka 2077. Fiaskiem ze względu na bugi

okazały się produkcje m. in. Atlas, Aliens: Colonial Marines czy Duke Nukem Forever.

Najbliższy jednak fiasku CD Projekt jest chyba Batman: Arkham Knight, w przypadku

której, choć konsolowa wersja gry przypadła do gustu użytkownikom, to inni gracze

korzystający z wersji pecetowej uskarżali się na problemy z wydajnością. W efekcie

produkcja została tymczasowo wycofana ze sprzedaży. To przykłady obrazujące
średni poziom w skali niepowodzeń.

Najcięższe w skali niepowodzeń jest jednak niefrasobliwe wprowadzenie do

sprzedaży dobrej gry, która z powodu nieodpowiedzialności zarządu prowadzi do

klapy produkcji. Przykładem Def Jam Rapstar. Producent gry muzycznej w stylu

karaoke poległ, gdyż zapomniał o poszanowaniu praw autorskich do utworów, na co

zareagował koncern EMI składając pozew do sądu. W rezultacie deweloper

zbankrutował, a po dobrej grze pozostało jedynie wspomnienie.

Spadek kursu CD Projekt z powodu niezadawalającej premiery Cyberpunka w dużej
mierze przyczynił się do niepokojąco wyglądającej sytuacji na WIG.GAMES - spółka
ma prawie 30 proc. udział w nim. Indeks sektora deweloperów gier od czerwca

poruszał się w wąskim trendzie bocznym, nieco powyżej 30 tys. pkt. Negatywna

reakcja inwestorów w odniesieniu do Cyberpunka 2077 doprowadziła do wybicia się
w grudniu 2020 roku indeksu z konsolidacji w dół.
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NOWI LIDERZY WZROSTÓW

Do niedawna, kiedy na rynki nie dotarły informacje o wynalezieniu szczepionek

przeciwkoronawirusowych, dobrze radziły sobie akcje spółek, które korzystały ze

zmiany zachowań społecznych w związku z izolacją przymusową lub dobrowolną, w

tym ograniczeniem mobilności. W tym gronie były również firmy, które mogły
skorzystać z pandemii, gdyż prowadziły badania kliniczne lub mogły wdrożyć
rozwiązania pożyteczne dla ochrony zdrowia.

Czwarty kwartał wraz z pojawieniem się wieści o szczepionkach zachwiał kursami

wielu tego typu firm. Najlepszym przykładem wydaje się szeroko pojęty segment

ochrony zdrowia – liderami spadków były m. in. Biomed Lublin, Cormay, Mercator

Medical, Global Cosmed i Harper Hygienics.

W tym przypadku warto dokonać rozróżnienia tych firm ze względu na poniesione

nakłady inwestycyjne. Niektóre z nich postawiły na scenariusz pandemiczny i

zakładały istotny wzrost popytu na ich wyroby, czemu towarzyszyło zwiększenie
mocy produkcyjnych. Koronawirus wydaje się obecnie bolesnym społecznie
zjawiskiem tymczasowym i w końcu prawdopodobnie dojdzie do opanowania

epidemii – w takim scenariuszu zarządy firm, które poważnie zwiększyły swoje moce

produkcyjne, staną przed nie lada wyzwaniem, co z nimi zrobić.

Oczekiwania inwestorów co do zmierzania ku normalności w funkcjonowaniu

gospodarek znalazły swój wyraz w dobrym zachowaniu się kursów spółek tzw. starej

ekonomii. Wysokie zyski w czwartym kwartale 2020 roku pozwoliły wygenerować m.

in. CCC (ok. 85 proc.), Rainbow Tours (ok. 79 proc.), Amrest (ok. 57 proc.) i KGHM

(ok. 55 proc.).
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w walucie lokalnej

Źródło: investing.com

Rynek długu skarbowego na świecie w IV Q 2020 

Legenda: 10Y UST – 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe, 2Y UST – 2-letnie amerykańskie obligacje skarbowe, 10Y Bund – 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe, 2Y Bund – 2-letnie 
niemieckie obligacje skarbowe, 10Y POLGB – 10-letnie polskie obligacje skarbowe, 2Y POLGB – 2-letnie polskie obligacje skarbowe 
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Rynek długu korporacyjnego na świecie w IV Q 2020 

Terminy i skróty: US dług korpo HG - BofAML US Corp AAA Total Return Index Value – korporacyjne obligacje amerykańskie o wysokim ratingu, US dług korpo HY -
BofAML US High Yield Master II Total Return Index Value – korporacyjne obligacje amerykańskie o wysokim kuponie, EM dług korpo – BofAML US Emerging Markets
Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value, EM dług korpo HG - BofAML High Grade US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Sub-Index Total Return Index 
Value – korporacyjne obligacje emerging markets o wysokim ratingu, EM dług korpo AAA-A - BofAML AAA-A US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Sub-Index Total 
Return Index Value – korporacyjne obligacje emerging markets o ratingu AAA-A, EM dług korpo BB1-BB3 - BofAML Crossover US Emerging Markets Liquid Corporate Plus 
Sub-Index Total Return Index Value - korporacyjne obligacje emerging markets o ratingu BB1-BB3, EM dług korpo HY - BofAML High Yield US Emerging Markets Liquid 
Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value – korporacyjne obligacje emerging markets o wysokim kuponie, EM dług korpo Azja - BofAML Asia US Emerging
Markets Liquid Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value – azjatyckie obligacje korporacyjne emerging markets, EM dług korpo LATAM - BofAML Latin America
US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value – obligacje korporacyjne Ameryki Łacińskiej z emerging markets, EM dług korpo EMEA -
BofAML Europe, Middle East and Africa US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value – obligacje korporacyjne EMEA z emerging
markets

