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Główne klasy aktywów w I Q 2021

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).

© IRR Quarterly

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021

Liderzy

bitcoin

41,9%
IRR Crypto

46,9%
bitcoin

168,8%
IRR Crypto

121,3%

srebro

31,7%
srebro

26,1%
IRR Crypto

84,4%
bitcoin

103,2%

IRR Crypto

29,5%
bitcoin

18,1%
CO2 uprawnienia 

25,9%
CO2 uprawnienia 

25,1%

Outsiderzy

USD

-1,7%
USD

-3,6%
USD

-4,2%
złoto

-9,5%

diamenty

-0,2%
MSCI Poland

-1,2%
US dług rząd

-0,7%
MSCI Poland

-7,5%

kolekcje win

0,4%
diamenty

-0,2%
złoto

0,0%
srebro

-7,1%



85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

kwi 20 maj 20 cze 20 lip 20 sie 20 wrz 20 paź 20 lis 20 gru 20 sty 21 lut 21 mar 21

Zmiana cen głównych klas aktywów LTM
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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
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Źródło: ourworldindata.org

Legenda: wykres obrazuje rozłożony w czasie wskaźnik zaszczepienia co najmniej jedną dawką w relacji do populacji danego państwa

Walka z epidemią – tempo szczepień  
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Walka z epidemią – przypadki zakażeń i śmiertelność  
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Walka z epidemią – luka podażowa szczepionek  
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Hossa na uprawnieniach do emisji dwutlenku węgla  
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Bitcoin na krawędzi  
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ETP-y towarowe rosną w siłę  
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Rentowności długu niepokoją inwestorów Podsumowanie

Najwięcej pozwoliły zarobić inwestorom kryptowaluty, w tym

bitcoin, uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, towary i

diamenty. Obligacje, zwłaszcza skarbowe i korporacyjne wysokiej

jakości, zakończyły pierwszy kwartał 2021 pod kreską, a niepokój
części inwestorów budził dynamiczny wzrost rentowności
amerykańskich dziesięciolatek. Akcje kontynuowały hossę, choć w

wolniejszym tempie niż u schyłku 2020 roku. Dolar umocnił się
wobec zdecydowanej większości głównych walut. Niespotykana

hossa na bitcoinie stoi pod znakiem zapytania – wykres

najpopularniejszej kryptowaluty wysyła zbyt wiele sygnałów
ostrzegawczych, by je ignorować. Na świecie trwają zmagania, żeby
opanować pandemię. Wiele państw przystąpiło do szeroko

zakrojonych działań profilaktycznych, lecz czynnikiem

ograniczającym tę aktywność jest luka podażowa szczepionek,

która utrzyma się jeszcze długo.

Pierwszy kwartał nowego roku obfitował w szereg zdarzeń, które przyciągały uwagę
inwestorów. Od dłuższego czasu śledzą oni doniesienia związane z pandemią
koronawirusa, z których wynika, że światu wciąż daleko do jej opanowania. Po

przełomowej informacji z czwartego kwartału, że konsorcjum Pfizer/BioNTech

odkryło szczepionkę na wirusa, do grona zwycięskich wynalazców dołączyli kolejni –
m. in. AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Novavax.

To pozwoliło uruchomić proces szczepienia na całym świecie. Ruszył on na dobre w

pierwszym kwartale tego roku, choć pierwsze zabiegi miały miejsce jeszcze w

grudniu 2020 roku. Tempo wakcynacji na świecie jest bardzo zróżnicowane i jest

podyktowane wieloma czynnikami.

LUKA PODAŻOWA SZCZEPIONEK UTRZYMA SIĘ DŁUGO

Od strony podażowej najważniejsza jest dostępność szczepionek, a z nią jest

kiepsko – popyt gigantycznie przewyższa podaż.

Na całym świecie trwa rywalizacja państw i organizacji ponadpaństwowych o

kontrakty na dostawy szczepionek. W połowie lutego sekretarz ONZ Antonio

Gutteres powiedział, że zaledwie 10 krajów zaaplikowało 75 proc. dostępnych na

świecie szczepionek Covid-19, podczas gdy ponad 130 krajów nie otrzymało jeszcze

nawet pierwszych dawek.

Ta dysproporcja jest również widoczna na poziomie kontraktacji dostaw. Według
szacunków Duke Global Health Innovation Center z połowy marca 2021 ponad 6 mld

dawek szczepionki na ok. 8,6 mld porcji zostało zamówionych przez państwa o

najwyższym dochodzie i wyższym-średnim dochodzie. Najbogatsze kraje

zakontraktowały przeszło 4,5 mld szczepionek.

Od złożenia zamówienia na dostawę do jej realizacji droga jednak daleka. Lukę
podażową podjęli się oszacować analitycy Airfinity, bazując na wypowiedziach

producentów. Do deklaracji koncernów farmaceutyczno-biotechnologicznych warto

jednak podchodzić z pewną rezerwą – w 2020 roku zakładały one wyprodukowanie

837 mln dawek szczepionek, a w rzeczywistości powstało 31 mln porcji (-96 proc.

różnicy). © IRR Quarterly



Zgodnie z szacunkami Airfinity do początku marca zostało wyprodukowanych ok. 413

mln porcji szczepionki. Liczba podwoiła się do końca tego miesiąca według ich

prognoz, a do końca roku firmy szczepionkowe mają wytworzyć ok. 9,5 mld dawek.

Gdyby ten scenariusz się sprawdził, to i tak podaż byłaby niewystarczająca – Airfinity

zakłada, że zapotrzebowanie wynosi ok. 11,5 mld porcji.

Wyliczenia zostały oparte o parę założeń – 75 proc. populacji światowej zostanie

zaszczepione, co biorąc pod uwagę skuteczność ok. 90 proc. oznacza immunizację
społeczną ok. 2/3, a dodatkowo podanie szczepionki będzie dwudawkowe. Szacunki

nie uwzględniają populacji poniżej 18 roku życia, a ponadto nie biorą pod uwagę
mutacji wirusa – po informacjach o odmianie brytyjskiej i południowoafrykańskiej
naukowcy odkryli kolejny niebezpieczny szczep koronawirusa, który pochodzi z

Brazylii.