LTM – 12 miesięcy narastająco, Q-o-Q – kwartał do kwartału 
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Największe zyski w czwartym kwartale inwestorzy uzyskali w
segmencie długu korporacyjnego wysokiego oprocentowania.
Niższe stopy zwrotu wygenerowały obligacje korporacyjne wysokiej
jakości, słabiej zachowywały się obligacje skarbowe, w
szczególności ceny amerykańskich 10-letnich papierów poszły
istotnie w dół. Uwagę zwracała dywergencja w zachowaniu się
rentowności obligacji skarbowych pomiędzy dwoma czołowymi
regionami gospodarczymi. Dług rządów wielu państw europejskich
zyskiwał, podczas gdy amerykański długiego końca silnie tracił – w
efekcie krzywa dochodowości w USA znacząco się wystromiła do
poziomu niewidzianego od października 2017 roku. Prezes NBP
zapowiedział, że być może w pierwszym kwartale 2021 roku RPP
zdecyduje się na obniżkę stopy referencyjnej. Ten scenariusz
uwzględniają niektóre ośrodki analityczne, choć mało kto
spodziewa się, że ewentualne cięcie byłoby na tyle głębokie, że
sprowadziło stopy poniżej zera

W czwartym kwartale 2020 roku górą były obligacje korporacyjne - S&P International

Corporate Bond Index zyskał blisko 8 proc. Indeks obligacji skarbowych S&P

International Sovereign ex-U.S. Bond Index zapewnił skromniejszą niespełna 5 proc.

stopę zwrotu. Polski TBSP.Index zakończył ostatni kwartał minimalną zwyżką w

walucie lokalnej, lecz za sprawą różnic kursowych wygenerował 4 proc. zysku. Po raz

pierwszy w historii rentowność polskiego długu skarbowego (w PLN) krótkiego końca
(dwuletnie obligacje) była ujemna – zjawisko było krótkotrwałe, lecz wielu

obserwatorów rynku było zaskoczonych obrotem sprawy.

.

Inwestorzy preferowali obligacje korporacyjne Obligacje

w proc. 31.12.2020 30.09.2020 kdk YTD

proc. proc. w pb w pb

US 2Y 0,12 0,13 -1 -141

US 10Y 0,92 0,69 23 -100

GER 2Y -0,71 -0,70 -1 -12

GER 10Y -0,57 -0,52 -5 -38

PL 2Y 0,03 0,09 -6 -143

PL 10Y 1,25 1,31 -6 -40

Najgorzej wiodło się inwestorom na rynku amerykańskim - S&P U.S. Treasury Bond

Index spadł 0,7 proc., a w efekcie czwarty kwartał były jedynym okresem w roku, gdy

tamtejszy dług skarbowy przyniósł straty.

Oczekiwania co do ożywienia gospodarczego, poparte informacjami o wynalezieniu

szczepionek przeciw koronawirusowi oraz niezmiennie ultra łagodną polityką
banków centralnych w zakresie stóp procentowych doprowadziły do tego, że
inwestorzy w segmencie obligacji korporacyjnych preferowali dług wysokiego

oprocentowania kosztem długu wysokiej jakości ratingowej.

Dług amerykański wysokiego oprocentowania, ilustrowany BofAML US High Yield

Total Return Index poszedł w górę o ponad 6 proc. – jeszcze wyższą stopę zwrotu

zapewniły obligacje firm z rynków wschodzących, gdyż High Yield US Emerging

Markets Liquid Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value zwyżkował o

ponad 7 proc. W układzie regionalnym szczególnie wyróżnił się dług LATAM (powyżej
7 proc.), niższe zyski odnotowali inwestorzy z regionu EMEA (ponad 4 proc.), a

zwłaszcza Azji (prawie 3 proc.).

Źródło: obliczenia własne na podstawie investing.com

Legenda: YTD – od początku roku



Wzrost apetytu na ryzyko przyczynił się do tego, że nieco ponad 1 proc. wzrostem

zakończył czwarty kwartał indeksy długu wysokiej jakości - BofAML US Corp AAA

Total Return Index Value poszedł w górę o 1,3 proc., a BofAML AAA-A US Emerging

Markets Liquid Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value o 1,4 proc.

Bardzo wysokie zyski odnotowali inwestorzy, specjalizujący się w instrumentach

hybrydowych – według obliczeń Schroders indeks obligacji zamiennych na akcje

zwyżkował o prawie 11 proc. w czwartym kwartale. Zainteresowanie tym

segmentem było widoczne również w przypadku rynku pierwotnego. W 2020 roku

spółki dokonały IPO obligacji zamiennych o wartości ok. 166 mld USD – była to

najwyższa skali emisji od dziesięciu lat.

Najwięcej straciły wśród benchmarkowych obligacji skarbowych amerykańskie
dziesięciolatki – ich rentowność w czwartym kwartale poszła w górę o ponad 20 pb i

zbliżyła się do poziomu 1 proc. Krzywa dochodowości w USA wystromiła się. Spread

pomiędzy krótkim i długim końcem wyniósł 80 pb., co było najwyższą różnicą w

rentownościach od października 2017 roku.

To może nie być koniec spadku cen na długim końcu, na co wpływ mają m. in.

intensywne wydatki w związku z pogorszeniem aktywności gospodarczej z powodu

pandemii koronawirusa, które pogłębiają deficyt budżetowy. Analitycy niemieckiego

banku Berenberg oczekują, że do połowy 2021 roku dochodowość 10-letniego długu
skarbowego w USA osiągnie 1,5 proc.

.