Od strony popytowej istnieje kilka czynników, które odpowiadają za tempo

szczepienia. Istotną rolę odgrywa polityka rządów i sprawność działania systemów
ochrony zdrowia. Media od dłuższego czasu chwalą politykę rządu Izraela, który z

grona państw o populacji co najmniej kilku milionów osób, rzeczywiście się wyróżnia
– według danych na koniec marca ok. 60 proc. tamtejszej populacji zostało
poddanych szczepieniu. O tym, że można działać szybko przekonuje z kolei

przypadek Urugwaju – państwo postawiło na chińską szczepionkę firmy Sinovac.

Jeszcze pod koniec lutego wskaźnik zaszczepienia wynosił zero, lecz w ciągu nieco

ponad miesiąca wzrósł do prawie 20 proc. Początkowo kraj skoncentrował się na

wakcynacji osób starszych wiekowo (powyżej 50 lat), pracowników służby zdrowia,

nauczycieli i służb mundurowych, lecz od Wielkiego Tygodnia w procesie mogą
uczestniczyć wszyscy obywatele powyżej 18 roku życia.

WĄTPLIWOŚCI CO DO SZCZEPIONEK

Nawet największa determinacja rządów i sprawność służby zdrowia nie odniesie

optymalnego rezultatu, jeżeli wielu nie doceni potrzeby poddania się szczepieniu.

Sceptycy dają o sobie znać od dłuższego czasu, podważając zwłaszcza w social

mediach sensowność wakcynacji – w ostatnich tygodniach wzięli sobie na cel

szczególnie szczepionkę AstraZeneki. Stało się o niej jeszcze głośniej, gdy niektóre
państwa UE podjęły decyzję o wstrzymaniu szczepieniem nią – m. in. Norwegia,

Dania, Austria, Włochy. Z systemu EudraVigilance (służy zgłaszaniu m. in.

niepożądanych skutków leków) wynikało, że po zaszczepieniu Vaxzevrią AstraZeneki

doszło do ok. 200 incydentów zakrzepowych na ok. 34 mln osób poddanych

zabiegowi.

W przypadku szczepionki AstraZeneki interweniowała Europejska Agencja Leków
(EMA), która podała, że brak obecnie jakichkolwiek wskazań, że wakcynacja może
powodować inne skutki uboczne niż wymienione na liście działań ubocznych.

Oświadczenie EMA nieco skorygował szef zespołu ds. oceny szczepionek agencji

Marco Cavaleri, który stwierdził, że "obecnie coraz trudniej twierdzić, że nie ma

związku przyczynowo-skutkowego między szczepionką AstraZeneki a bardzo rzadkimi

nietypowymi przypadkami zakrzepów krwi”.

Zasadniczo każdy preparat biologiczny czy lek ma skutki uboczne, a naiwnością jest

poszukiwanie idealności. Nadzorcy rynku farmaceutycznego zawsze przed

dopuszczeniem preparatu do obrotu oceniają bilans korzyści i niekorzyści – jeżeli
uznają, że korzyści przewyższają ewentualne ryzyka, wówczas wydają pozytywną
decyzję umożliwiającą jego komercjalizację.

© IRR Quarterly
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Cechą wspólną szczepionek firm Johnson&Johnson, AstraZeneca, Gamaleya,

CanSinBio, Moderna, Pfizer i Sinovac jest to, że u części populacji występuje ból w

miejscu wstrzyknięcia, wysypka, obolałość, ból głowy, złe samopoczucie, ból mięśni.
Do tego dochodzą specyficzne skutki uboczne dla niektórych szczepionek – np.

tymczasowa neutropenia (AstraZeneca), subiektywna palpitacja serca (Gamaleya)

czy wymioty, biegunka, nudności (CanSinBio).

Przez świat przechodzi kolejna – czwarta - fala epidemii, która jest nieco słabsza niż
ta z jesieni 2020 roku. Boleśnie odczuwają ją zwłaszcza państwa o co najwyżej
umiarkowanym dochodzie per capita (np. rynki peryferyjne - frontier markets), które
w wielu przypadkach są uzależnione od eksportu towarów. Niedostateczny poziom

szczepień i słaba reakcja państw w opanowaniu pandemii może doprowadzić do

ponownych zakłóceń w łańcuchach dostaw, który był obserwowany wiosną
zeszłego roku. Hospitalizacja, wymogi sanitarne, izolacja i przypadki śmiertelne
ograniczają pulę pracowników dostępnym przedsiębiorstwom.

MNIEJ POPULARNE AKTYWA NAJZYSKOWNIEJSZE, A BITCOIN NA KRAWĘDZI

Z głównych klas aktywów, choć z pewnością mniej popularnych niż najpłynniejsze:

waluty, obligacje i akcje, największe zyski zapewnił inwestorom w pierwszym

kwartale 2021 roku rynek towarowy – Dow Jones Commodity Index zyskał czwarty

kwartał z rzędu, tym razem nieco ponad 9 proc. kdk. W dwunastomiesięcznej
perspektywie ten indeks towarowy jest już ok. 71 proc. nad kreską i wyraźnie
zdystansował podstawowe indeksy akcji czy obligacji.

Poza negatywnym wpływem pandemii, zakłócającym łańcuchy dostaw, na ceny

surowców wpływały dwa inne główne czynniki. Wysokie oczekiwania co do wzrostu

gospodarczego (kilkuprocentowa zwyżka PKB w poszczególnych gospodarkach świata
w 2021 roku jest raczej normą niż wyjątkiem) przekładały się na popyt na towary do

bieżącej produkcji i na odbudowę struktur zapasów do poziomów odpowiadających
fazie ożywienia.

Dodatkowo do segmentu commodities napłynęło sporo kapitału inwestorów
zwabionych atrakcyjnymi wycenami w porównaniu z innymi klasami aktywów.

Przykładem rekordowe aktywa ETP-ów towarowych – w 2020 roku globalne

fundusze tej klasy miały do dyspozycji ok. 290 mld USD, co oznaczało wzrost ponad

60 proc. rdr, a pierwszym kwartale 2021 roku wartość aktywów w zarządzaniu w

ETP-ach wyniosła ok. 260 mld USD.

Mimo to największe zyski zapewniły aktywa spoza głównego nurtu inwestycyjnego.