Inwestorzy preferowali obligacje korporacyjne Obligacje

Pod koniec grudnia został przyjęty w Stanach Zjednoczonych program wsparcia

gospodarki warty 900 mld USD, z czego 1/3 ma zostać przeznaczona na zasiłki dla

bezrobotnych. W odróżnieniu od dużych gospodarek europejskich (Niemcy, Wielka

Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania) amerykańska stymulacja w przeważającej
mierze opiera się na bezpośrednich impulsach fiskalnych, które wiążą się z

natychmiastowym transferem gotówki. W Europie nie mają one tak zasadniczego

znaczenia, ponieważ programy stymulacji na Starym Kontynencie koncentrują się
przede wszystkim na odroczeniu zapłaty danin na rzecz państwa (deferrals), a także
na gwarancjach lub podobnych formach pomocy.

W czwartym kwartale pojawiły się również różnice pomiędzy oboma regionami

gospodarczymi pod względem wskaźników makro. Amerykańskie odczyty

rozczarowywały (np. słabe rezultaty grudniowych Philly Fed Index czy sprzedaży
detalicznej z wyłączeniem samochodów). Europejskie z kolei okazały się miłą
niespodzianką.

Wstępny odczyt PMI przemysłowego za grudzień dla strefy euro wyniósł 55,5 pkt. z

53,8 pkt. miesiąc wcześniej, choć konsensus zakładał spadek do 53,1 pkt. – był to

najwyższy poziom indeksu od niemal 3 lat. PMI dla przemysłu niemieckiego wyniósł
prawie 59 pkt., co było jednym z wyższych odczytów w historii obliczania tego

wskaźnika.

Jeszcze większym pozytywnym zaskoczeniem dla inwestorów były odczyty PMI dla

sektora usług. W strefie euro grudniowy PMI usługowy wyniósł 47,3 pkt., podczas

gdy w listopadzie zamknął się wartością 41,7 pkt., a konsensus przewidywał
osiągnięcie 41,5 pkt.



Czynnikiem wspierającym dla rynek europejskiego długu skarbowego było także
przyjęcie w grudniu budżetu wieloletniego oraz Funduszu Odbudowy. Ponadto

Komisja Europejska uzgodniła z rządem brytyjskim umowę brexitową, co

spowodowało, że znikła niepewność, związana z możliwymi napięciami w wymianie

handlowej, gdyby porozumienie nie było aksamitne.

W takim otoczeniu rentowność benchmarkowych niemieckich Bundów długiego
końca krzywej spadła w czwartym kwartale o 5 pb. Jeszcze lepiej zachowywał się
dług skarbowy Włoch i Hiszpanii – dochodowość tamtejszych obligacji w czwartym

kwartale zniżkowała odpowiednio o 32 i 20 pb.

BANKI CENTRALNE UTRZYMUJĄ GOŁĘBIE NASTAWIENIE

Banki centralne kontynuowały łagodną politykę pieniężną. Obrazował to m. in.

wskaźnik GMPR (Global Monetary Policy Rate) będący miarą średniej stóp
procentowych dla 97 banków centralnych na całym świecie. GMPR spadł w 2020

roku o 84 pb do 4,85 proc. z 5,69 proc. rok wcześniej.

Fed podtrzymał swoje wcześniejsze deklaracje, że główna stopa procentowa zostanie

utrzymana na poziomie 0-0,25 proc. przez najbliższe lata. FOMC zauważył, że
pozostanie ona w tych widełkach do chwili, gdy warunki na rynku pracy osiągną
założenia dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. Według
Fedu inflacja mierzona deflatorem konsumpcji gospodarstw domowych przekroczy 2

proc. granicę dopiero w 2023 roku. Z wykresu dot-plot wynika, że dotychczasowy

poziom stóp nie zmieni się do końca 2023 roku.

.

Inwestorzy preferowali obligacje korporacyjne Obligacje

FOMC zapowiedział również kontynuację programu skupu aktywów, zaznaczając, że
będzie nabywał obligacje skarbowe w skali co najmniej 80 mld USD miesięcznie i

dług agencji zabezpieczony hipotecznie (AMBS) w wysokości co najmniej 40 mld USD

miesięcznie.

Na polskim rynku bez wątpienia wydarzeniem kwartału był wywiad prezesa

Glapińskiego udzielony Obserwatorowi Finansowemu. Szef NBP powiedział, że choć
obecny poziom stóp procentowych jest właściwy i najlepiej odpowiada obecne

sytuacji, to możliwe jest jednak dalsze obniżenie stóp procentowych w pierwszym

kwartale 2021 roku.

Deklaracja prezesa była zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku, z których
większość zakładała, że obecny poziom stopy referencyjnej utrzyma się jeszcze

przez długi czas. Jednocześnie spotkała się z dość powszechną krytyką analityków
rynku i przedstawicieli świata nauki, którzy uważają, że dalsze obniżki stóp
procentowych w Polsce nie mają w aktualnych warunkach uzasadnienia.

Konsensus rynkowy nie wyklucza, że RPP zdecyduje się na minimalną obniżkę stopy

referencyjnej w pierwszej połowie 2021 roku, lecz odrzuca większe niż 10 pb cięcie.

Tego typu oczekiwania mają m. in. analitycy Morgan Stanley, którzy ostatnio uznali w

scenariuszu bazowym, że RPP na marcowym posiedzeniu dokona obniżki stopy

referencyjnej do zera.



Legenda: LTM – zmiany indeksów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. DJCI – Dow Jones Commodity Index, benchmark dla światowego rynku towarowego.
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Ceny surowców rosły w czwartym kwartale 2020 roku na fali
oczekiwań co do globalnego ożywienia gospodarczego – DJ
Commodity Index zyskał niespełna 17 proc. Trend był na tyle
powszechny, że cena żadnego z kluczowych towarów nie spadła.
Złoto rozczarowało, gdyż utrzymało poziom z końca września. W
odróżnieniu od niego srebro kontynuowało wielomiesięczną hossę
i okazało się najzyskowniejsze w skali całego roku – jego kurs
zwiększył się o blisko 47 proc. Prognozy analityków zapowiadają
kolejny dobry rok dla segmentu commodities, których indeks
powinien pójść w górę w dwucyfrowym tempie.

Trzeci kwartał z rzędu zwyżkował DJ Commodity Index – w czwartym kwartale 2020

roku indeks poszedł w górę o prawie 17 proc. Najlepsza koniunktura panowała w

segmencie kukurydzy, której cena wzrosła o blisko 28 proc., i ropy naftowej typu

Brent, która zwyżkowała o niespełna 23 proc. Żaden z 15 towarów uwzględnianych
w raporcie IRR Quarterly nie zakończył ostatniego kwartału poniżej kreski –
najsłabiej zachowywało się złoto, gaz ziemny i kakao.

Rynki surowcowe, zachęcone doniesieniami o szczepionkach na koronawirusa, zdają
się dyskontować optymistyczne scenariusze ścieżki ożywienia gospodarczego. Dzieje

się to w otoczeniu relatywnie lepszych w porównaniu z innymi regionami danych

ekonomicznych, które napływają z Azji, w tym Chin. Skłaniają one ku tezie, że
państwa dalekowschodniej Azji najlepiej radzą sobie z pandemią.

W tym kontekście zwracały uwagę wzrosty cen metali przemysłowych. Kursy cynku,

niklu i aluminium zakończyły rok ok. 40 proc. powyżej lokalnych minimów cenowych

z kwietnia 2020 roku.

Miedź była na najwyższym poziomie od 2013 roku – w czwartym kwartale jej

notowania wspierały dodatkowo obawy o zakłócenia produkcji w Chile i Peru.

Czynnikiem wspierającym długoterminowo notowania tego metalu będą
powszechnie ogłaszane na całym świecie plany tranzycji na rzecz niekopalnych

źródeł energii. Miedź jest wykorzystywana w procesie produkcji pojazdów
napędzanych elektrycznie. Chiny ogłosiły niedawno wieloletni program na lata 2021-

2035, w ramach którego w 2025 roku pojazdy elektryczne mają mieć 20 proc. udział
w rynku motoryzacyjnym. Według szacunków BNEF unijna inicjatywa osiągnięcia
neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla przekłada się na wzrost

zapotrzebowania na miedź w wysokości ponad 800 tys. ton rocznie w perspektywie

najbliższych 7 lat.

Ruda żelaza była notowana na koniec roku najwyżej od 2011 roku – cenę surowca

wspierała w pewnym stopniu grudniowa publikacja guidance przez koncern Vale.

Brazylijska firma, która jest największym producentem rudy żelaza i niklu, ogłosiła, że
w 2020 roku wyprodukuje 310-330 mln ton żelaza, choć poprzednio oczekiwała, że
wydobędzie 340-355 mln ton. Powodem zmiany oczekiwań były zakłócenia
produkcyjne z powodu koronawirusa – dotyczyło to m.in. odłożenia w czasie

uruchomienia wydobycia w dwóch kopalniach: Timbopeba i Fabrica.

Zmiany cen metali szlachetnych w ostatnim kwartale 2020 roku były zróżnicowane.

Złoto nie zmieniło ceny w porównaniu z trzecim kwartałem, 5 proc. zysku pozwolił
zarobić pallad. Dwucyfrowe procentowo wzrosty odnotowały platyna (prawie 19

proc.) i srebro (ponad 12 proc.).

Towary zyskały w obliczu optymizmu inwestorów Towary



OLŚNIEWAJĄCY BŁYSK SREBRA

Srebro błyszczało w 2020 roku nie tylko na tle kruszców, ale wszystkich

podstawowych kategorii commodities, gdyż zapewniło najwyższą 12-miesięczną
stopę zwrotu (blisko 47 proc.). Jego cena była najwyżej od 2013 roku. Kontrastowało
to ze słabością zachowania się złota.

W debacie o kruszcach najczęściej przywołuje się argument, że historyczny wzorzec

zmian kursów obu metali, w którym najpierw rośnie silnie cena złota przy

relatywnej słabości srebra, a następnie srebro odzyskuje wigor, gdy złoto jest

relatywnie słabsze, być może sprawdza się także tym razem.

Tak było w latach siedemdziesiątych. Złoto weszło w silną hossę, po tym gdy

prezydent Nixon odstąpił w sierpniu 1971 roku od standardu Bretton Woods. W

ciągu 3 lat jego cena poszła w górę o ok. 350 proc. - z 40 USD do 180 USD. Wskaźnik
złoto/srebro (relacja ceny jednej uncji złota do srebra) przed decyzją Nixona wynosił
25 pkt., a latem 1973 roku zamknął się na poziomie 47 pkt. Dopiero wówczas srebro

rozpoczęło niespotykanie silną hossę, podczas której w ciągu trzech miesięcy jego

cena wzrosła o 120 proc., a wskaźnik złoto/srebro osiągnął 19 pkt. w lutym 1974

roku.

Podobnie było w pierwszej dekadzie obecnego millennium. Hossa na złocie
poprzedziła hossę na srebrze. W 2006 roku wskaźnik złoto/srebro wyniósł 45 pkt., by

cztery lata później przebić 70 pkt. Dopiero w czwartym kwartale 2010 roku za

sprawą mocnego rajdu na srebrze, gdy cena za uncję przewyższyła 50 USD, wartość
wskaźnika zniżkowała do poniżej 32 pkt.

Ostatnia hossa na złocie dowodzi również tego wzorca – od 2018 roku złoto mocno

zwyżkowało, a napływy kapitału na rynek tego kruszcu związane w końcowej fazie z

epidemią koronawirusa doprowadziły do wywindowania wskaźnika złoto/srebro do

rekordowych ponad 120 pkt., tym samym detronizując dotychczasowe maksimum z

pierwszego kwartału 1991 roku, gdy relacja obu cen przekroczyła 100 pkt. Wiosną
2020 roku do głosu doszło jednak srebro, które rozpoczęło agresywny rajd z ok. 12

USD za uncję, w wyniku czego wskaźnik złoto/srebro obniżył się ze 123 pkt. do ok. 70

pkt.