Cena bitcoina podwoiła się, a w okresie ostatnich czterech kwartałów wzrost wyniósł
ok. 800 proc. Drzewa nie rosną do nieba - wykres najpopularniejszej kryptowaluty

dostarcza wielu argumentów, że imponująca dynamika wzrostów słabnie i bardziej

zasadnym wydaje się oczekiwanie na solidną – być może
kilkudziesięcioprocentową - korektę niż na kontynuację fali zwyżkowej. Kurs

bitcoina przełamał średnioterminową linię wsparcia (biegnącą od schyłku 2020

roku), a negatywne dywergencje na RSI czy MACD świadczą, że z jakością trendu

wzrostowego jest źle.
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Dobrze radziły niektóre aktywa alternatywne – cena uprawnień do emisji dwutlenku

węgla poszła w górę o ok. 25 proc. i urosła w podobnym tempie jak w okresie

październik-grudzień 2020. Jeszcze bardziej imponująco wygląda zmiana cen

uprawnień w okresie 12 miesięcy narastająco – notowania kontraktów terminowych

ECX EUA Futures wzrosły o ok. 141 proc.

Dla zwolenników analizy technicznej istotnym wydarzeniem było przełamanie z

impetem w ostatnim czasie długoterminowej (od 2008 roku) poziomej linii oporu w

okolicach 30 EUR. Siła trendu jest tak zdecydowana, że kursogram uprawnień do

emisji dwutlenku węgla nawet nie zaliczył klasycznej nawrotki do przełamanego
oporu.

Najprawdopodobniej głównym czynnikiem wpływu na zachowanie się ceny ECX

EUA Futures było grudniowe porozumienie państw unijnych, które wyznaczyło o

wiele bardziej rygorystyczny cel klimatyczny.

11 grudnia 2020 roku Charles Michel, szef Rady Europejskiej, poinformował, że
członkowie UE zdecydowali się zwiększyć cel obniżenia emisji dwutlenku węgla do

2030 roku do co najmniej 55 proc. (w stosunku do 1990 roku) wobec 40 proc.

wcześniej planowanych. W okresie od 11 grudnia 2020 do końca pierwszego

kwartału 2020 kurs uprawnień do emisji CO2 poszybował o ok. 61 proc. Inwestorzy

uznali najwyraźniej, że przedsiębiorstwa gospodarek o wysokim stopniu emisji w

obliczu nowych planów wspólnotowych będą musiały w długim terminie nabywać o

wiele więcej uprawnień.

Nie bez znaczenia od strony podażowej było również wyjście Wielkiej Brytanii z UE –
Brexit doprowadził do tego, że z rynku zniknęła pewna pula uprawnień
przeznaczonych dla tego państwa.

Analitycy zajmujący się rynkiem energetycznym zweryfikowali w górę swoje

prognozy. Reuters przeprowadził w styczniu ankietę, z której wynika, że analitycy

spodziewają się ceny uprawnień EUA średnio w wysokości 39,24 EUR za tonę w 2021

roku i 46,24 EUR w 2022 roku – agencja podała, że w porównaniu z ankietą z

października 2020 oczekiwania ekspertów wzrosły odpowiednio o 3,6 proc. i 11,1

proc. Prognozy analityków na 2023 rok uległy z kolei minimalnej zmianie – w

styczniu 2021 spodziewali się oni średniorocznej ceny w wysokości 46,08 EUR wobec

46,15 EUR z sondażu październikowego.

Analogicznie jak uprawnienia do emisji dwutlenku węgla zachowywały się ceny

diamentów – Zimnisky Global Rough Diamond Price Index zyskał ok. 9 proc. w

pierwszym kwartale tego roku, co było zbliżonym osiągnięciem do poprzedniego

kwartału.

Zdaniem Paula Zimnisky’ego, jednego z bardziej cenionych na świecie ekspertów od

spraw diamentów, pandemia okazała się katharsis dla całego łańcucha wartości.
Trudne warunki gospodarcze w 2020 roku doprowadziły do ograniczenia wydobycia

diamentów – 6 dużych kompleksów górniczych zamkniętych w zeszłym roku wciąż
nie zostało otwartych, a także spadku aktywności poszukiwawczej w zakresie

nowych źródeł surowca.

Zmiany zaszły również w segmencie przetwórczym. Producenci diamentów i biżuterii
przeszli na bardziej konserwatywny styl zarządzania – odchudzali swoje bilanse

pozbywając się nadmiernego zadłużenia i zapasów. Część z nich zmuszona była
wycofać się z biznesu. W efekcie poziom zapasów na koniec trzeciego kwartału 2020

roku spadł o przeszło 3 mld USD, a cięcie w tej mierze w tym roku zapowiedziała
także jedna z największych spółek górniczych sektora – rosyjska Alrosa.
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Według szacunków Zimnisky’ego wydobycie surowych diamentów nieco wzrośnie w

2021 roku, ale będzie wciąż o ok. 20 proc. niższe niż w ostatnim szczycie z 2017 roku

i będzie na zbliżonym poziomie do pokryzysowych lat 2009-2014.

Nieco gorzej niż diamenty radziły sobie w pierwszym kwartale akcje – MSCI ACWI,

opisujący koniunkturę na rynkach rozwiniętych i wschodzących, zakończył ten okres

ok. 4 proc. zyskiem. Do przeciętnie kilkunastoprocentowych wzrostów z

poprzedniego kwartału daleko, ale mimo to wielu inwestorów nie powinno mieć
powodów do narzekań – hossa zapoczątkowana wiosną 2020 roku była
kontynuowana. Wiele podstawowych indeksów ustanowiło maksima historyczne –
należały do nich m. in. amerykańskie S&P 500, Nasdaq Composite i Średnia
Przemysłowa, kanadyjski S&P/TSX Composite, niemiecki DAX czy brytyjski

FTSE250.

W gronie inwestorów zadowolonych nie znaleźli się z pewnością ci, którzy lokują
kapitał na polskiej giełdzie. MSCI Poland odstawał od średniej i stracił ponad 7 proc.

kdk (w USD) – spory wpływ na to miało umocnienie się dolara wobec złotego, ale

nawet to uwzględniając kolejny kwartał z rzędu widoczna jest relatywna słabość
rodzimego parkietu. US Dollar Index poszedł w górę 3,7 proc. i przynajmniej

tymczasowo zamknął serię trzech kolejnych kwartałów osłabiania się, którą
zapoczątkował w pierwszym kwartale 2020 roku.