Zdaniem Georgette Boele, starszej strateżki ds. metali szlachetnych niderlandzkiego

ABN Amro, to nie koniec wzrostów cen kruszców, zwłaszcza w przypadku srebra.

Analityczka zakłada, że srebro osiągnie 29 USD za uncję na koniec 2021 roku, a cena

złota wyniesie 2 tys. USD za uncję.

Jej zdaniem srebro zachowuje się szczególnie lepiej od złota w okresach

poprzedzających oczekiwania co silnego ożywienia gospodarczego, a te zakładają co

najmniej kilkuprocentowy wzrost światowego PKB w 2021 roku, ze szczególnym
uwzględnieniem konsumujących najwięcej surowców Chin, gdzie ekonomiści
spodziewają się 8-9 proc. wzrostu PKB.

Wynika to z tego, że srebro w porównaniu ze złotem jest metalem mającym większe
zastosowania przemysłowe. Wzrost aktywności gospodarczej przekłada się zatem na

wzrost popytu na srebro użytkowe (nieinwestycyjne) – wspierać to będzie m. in.

dobra koniunktura w segmencie instalacji fotowoltaicznych, gdzie srebro

wykorzystywane jest jako przewodnik prądu elektrycznego otrzymywanego z

konwersji promieniowania słońca wewnątrz ogniwa.

Towary zyskały w obliczu optymizmu inwestorów Towary



Czynnikiem ograniczającym skalę wzrostów jest podwyższone pozycjonowanie się
ETF-ów w tym metalu, które może stanowić źródło potencjalnej podaży. Po latach

względnej równowagi (2012-2019), gdy wielkość pozycji funduszy oscylowała wokół
500 mln uncji, w 2020 roku nastąpiło mocne przeważenie do ok. 900 mln uncji.

2021 KOLEJNYM DOBRYM ROKIEM DLA TOWARÓW

Vrasidas Neofytou, szef analiz Exclusive Capital Prime, podchodzi optymistycznie do

koniunktury na rynku towarowym w 2021 roku. Zakładane przez niego ożywienie
gospodarcze, na którym najwięcej zyskają spółki cykliczne, doprowadzi do wzrostu

cen indeksów commodities na poziomie 10-20 proc.

Jeszcze bardziej entuzjastycznie nastawieni do perspektyw surowców są analitycy

Goldman Sachs. W listopadowej prognozie założyli oni, że S&P/Goldman Sachs

Commodity Index w ciągu 12 miesięcy pójdzie w górę o 27 proc. – najwięcej ma

zyskać segment surowców energetycznych (+40 proc.) i metali szlachetnych (+19

proc.). Pozostałe główne kategorie commodities mają odnotować niewielkie zmiany

– metale przemysłowe wzrosną o 3 proc., a towary rolnicze spadną o 1 proc.

IRYD I RUTEN – METALE NISZOWE

Poza głównym nurtem inwestycyjnym uwagę części inwestorów mogły przyciągać
dwa niszowe surowce z grupy metali przejściowych – iryd i ruten.

Szacuje się, że w latach 2019-2024 na około 40 tys. statków będzie trzeba dokonać
instalacji nowych systemów uzdatniania wody balastowej (BWTS), co wesprze popyt

na iryd i ruten.

Zakładany wzrost popytu wiąże się z wprowadzoną we wrześniu 2019 roku

konwencją o zarządzaniu wodą balastową, przyjętą przez Międzynarodową
Organizację Morską, która nakłada na właścicieli statków o tonażu ponad 400 ton

brutto obowiązek instalacji odpowiedniego systemu najpóźniej do końca 2024 roku.

Najbardziej popularną metodą oczyszczania wody balastowej jest

elektrochlorowanie (z 37 proc. udziałem) – w procesie tym wykorzystuje się
elektrody powlekane irydem i rutenem, które w miarę degradacji użytkowej są co

pewien czas uzupełniane.

W 2019 roku popyt na iryd i ruten dla zastosowań elektrochemicznych wyniósł
odpowiednio 62 i 180 tysięcy uncji, a na rynku obu surowców utrzymywała się od

2018 roku nadpodaż. W 2020 roku – według szacunków SFA Oxford – doszło do

nadwyżki popytu nad podażą, co szczególnie dotyczyło rutenu (ok. 140 tys. uncji

niedoboru).

W czwartym kwartale cena rutenu zachowywała się stabilnie, oscylując wokół 270

USD/uncję. Silna hossa cechowała z kolei notowania irydu – w ostatnim kwartale

cena metalu poszła w górę o ok. 50 proc. – z ok. 1,7 tys. USD/uncję do ponad 2,5 tys.

USD za uncję.

Towary zyskały w obliczu optymizmu inwestorów Towary
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Skróty walut według ISO: EUR – euro, JPY – jen japoński, GBP – funt brytyjski, AUD – dolar australijski,
CAD – dolar kanadyjski, CHF – frank szwajcarski, CNY – renminbi chińskie, SEK – korona szwedzka, MXN
– peso meksykańskie, NZD – dolar nowozelandzki, SGD – dolar singapurski, HKD – dolar hongkongijski,
NOK – korona norweska, KRW – won koreański, TRY – lira turecka, INR – rupia indyjska, RUB – rubel
rosyjski, BRL – real brazylijski, ZAR – rand południowoafrykański, DKK – korona duńska, PLN – złoty
polski, TWD – dolar tajwański

stan na 31 grudnia 2020
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Kryptowaluty w IV Q 2020

Kula ziemska oznacza benchmark dla rynku kryptowalutowego – IRR CryptoIndex. IRR CryptoIndex jest indeksem cenowym o jednakowych wagach uwzględniający 8 wiodących kryptowalut o najdłuższej 
historii notowań (BTC, ETH, XRP, LTC, DASH, XEM, XMR, XLM).

Źródło: coinmarketcap.com 

w USD 

LTM – 12 miesięcy narastająco, Q-o-Q – kwartał do kwartału. 

Legenda: bitcoin ethereum ripple litecoin dash nem monero tether ethereum classic golem iota neo qtum

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020

Liderzy

dash

53,0%
ethereum

69,4%
golem

106,1%
litecoin

169,4%

golem

15,7%
golem

51,8%
neo

90,1%
bitcoin

168,8%

nem

14,1%
neo

47,6%
monero

67,5%
ethereum

104,9%

Outsiderzy

qtum

-25,6%
tether

0,0%
ethereum classic

-5,6%
neo

-25,0%

neo

-24,6%
ripple

0,7%
tether

0,0%
ripple

-9,3%

bitcoin

-11,7%
dash

4,7%
dash

1,4%
qtum

-8,2%
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Źródło: JP Morgan

Wybrane metryki bitcoina
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Sty 19 Lip 19 Sty 20 Lip 20 Sty 21

Legenda: Saldo przepływów do ETF złota na czarno na skali prawej,
saldo przepływów do ETF bitcoina na niebiesko na skali lewej. Dane
narastająco od początku 2019 roku w mld USD.

Przepływy do ETF złota i bitcoina w proc. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2011 146 171 60 184 232 278 69 212 161 179 124 84

2012 142 95 59 35 14 46 58 164 30 47 34 25

2013 40 59 109 321 90 58 99 40 33 106 168 210

2014 79 85 103 115 62 52 27 54 62 61 73 46

2015 149 74 61 44 27 34 47 72 26 37 93 61

2016 80 40 25 25 50 90 44 57 23 27 38 37

2017 92 43 97 31 88 86 129 69 109 66 88 149

2018 121 137 83 86 54 69 64 55 45 27 97 85

2019 50 53 24 74 92 100 93 64 57 76 51 51

2020 58 52 178 74 69 51 45 44 55 36 70 63

średnia 96 81 80 99 78 86 67 83 60 66 84 81

mediana 86 67 72 74 65 63 61 61 50 54 81 62

Zannualizowana miesięczna zmienność bitcoina

w proc. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2011 75 22 -15 352 182 68 -13 -37 -38 -35 -6 53

2012 5 -20 -1 3 4 27 41 6 24 -10 19 8

2013 54 63 171 34 10 -31 18 33 -3 59 451 -24

2014 7 -32 -20 -6 36 1 -9 -20 -18 -12 17 -15

2015 -31 12 -6 -4 -1 18 10 -18 4 32 14 19

2016 -16 18 4 8 17 25 -8 -6 6 14 2 29

2017 -3 20 -12 27 60 2 19 74 -12 47 49 29

2018 -25 14 -37 36 -18 -15 21 -8 -8 -4 -37 -11

2019 -10 63 7 27 61 27 -5 -8 -15 10 -18 -5

2020 30 -9 -25 35 10 -3 24 3 -8 28 43 47

średnia 8 15 6 51 36 12 10 2 -7 13 53 13

mediana 1 16 -9 27 13 10 14 -7 -8 12 16 13

Miesięczne stopy zwrotu z bitcoina

Źródło: Kraken



Amerykański dolar tracił wobec najpłynniejszych walut świata
trzeci kwartał z rzędu. USD Dollar Index spadł o ponad 4 proc. w
czwartym kwartale 2020 roku. Dolar osłabił się także o 3 proc.
wobec złotego, a inwestorów zaskoczyły interwencje NBP w
grudniu, który przeszedł z etapu werbalnego wpływania na kurs na
rzecz bardziej zdecydowanych działań rynkowych. Bitcoin
zdeklasował inne aktywa w perspektywie kwartalnej i rocznej. W
ostatnim kwartale jego kurs wzrósł o blisko 170 proc., a prognozy
analityków cechuje hurraoptymizm. Najlepszym przekładem CIO
Guggenheim Partners, który sądzi, że ta kryptowaluta powinna być
warta 400 tys. USD.

Trend słabnącego dolara był kontynuowany – US Dollar Index (DXY), nieco już
archaiczna miara siły tej waluty, gdyż nie uwzględniająca wszystkich istotnych

partnerów Stanów Zjednoczonych w międzynarodowej wymianie handlowej, stracił
trzeci kwartał z rzędu, tym razem ponad 4 proc. Słabość USD była powszechna –
niemal wszystkie główne waluty z rankingu BIS zyskały wobec dolara, wyjątkiem był
dolar honkongijski, którego wartość nie zmieniła się kdk.

W niektórych przypadkach dolar osłabił się znacząco – w dwucyfrowym tempie

wobec randa południowoafrykańskiego (-12 proc.) i peso meksykańskiego (-10

proc.). Solidnie umocniły się również waluty państw, których gospodarka zależy w

dużej mierze od koniunktury na rynkach towarowych – dotyczyło to m. in. Kanady

(CAD), Australii, Nowej Zelandii, Norwegii czy Brazylii.

To może nie być koniec umacniania się CAD, gdyż wzrost gospodarczy w Kanadzie

jest silniejszy od oczekiwań, a tamtejszy dolar zachowywał się w drugim półroczu
słabiej od innych walut z ekspozycją na rynek towarowy. Wielu uczestników rynku

zdaje się obstawiać taki scenariusz, gdyż zgodnie z danymi CFTC ze schyłku grudnia

dolar kanadyjski - obok euro, franka szwajcarskiego i jena japońskiego - należał do

najbardziej przeważonych walut w transakcjach non-commercials.