W gronie przegranych pierwszego kwartału 2021 znalazły się niektóre kruszce – złoto
straciło blisko 10 proc., zaś srebro ponad 7 proc. 2020 rok należał do obu metali

szlachetnych – ich kursy dobrze sobie radziły w środowisku niepewności związanej z

koronawirusem i łagodnej polityce monetarnej, gdy towarzyszyły jej niskie

rentowności długu.

Od pewnego czasu za sprawą wynalezienia szczepionek wydaje się, że niepewność
pandemiczna nie ma już takich rozmiarów jak jeszcze wczesną jesienią zeszłego roku.

WZROST RENTOWNOŚCI DŁUGU SKARBOWEGO NIEPOKOI

Spore zmiany z kolei zaszły na rynku długu skarbowego – rentowności poszły w górę,
zwłaszcza w przypadku benchmarkowych obligacji amerykańskich. Takie otoczenie

nie jest z reguły korzystne dla złota.

Tak było w tym przypadku – w sierpniu 2020 roku złoto pokonało barierę 2 tys.

USD/uncję i wyznaczyło szczyt wszech czasów, a następnie systematycznie spadało.

W tym czasie rentowności amerykańskich dziesięciolatek zachowywały się
odwrotnie – niemal w tym samym momencie co złoto ustanowiły minimum lokalne

w sierpniu (ok. 0,5 proc.), po czym zaczęły konsekwentnie piąć się.

Skala zwyżki dochodowości długu zwróciła uwagę inwestorów na dobrą sprawę
dopiero w pierwszym kwartale 2021 – jeszcze na koniec zeszłego roku rentowność
wynosiła niespełna 1 proc. Niepokój inwestorów zwróciła zwłaszcza silna wyprzedaż
amerykańskich dziesięciolatek od schyłku stycznia do schyłku lutego – nastąpił
wówczas wzrost dochodowości z ok. 1,0 proc. do ok. 1,5 proc.

W opinii obiegowej było to następstwem podwyższonych oczekiwań inflacyjnych i

obaw co do wzrostu stóp procentowych w długim terminie. Rzeczywiście wskaźnik
miary oczekiwań inflacyjnych - 10-Year Breakeven Inflation Rate – zwyżkował na

przestrzeni kwartału z 1,99 proc. do 2,37 proc. Obaw co do wzrostu stóp
procentowych zdaje się nie podzielać Fed – na marcowym posiedzeniu nie dokonano

żadnych istotnych korekt polityki pieniężnej.
© IRR Quarterly
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Dot-ploty minimalnie przesunęły się w kierunku mniej gołębim, ale wciąż większość
członków FOMC spodziewa się utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie

co najmniej do 2023 roku.

Część inwestorów powątpiewa jednak w to – widzą oni chociażby, co się dzieje na

rynku surowcowym i zakładają, że podwyżki cen towarów przedsiębiorstwa
przeniosą na konsumentów. O tym, że nie jest to scenariusz pozbawiony podstaw

przekonuje ostatni odczyt wskaźnika inflacji producenckiej – PPI w USA przekroczył 4

proc. rdr i jest najwyżej od 2011 roku.

Do tego dochodzą obfite programy stymulacji fiskalnej, które są wdrażane za

oceanem. Administracja Joe Bidena po korzystnym styczniowym rozstrzygnięciu
wyborczym w stanie Georgia przejęła pełnię władzy zarówno na szczeblu

prezydenckim, jak i Kongresu – zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi ochoczo

zaczęła wdrażać reformy. Na pierwszy plan wysunął się pakiet antypandemiczny o

wartości 1,9 bln USD, który został uchwalony na początku marca – stanowi on ok. 10

proc. amerykańskiego PKB. O tym, że to nie koniec silnego wsparcia gospodarki

wydatkami rządowymi świadczą plany programu infrastrukturalnego wartego ok. 3

bln USD. Mimo, że będzie on rozłożony na lata, to najprawdopodobniej da oręże
opowiadającym się za nadejściem trwale podwyższonej inflacji.

W takim otoczeniu w ślad za zwyżką rentowności amerykańskich 10-latek podążyły
też obligacje innych państw – w tym niemieckie bundy i polskie papiery.

W efekcie inwestorzy z segmentu długu skarbowego odnotowali straty. S&P U.S.

Treasury Bond Index, opisującym koniunkturę na amerykańskim rynku obligacji

skarbowych, stracił w pierwszym kwartale prawie 4 proc.

Jeszcze gorzej wiodło się w segmencie długu rządowego bez uwzględniania
papierów z USA - S&P International Sovereign ex-U.S. Bond Index poszedł w dół o

ponad 6 proc. Polski TBSP.Index wygenerował minimalną stratę (-0,9 proc.) w

walucie lokalnej, jednak w przeliczeniu na USD spadł już o przeszło 6 proc.

Podobnie słabo zachowywał się segment długu korporacyjnego - S&P International

Corporate Bond Index zniżkował o 4,5 proc., choć bliższa analiza poszczególnych
składowych tego segmentu prowadzi do wniosku, że dotyczyło to przede wszystkim

obligacji o wysokim ratingu, w odróżnieniu od których dług wysokiego

oprocentowania radził sobie lepiej.
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w USD

Rynki akcji w skrócie – I Q 2021
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min. max.

Legenda

>20%

10%/19,99%

5%/9,99%

0%/4,99%

0%/-4,99%

-5%/-9,99%

-10%/-19,99%

>-20%

Źródło: msci.com 

*Stopy zwrotu kdk

stan na 31 marca 2021



w USD

Rynki akcji w skrócie – LTM
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Legenda

min. max.

Źródło: msci.com 

*LTM – za ostatnie 12 miesięcy

>20%

10%/19,99%

5%/9,99%

0%/4,99%

0%/-4,99%
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>-20%

stan na 31 marca 2021



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 I Q 2021 

© IRR Quarterly

stan na 31 marca 2021

rynki rozwinięte DY P/E P/E FWD P/BV

MSCI World 1,72 30,37 20,31 3,10

Australia 2,78 31,17 17,85 2,25

Austria 1,30 14,26 12,21 1,03

Belgia 1,60 32,33 21,12 1,72

Dania 1,33 30,03 25,04 4,95

Finlandia 2,78 53,66 20,28 2,52

Francja 1,70 41,22 18,26 1,92

Hiszpania 3,56 40,03 15,55 1,38

Holandia 1,06 32,42 25,26 2,77

Hongkong 2,53 28,20 17,20 1,41

Irlandia 1,23 30,88 22,88 2,60

Izrael 0,29 25,23 13,51 1,88

Japonia 1,89 24,89 17,53 1,56

Kanada 2,85 23,90 15,69 2,07

Niemcy 2,24 21,70 16,30 1,95

Norwegia 2,95 53,22 15,99 2,05

Nowa Zelandia 1,75 34,75 37,21 3,83

Portugalia 4,21 97,65 20,14 2,34

Singapur 3,41 23,27 14,92 1,25

Szwajcaria 2,76 21,94 18,34 3,31

Szwecja 1,63 19,77 20,28 2,60

USA 1,42 33,99 22,56 4,56

Wielka Brytania 3,26 19,83 13,50 1,71

Włochy 1,88 16,76 13,72 1,37

rynki wschodzące DY P/E P/E FWD P/BV

MSCI EM 1,85 21,51 14,90 2,09

Arabia Saudyjska 2,43 30,41 20,00 2,35

Argentyna 0,34 -29,17 37,12 1,67

Brazylia 3,12 18,90 9,83 2,23

Chile 2,63 25,38 18,47 1,68

Chiny 1,33 19,42 15,78 2,32

Czechy 3,91 13,41 14,24 1,29

Egipt 3,83 7,84 6,65 1,51

Filipiny 1,53 18,69 16,16 1,72

Grecja 3,96 14,33 13,06 3,09

Indie 0,98 39,33 21,62 3,41

Indonezja 2,90 21,06 15,54 2,32

Katar 2,82 16,65 13,32 1,90

Kolumbia 4,21 19,03 12,58 1,10

Korea 1,53 22,85 13,23 1,39

Kuwejt 2,71 27,54 19,07 1,95

Malezja 3,17 19,32 13,78 1,61

Meksyk 1,92 24,75 14,59 2,19

Pakistan 7,23 5,54 5,53 0,73

Peru 3,98 77,84 14,26 2,08

Polska 0,41 22,24 12,99 1,22

Rosja 5,04 16,81 8,07 1,10

RPA 1,82 17,24 10,83 2,12

Tajlandia 2,36 28,97 19,47 1,98

Tajwan 2,39 22,78 18,28 2,88

Turcja 3,66 8,79 5,52 0,89

Węgry 0,17 18,55 9,98 1,25

ZEA 3,75 14,45 11,82 1,21



Źródło: obliczenia własne na podstawie MSCI, investing.com, global-rates.com

Stopy dywidendy, rentowność obligacji a inflacja  

© IRR Quarterly

Legenda: różnica stopy dywidendy i rentowności obligacji 10-letnich obrazuje, o ile wyższe/niższe dywidendy płacą spółki giełdowe z indeksów krajowych z rodziny MSCI (large i mid cap – dla spółek o
największej i średniej kapitalizacji) w porównaniu z dochodowością 10-letnich obligacji skarbowych danego państwa (dane na koniec marca 2021), realna rentowność obligacji 10-letnich – różnica
pomiędzy rentownością 10-letnich obligacji skarbowych w walucie lokalnej danego państwa a jego stopą inflacji (roczne dane dla inflacji na koniec lutego 2021, za wyjątkiem Meksyku, Korei Płd.,
Szwajcarii i Turcji – dane na koniec marca 2021, oraz Australii – dane na koniec grudnia 2020)
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Źródło: FRED, etf.com

Rentowność obligacji skarbowych USA a zmiana indeksów akcji  
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Legenda: 10Y UST – rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych, Russell 1000 Value ETF – ETF replikujący zachowanie indeksu akcji dla spółek value (inwestowanie w wartość), Russell
1000 Growth ETF – ETF replikujący zachowanie indeksu akcji dla spółek growth (inwestowanie we wzrost)
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Źródło: MSCI, stooq.pl

Rentowność polskich obligacji skarbowych a zmiana indeksów akcji  
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Legenda: 10Y POLGB – rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych, MSCI Poland IMI Value –indeks akcji (large/mid/small cap – największych/średnich/małych) spółek value (inwestowanie w
wartość), MSCI Poland IMI Growth –indeks akcji (large/mid/small cap – największych/średnich/małych) spółek growth (inwestowanie we wzrost)
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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 I Q 2021 

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021

Liderzy

Australia

28,6%
Dania

15,1%
Austria

45,9%
Holandia

11,1%

Nowa Zelandia

28,0%
Szwecja

14,5%
Hiszpania

27,4%
Szwecja

10,7%

Niemcy

24,5%
Irlandia

14,2%
Australia

22,5%
Norwegia

9,9%

Outsiderzy

Singapur

7,3%
Austria

-5,0%
Szwajcaria

8,1%
Nowa Zelandia

-11,1%

Wielka Brytania

7,4%
Hiszpania

-3,9%
Finlandia

9,9%
Portugalia

-4,3%

Hongkong

7,7%
Portugalia

-3,6%
Niemcy

11,4%
Dania

-3,7%
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Akcje rynków wschodzących w I Q 2021 

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.

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021

Liderzy

Argentyna

43,7%
Tajwan

14,5%
Kolumbia

47,7%
Arabia Saudyjska

17,6%

RPA

25,8%
Indie

14,5%
Węgry

39,2%
Chile

16,5%

Czechy

24,1%
Korea Płd.

12,6%
Korea Płd.

37,2%
ZEA

11,9%

Outsiderzy

Egipt

4,9%
Turcja

-16,0%
Egipt

-6,2%
Turcja

-21,9%

Peru

5,5%
Tajlandia

-14,6%
Katar

2,4%
Kolumbia

-17,3%

Katar

6,7%
Węgry

-8,9%
Pakistan

6,5%
Brazylia

-11,1%
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Akcje rynków peryferyjnych w I Q 2021

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.

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021

Liderzy

Wietnam

26,4%
Bahrajn

28,6%
WKS

34,1%
Liban

30,0%

Liban

24,9%
Bangladesz

23,9%
Nigeria

28,9%
Kazachstan

24,0%

Kazachstan

24,6%
Liban

16,5%
Ukraina

22,9%
Oman

8,3%

Outsiderzy

Bahrajn

-11,8%
WKS

-14,0%
Jordania

-36,9%
Mauritius

-9,9%

Jordania

-9,5%
Estonia

-11,6%
Kuwejt

-0,2%
Bangladesz

-8,4%

Serbia

-1,3%
Mauritius

-9,8%
Bahrajn

1,6%
Senegal

-8,2%
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Akcje rynków alternatywnych w I Q 2021

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).