Jednocześnie konsensus dla pary EUR/USD przewiduje dalszy jej wzrost – w

kierunku 1,25 na koniec 2021 roku, czyli poziomu lokalnych szczytów kursu z

początku 2018 roku. Oczekiwania dotyczące wzrostu PKB przeważają na korzyść
strefy euro. W USA wzrost gospodarczy ma wynieść 3,9 proc. w 2021 roku (rok

później już 3,1 proc.), zaś w strefie euro 4,6 proc. w 2021 roku (3,7 proc.w 2022

roku). Podobnie jest z szacunkami inflacyjnymi – w Stanach Zjednoczonych inflacja w

latach 2021-2022 ma wynieść odpowiednio 2,0 i 2,1 proc., w strefie euro natomiast

0,9 i 1,2 proc.

Czynnikiem obniżającym atrakcyjność dolara mogą być także plany stymulacji

fiskalnej administracji nowego prezydenta Joe Bidena – powszechnie uważa się, że
będzie on bardziej szczodry niż Donald Trump. A można spodziewać się, że
intensyfikacja wydatków budżetowych nastąpi szybko, gdyż za 2 lata dojdzie do

kolejnych wyborów do Kongresu, które mogłyby oznaczać zmianę układu sił w

czołowych ośrodkach władzy za oceanem, a do tego ostatnie niezachęcające dane –
m. in. z rynku pracy – wskazują na potrzebę pilnej reakcji.

Bitcoin zdeklasował pozostałe aktywa Waluty



NBP WKRACZA DO AKCJI

Dolar osłabił się wobec polskiej waluty o przeszło 3 proc. Początek kwartału stał pod

znakiem wyraźnego umacniania się złotego – m. in. na fali napływów kapitału do

aktywów bardziej ryzykownych, w tym walut emerging markets, w wyniku

optymistycznych nastrojów inwestorów, spowodowanych informacjami o

wynalezieniu skutecznych szczepionek – od przełomu października i listopada do

połowy grudnia USD/PLN zniżkował z ponad 3,95 do blisko 3,60. Dopiero w drugiej

połowie grudnia notowania odbiły w górę, do czego mogła się przyczynić
interwencja NBP.

Władze polskiego banku centralnego od czerwca 2020 roku dawały do zrozumienia,

że złoty w ich opinii jest zbyt mocny, gdyż jest to szkodliwe ze względu na odbicie

wzrostu PKB i utrzymanie dynamiki eksportu. Można to było uznać za formę
interwencji o charakterze werbalnym.

Wielu obserwatorów rynku zastanawiało takie podejście, gdyż w towarowym handlu

zagranicznym Polska notuje od dłuższego czasu nadwyżkę, a poziom kursu zapewnia

rentowność eksportu. GUS podał ostatnio, że po listopadzie nadwyżka wyniosła 11,4

mld EUR. Kurs EUR/PLN od wielu lat zapewnia godziwą rentowność eksportu z marżą
bliską 10 proc.

Według obliczeń ekonomistów Citi Banku Handlowego, bazujących na danych o

rezerwach walutowych, łączna skala interwencji NBP w grudniu wyniosła ok. 7 mld

USD. Dane na temat płynności sektora bankowego sugerowały, że działania NBP

mogły stanowić równowartość 4,9-8,1 mld USD, a największa interwencja miała
miejsce 30 grudnia. Po raz pierwszy bank interweniował 18 grudnia, co było
pierwszą tego typu operacją od kwietnia 200 roku.

Interweniowanie przez NBP przyczynia się do wzrostu historycznej zmienności
kursowej, co przekłada się na wyższe koszty stosowania derywatów ze względu na

wyższą zmienność implikowaną. W takim otoczeniu świetnie czują się traderzy, lecz

nie jest ono pożądane przez przedsiębiorców, stosujących hedging. Co więcej wyższa
zmienność oznacza, że złoty jest postrzegany jako aktywo bardzie ryzykowne z

wszelkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Utrudnia to budowę wiarygodności i

zachęca do napływu kapitału spekulacyjnego, który z natury koncentruje się na

inwestycjach krótkoterminowych.

W londyńskich trade deskach nie brak głosów, że jeżeli NBP zdecydowałby się na

kolejne interwencje, to one chętnie podejmą wyzwanie. Warto przy tym zauważyć,
że grudniowe operacje banku centralnego przypadły na okres zmniejszonej

płynności na rynku walutowym, ponieważ z powodu świąt wielu inwestorów
ograniczyło swoją aktywność.

BITCOIN WZRÓSŁ PRAWIE 300 PROC.

Bitcoin poszedł w górę o prawie 170 proc. w czwartym kwartale, ustanawiając rekord

notowań – zbliżył się do poziomu 30 tys. USD. W samym grudniu cena tej

kryptowaluty poszła w górę o niemal połowę, co okazało się najlepszy wynikiem od

maja 2019 roku. W ujęciu rocznym stopa zwrotu z najpopularniejszej kryptowaluty

zbliżyła się do 300 proc. W porównaniu z nią mizernie wyglądały 12-miesięczne
stopy zwrotu kolejnych najzyskowniejszych klas aktywów – srebro i uprawnienia

do emisji dwutlenku węgla poszły w górę o ponad 40 proc.

Bitcoin zdeklasował pozostałe aktywa Waluty



Trend gorączki kryptowalutowej nie słabł w ostatnim kwartale 2020 roku, a na rynek

napływało sporo pozytywnych informacji. Hiszpańskie BBVA wdrożyło pierwszy

system do handlu bitcoinem wraz z usługą kustodialną na terenie Szwajcarii.