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021

Liderzy

Polska

85,4%
Szwecja

30,2%
DJ US Micro-Cap

30,7%
DJ US Micro-Cap

25,6%

Kanada

64,4%
Korea Płd.

17,7%
Kanada

29,4%
Tajwan

10,4%

Szwecja

39,8%
Kanada

16,1%
Wielka Brytania

27,6%
Kanada

10,2%

Outsiderzy

Japonia

20,4%
DJ US Micro-Cap

0,8%
Polska

0,8%
Chiny

-9,1%

Francja

25,3%
Tajwan

3,0%
Japonia

8,1%
Korea Płd.

-5,4%

Chiny

25,8%
Japonia

8,5%
Chiny

10,1%
Japonia

-3,7%
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W dobrych nastrojach zakończyli pierwszy kwartał inwestorzy na
rynkach akcji, choć nie był on tak dobry jak poprzedni.
Kilkuprocentowe wzrosty odnotowały główne indeksy tej klasy
aktywów - MSCI ACWI zyskał ok. 4 proc. Zdecydowanie odstawał
od niego MSCI Poland, który w USD stracił przeszło 7 proc. Był to
czas obfitujący w nowe wydarzenia – doszło do gwałtownych
wzrostów na akcjach memicznych, upadku funduszu Archegos
Capital w wyniku lewarowanych derywatami operacji i zwyżki
rentowności długu skarbowego, która podcięła skrzydła wielu
spółkom wzrostowym. Hossa miała się w najlepsze, historyczne
rekordy, poza giełdami amerykańskimi, ustanowiły m. in. rynki
niemiecki i brytyjski.

Pierwszy kwartał 2021 roku nie był tak udany dla inwestorów jak poprzedni, gdy

regułą były dwucyfrowe dodatnie stopy zwrotu. MSCI ACWI, obrazujący koniunkturę
na rynkach rozwiniętych i wschodzących zyskał ok. 4 proc. W podziale regionalnym

najlepiej zachowywały się akcje rynków rozwiniętych – MSCI World poszedł w górę o

4,5 proc. Ustępowały mu wyraźnie pozostałe obszary gospodarcze – MSCI Emerging

Markets (rynki wschodzące) wzrósł o niespełna 2 proc., a MSCI Frontier Markets

(rynki peryferyjne) o skromne 0,3 proc.

Polskie akcje negatywnie wyróżniły się na tym tle – MSCI Poland stracił 7,5 proc. i

znalazł się w najniższym kwartylu pod względem stóp zwrotu na całym świecie.

Jedynie 12 rynków z grona 72 giełd wszystkich regionów według metodologii

indeksowej MSCI okazało się gorsze od Polski.

Najnowsza odsłona hossy, zapocżątkowanej wiosną 2020 roku, ma się w najlepsze –
wiele indeksów akcji odnotowało historyczne maksima. Do siły amerykańskich
indeksów inwestorzy zdążyli się przyzwyczaić – S&P 500, Nasdaq Composite i DJIA

ustanowiły rekordy. Poza nimi maksima osiągnęły m. in. indeksy z Niemiec i

Wielkiej Brytanii. Japoński Nikkei 225 jest najwyżej od 1990 roku, kiedy w Kraju

Kwitnącej Wiśni zakończyła się gigantyczna hossa lat osiemdziesiątych
poprzedniego stulecia.

SPÓŁKI WZROSTOWE W ODWROCIE

Uwagę inwestorów na światowych rynkach akcji zwracało kilka zjawisk.

Lepiej zachowywały się indeksy opisujące koniunkturę dla inwestowania w

wartość (value investing) niż dla inwestowania we wzrost (growth investing).

Amerykański Russell 1000 Value zyskał w pierwszym kwartale 11 proc., podczas gdy

jego odpowiednik dla akcji wzrostowych – Russell 1000 Growth – symboliczny 1

proc. Podobnie było na Starym Kontynencie – Stoxx Europe TMI Value zwyżkował o

ponad 13 proc., zaś Stoxx Europe akcji wzrostowych o 5 proc.

Zjawisko to może mieć kilka przyczyn.

Akcje typu growth były mocne w 2020 roku, o wiele gorzej wiodło się z kolei akcjom

typu value, które zostały najbardziej poszkodowane przez pandemię koronawirusa.

Wynalezienie szczepionek pozwala przyjąć, że najgorsze świat ma za sobą i

niebawem dojdzie do pełnego otwarcia gospodarki. Ludzie staną się o wiele bardziej

mobilni, zatrudnienie powróci do poziomów przedpandemicznych, świat powróci do

normalności. Proces szczepienia, wdrożony w wielu państwach, umocnił te

przekonania. Taka percepcja sprawiła, że do łask inwestorów powróciły akcje typu

value.

Akcje zwyżkowały w umiarkowanym tempie Akcje - świat
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Po drugie, wiele spółek wzrostowych skorzystało ponadprzeciętnie z izolacji

spowodowanej koronawirusem. Ludzie zamknięci w domach chętniej używali
kanałów cyfrowych do zaspokajania swoich potrzeb. Przy założeniu, że epidemia

zmierza ku opanowaniu, popyt na usługi cyfrowe, w których specjalizuje się wiele

spółek wzrostowych, prawdopodobnie spadnie. Nie będzie to z pewnością spadek

do poziomu przedpandemicznego, gdyż wiele osób, do niedawna sceptycznych,

przekonało się do dobrodziejstw e-usług. Stąd część inwestorów mogła być zdania,

że lepsza jest zmiana alokacji i pozbycie się części firm wzrostowych, zwłaszcza
największych beneficjentów ery Covidowej. Odpływy kapitału z tego segmentu

mogły powędrować do spółek typu value, które poza o wiele trwalszymi i

stabilniejszymi przepływami pieniężnymi, niejednokrotnie płacą dywidendę.

Dywidenda zyskała sporo na znaczeniu, jeżeli weźmie się pod uwagę ultraniskie

stopy procentowe. Niewiele, o ile, da się zarobić na lokatach bankowych czy rynku

pieniężnym. Ceny długu skarbowego i obligacji wysokiej jakości spadły istotnie w

pierwszym kwartale 2021 roku. W efekcie realne rentowności długoterminowego
długu rządowego (nominalna dochodowość pomniejszona o stopę inflacji) dla

niektórych gospodarek są ujemne – Niemcy, Polska, Francja, Szwajcaria, a dla

znacznej części oscylują w okolicach zera.

W wielu przypadkach rentowności obligacji skarbowych są niższe niż przeciętna
stopa dywidendy wyliczona dla indeksów krajowych z rodziny MSCI (dla spółek o

największej i średniej kapitalizacji) – na koniec marca dotyczyło to m. in. akcji

hiszpańskich, szwajcarskich, niemieckich, brytyjskich czy niemieckich. Według tej

metodologii stopa dywidendy dla akcji amerykańskich jest już minimalnie niższa niż
dochodowość tamtejszych dziesięciolatek. W zasadzie różnica między tymi dwiema

zmiennymi wypada na korzyść jedynie dla rynków wschodzących.

Trzeci argument, który pojawia się w narracji zwolenników inwestowania w wartość,
głównie w Stanach Zjednoczonych, wiąże się z silnym wzrostem rentowności 10-

letniego długu skarbowego, który miał miejsce w pierwszy kwartale 2021 i stanowił
wycinek wielomiesięcznej przeceny obligacji – od sierpnia 2020 poszły one w górę z

ok. 0,5 proc. do ok. 1,7 proc. w marcu 2021.

Modele zdyskontowanych przepływów pieniężnych, które stanowią kanon wycen

banków inwestycyjnych, opierają się na średnim ważonym koszcie kapitału (WACC),

który uwzględnia m. in. koszt kapitału obcego wyliczany na bazie stóp rynkowych

(głównie dla obligacji o dłuższym terminie zapadalności – np. 10-letnich). Po

oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych analityk wyznacza ich wartość
bieżącą za pomocą stopy dyskontowej, którą jest WACC. Ruch w górę amerykańskich
dziesięciolatek przekłada się zatem na zmianę (podwyższenie) WACC w modelach

wyceny – wyższy czynnik dyskontujący oznacza, że przyszłe przepływy pieniężne
sprowadzone do wartości bieżącej są mniej warte.

Zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa na modele wyceny dla wszystkich

spółek bez względu na klasyfikację, niemniej istnieje wyraźna różnica między
spółkami typu growth a typu value, która powoduje, że te pierwsze są bardziej

wrażliwe na zmiany stopy dyskontowej - przepływy pieniężne dla typowych firm

wzrostowych są o wiele bardziej odsunięte w czasie niż dla firm typu value.

Dyskontowanie bardziej odległych czasowo przepływów pieniężnych do wartości
bieżącej powoduje, że wycena spółek wzrostowych silniej reaguje na istotne zmiany

rentowności obligacji długoterminowych.

W 2020 roku w otoczeniu niskich rentowności długu wyceny mogły być uzasadnione,

a ceny akcji firm typu growth zachowywały się zdecydowanie lepiej niż obecnie, gdy

koszt kapitału obcego wyraźnie podrożał.
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Podział na spółki typu value i growth jest przy tym dość uproszczony. Istnieje sporo

spółek typu growth, które wcale nie mają odsuniętych w czasie przepływów
pieniężnych i nie są tak wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych.

O tym, że ten podział jest uproszczony przekonuje choćby porównanie zmian

rentowności 10-letniego amerykańskiego długu skarbowego i wskaźnika, będącego
ilorazem zmian ETF-ów naśladujących indeksy value i growth z rodziny Russell 1000.

Owszem, od 2019 roku widać dość bliską korelację, lecz w latach wcześniejszych
bywały okresy bezpośredniego związku (np. 2013-2016) i okresy, którym nie sposób
przypisać bliższego związku (np. 2010-2012). Jeszcze mniejsza korelacja widoczna

jest w przypadku Polski – porównanie polskich dziesięciolatek i ilorazu indeksów
value i growth z rodziny MSCI.

Sugeruje to, że poza zmianą poziomu stóp procentowych istnieją inne czynniki

wpływu – relatywny poziom wyceny, dochód (dywidendy i skupy akcji) czy

przymusowy rebalancing (wejście/wyjście spółki z indeksu).

Wiele banków inwestycyjnych w ostatnim czasie skonstruowało własne indeksy akcji

dla firm bardziej i mniej wrażliwych na zachowanie stóp rynkowych – zwykle w

swoich nazwach mają frazy „short duration” i „long duration”. Short duration

oznacza firmy, które mają przynieść większą część przepływów pieniężnych w

najbliższej przyszłości (są mniej wrażliwe na zmiany stóp rynkowych), a long duration

oznacza spółki, które mają dostarczyć większą część przyszłych przepływów w

odległej przyszłości (są bardziej wrażliwe na zmiany stóp rynkowych). Bodaj

najciekawsze opracowanie wyjaśniające ten temat obszerniej opublikował w lutym

tego roku Gary Mullins z University of Oxford Mathematical Institute.

Bez względu na to, w którym kierunku będą poruszać się rentowności obligacji, w

najbliższym czasie inwestorzy będą zwracać uwagę na plany administracji

prezydenta Bidena dotyczące zmian podatkowych.

Dotkną one m. in. przedsiębiorstw. CIT ma wzrosnąć z 21 proc. do 28 proc. zgodnie z

zapowiedziami przedwyborczymi, do tego podwyższeniu ma ulec opodatkowanie

dochodów uzyskiwanych z zagranicy dla korporacji ponadnarodowych (GILTI).

Inicjatywa Joe Bidena odwraca dotychczas łagodne opodatkowanie firm

wprowadzone w 2017 roku przez Donalda Trumpa (wówczas doszło do obniżki CIT z

35 proc. do 21 proc.).

Według wyliczeń analityków nawet wdrożenie w pełni projektowanych regulacji

podatkowych – choć w kuluarach mówi się o 25 proc. stawce, która miałaby być
wynikiem konsensusu z Republikanami – nie doprowadzi do znaczącego spadku

zysku spółek z S&P 500. Rozpiętość oczekiwań nie jest duża – najbardziej

pesymistycznie nastawiony Goldman Sachs uważa, że podwyżka CIT do 28 proc.

zmniejszy zyski firm z tego indeksu o ok. 10 proc., najbardziej optymistycznie

nastawiony UBS sądzi, że skala spadku zysków będzie wynosić ok. 4 proc.