Massachusetts Mutual Life Insurance ujawniło, że kupiło bitcoiny warte 100 mln

USD, One River Asset Management zakomunikowało nabycie bitcoina i ethereum w

transakcji ok. 600 mln USD. CME Group powiadomiło o planach wprowadzenia

kontraktów futures w lutym 2021 roku na ethereum.

Optymistycznie podchodzą do perspektyw segmentu kryptowalutowego analitycy.

Christopher Wood, szef globalnej strategii ds. akcji w Jefferies Investment Bank

dokonał rewizji alokacji portfelowej. Po raz pierwszy od wielu lat zarekomendował
obniżenie wagi złota w portfelu na rzecz 5 proc. udziału bitcoina w nim.

Wszystkich ekspertów przebił jednak Scott Minerd, dyrektor inwestycyjny

Guggenheim Partners, który wprowadził w grudniu w konfuzję wielu widzów
Bloomberg TV, mówiąc, że jego zdaniem na bazie przesłanek fundamentalnych

bitcoin powinien być warty 400 tys. USD.

Pozytywnie do perspektyw bitcoina podchodzą też specjaliści z banku

inwestycyjnego JP Morgan. Prognozują, że cena bitcoina osiągnie 146 tys. USD w

nieodległej przyszłości, o ile utrzyma się tempo migracji z pozycji w złocie na rzecz

tej kryptowaluty. Analitycy banku inwestycyjnego zauważyli, że w ostatnich

miesiącach doszło do odpływów z ETF-ów inwestujących w złoto na korzyść trustu

Grayscale lokującego kapitał w bitcoina.

Pomijając różne wątpliwe aspekty analizy JP Morgan, podstawowym problemem,

który powinni rozważyć inwestorzy jest ten, czy sensowne jest porównywanie złota z

bitcoinem w kontekście bycia nośnikiem wartości i aktywem tzw. bezpiecznej

przystani, a jeżeli nie, to, o czym świadczą przepływy kapitału z instrumentu o niskiej

zmienności cenowej na rzecz instrumentu o najwyższej zmienności.

Zannualizowana mediana miesięcznej zmienności bitcoina od 2011 roku nigdy nie

była niższa niż 50 proc. Dla porównania roczna zmienność innych klas aktywów od

2010 roku według obliczeń JP Morgan wyniosła: 15 proc. dla złota, 6 proc. dla

walut (Federal Reserve Trade-Weighted Dollar) i 3 proc. dla obligacji wysokiej

jakości rządowych i korporacyjnych o stałym oprocentowaniu (Bloomberg Barclays

Aggregate).

Doskonałej koniunkturze w segmencie kryptowalut oparł się m. in. ripple (XRP).

Token stracił kdk ok. 9 proc. Słabość zachowania się tej kryptowaluty najczęściej
tłumaczy się informacją firmy Ripple, która wprowadziła token do obrotu. Ripple w

grudniu podał, że spodziewa się pozwu ze strony amerykańskiego SEC. Zarzut SEC

ma polegać na tym, że kryptowaluta ripple zdaniem regulatora jest papierem

wartościowym i przed wprowadzeniem go do obrotu powinien przejść procedurę
rejestracyjną u nadzorcy. Na wieść o informacji w ciągu jednej sesji doszło do silnej

przeceny kursu XRP (-17 proc.).

Ripple jest jedną z bardziej popularnych kryptowalut o jednym z dłuższych staży
funkcjonowania (od 2012 roku). Rozstrzygnięcie przypadku tego tokena jest bardzo

istotne dla przyszłości segmentu kryptowalutowego. Stanowi czynnik ryzyka, który
inwestorzy powinni brać pod uwagę. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie

ripple, pojawić się może pytanie, czy inne kryptowaluty, na czele z bitcoinem, pod

identycznym zarzutem nie mogą stać się przedmiotem postępowania SEC.

Bitcoin zdeklasował pozostałe aktywa Waluty



Legenda – rynki rozwinięte

Australia

Austria

Belgia

Kanada

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Hong Kong

Irlandia

Włochy

Izrael

Japonia

Holandia

Nowa Zelandia

Norwegia

Portugalia

Singapur

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone
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Legenda – rynki wschodzące

Brazylia

Chile

Chiny

Kolumbia

Czechy

Egipt

Grecja

Węgry

Indie

Indonezja

Malezja

Pakistan

Peru

Filipiny

Polska

Katar

Rosja

RPA

Korea Południowa

Tajwan

Tajlandia

Turcja

Meksyk

ZEA
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Argentyna

Arabia Saudyjska



Legenda – rynki peryferyjne

Bahrajn

Bangladesz

Chorwacja

Estonia

Jordania

Kazachstan

Kenia

Kuwejt

Liban

Litwa

Mauritius

Maroko

Nigeria

Oman

Rumunia

Serbia

Słowenia

Sri Lanka

Tunezja

Ukraina

Wietnam
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Senegal

WKS



Zastrzeżenia

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych stóp zwrotu.

Niniejsze opracowanie zawiera dane i opinie, które mogą być przedmiotem zmian bez jakiegokolwiek informowania. Niniejsze

opracowanie jest rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych.

Informacje zawarte w opracowaniu nie powinny być uznawane jako doradztwo inwestycyjne lub rekomendowanie dokonywania transakcji

papierami wartościowymi lub rekomendowanie określonej strategii inwestycyjnej ani oferowanie jakiegokolwiek produktu

inwestycyjnego. Informacje zawarte w opracowaniu zostały pozyskane ze źródeł uznanych za wiarygodne, lecz twórcy opracowania nie

gwarantują ich prawdziwości.
Podmioty, zamierzające korzystać z treści zawartych w kwartalniku na zasadach prawa cytatu, powinny używać nazwy opracowania IRR

Quarterly.

©2017

© IRR Quarterly