AKCJE MEMICZNE

Zjawiskiem, które uzewnętrzniło się z rozmachem w pierwszym kwartale 2021,

była niespotykana aktywność inwestorów detalicznych. Większość mediów
utożsamiała je z grupą inwestorów z Reddita, którzy za pomocą tego medium

społecznościowego skupili się m. in. w ramach grupy wallstreetbet i rzucili wyzwanie

instytucjom, zwłaszcza wielu funduszom hedgingowym, mającym znaczne pozycje

krótkie na niektórych akcjach. Akcje te zwykło się określać mianem memicznych

(meme stocks), najbardziej rozpoznawalnymi przedstawicielami tego nurtu są m. in.

GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC), Koss (KOSS).
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Działanie stadne inwestorów detalicznych doprowadziło do tego, że sporo kursów
akcji dynamicznie wzrosło, doprowadzając do squeeze-outu fundusze hedgingowe

stosujące krótką sprzedaż.

Prosta sprzedaż na krótko, opierająca się na pożyczce akcji, jest strategią
asymetryczną pod względem potencjalnych zysków. Przy zdefiniowanym

maksymalnym zysku 100 proc. - przy założeniu spadku kursu do zera i pominięciu
kosztu pożyczki - jest jednocześnie rozwiązaniem o niezdefiniowanej maksymalnej

stracie, gdyż akcje mogą zyskać na wartości kilkukrotnie, a nawet więcej w dość
krótkim terminie. Wystarczy popatrzeć na kilka wykresów z brzegu - FuelCell, Plug

Power, Quantum Scape, Lumos Pharma, GSX Techedu czy Tesla.

Sytuacja nie jest tak dramatyczna dla sprzedających na krótko, jeżeli wzrost cen jest

rozłożony w dłuższym czasie. Jeżeli kurs bardzo dynamicznie rośnie w krótkim
interwale czasowym, to fundusz hedgingowy w celu uniknięcia powiększania strat na

pozycji nie ma wyboru i musi odkupić akcje z rynku, wzmagając siłę trendu

wzrostowego.

Klinicznym przykładem tego było zachowanie się kursu GameStop – firmy

specjalizującej się w sprzedaży gier i osprzętu gamingowego, działającej głównie w

modelu placówek stacjonarnych. W czwartym kwartale 2020 cena GME poszła w

górę z ok. 9 USD do ok. 20 USD, co było przedsmakiem atrakcji, czekających
inwestorów kwartał później. W samym styczniu 2021 kurs poszybował do ponad

300 USD, w apogeum zbliżając się nawet do 500 USD. W ostatnim tygodniu tego

miesiąca cena GameStop zwyżkowała o ok. 400 proc. (licząc tydzień do tygodnia).

Tak dynamiczny wzrost w tak krótkim czasie spowodował sporo zamieszania na

rynku. Część funduszy hedgingowych stanęło na krawędzi bankructwa, a izby

rozliczeniowe i brokerzy wprowadzili wiele obostrzeń w zawieraniu transakcji na

akcjach spółki i towarzyszących im derywatach. W powszechnym odbiorze

obostrzenia te uderzały przede wszystkim w inwestorów detalicznych, co

podwyższyło temperaturę dyskusji na rynku amerykańskim, do której chętnie
podłączyli się politycy, żądający rozwiązań systemowych.

Z lekcji udzielonej przez inwestorów spółek memicznych płynie szereg wniosków.

Po pierwsze, widoczny od pewnego czasu jest nasilający się udział inwestorów
detalicznych i zmiany strukturalne temu towarzyszące. Pojawiają się nowi

inwestorzy, w tym z grupy najmłodszych wiekowo, o czym świadczą różne badania z

całego świata.

Według amerykańskiego brokera hurtowego – Citadel Securities – inwestorzy

detaliczni stanowili przeciętnie 20 proc. dziennego obrotu giełdowego w 2020 roku,

zaś na początku 2021 roku odsetek ten niejednokrotnie zbliżał się do 25 proc. W

2019 roku wynosił on ok. 10 proc. Podobne wnioski płyną z raportu Bloomberg

Intelligence. 19,5 proc. obrotów akcjami firm amerykańskich wygenerowali w 2020

roku inwestorzy detaliczni, co oznacza wzrost o 4 pp wobec roku poprzedniego.

Robinhood ujawnił, że przeszło połowa nowych klientów tego brokera (mediana ich

wieku wynosi 31 lat) otworzyło rachunek inwestycyjny po raz pierwszy w życiu.

W Polsce krajowi inwestorzy indywidualni w 2020 roku odpowiadali za 25 proc.

obrotów akcjami na rynku głównym – z danych GPW w Warszawie wynika, że ich

udział wzrósł rdr o 13 pp i był najwyższy od 2009 roku.
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Francuski nadzorca AMF podał, że na tamtejszym rynku ok. 1,4 mln inwestorów
detalicznych złożyło choćby jedno zlecenie kupna/sprzedaży w 2020 roku, z czego

ok. 410 tys. nigdy nie dokonało jakiejkolwiek transakcji w życiu lub nie dokonało jej

od stycznia 2018 roku. 233 tys. inwestorów tej klasy nabyło jednostki w ETF, co

przełożyło się na 33 proc. wzrost w porównaniu z 2019 rokiem i 63 proc. wzrost w

ciągu dwóch lat.

Australijska giełda ASX w ostatnim dorocznym opracowaniu na temat aktywności
inwestorskiej zauważyła, że 23 proc. osób rozpoczęło lokowanie kapitału w okresie

ostatnich dwóch lat. 45 proc. z tych, którzy zaczęli inwestować w ciągu ostatnich 12

miesięcy stanowiły kobiety. 83 proc. inwestorów nowej generacji (wiek 18-24 lata)

zadeklarowało, że w nadchodzących 12 miesiącach zamierza bezpośrednio
dokonywać transakcji akcjami spółek australijskich – dla porównania w ten sposób
wypowiedziało się 57 proc. inwestorów bez podziału na kategorię wiekową.

Z badania brytyjskiego Findera wynika, że ¾ ankietowanych generacji Z i

millennialsów chce inwestować na rynku kapitałowym po pandemii. Skraca się
horyzont utrzymywania pozycji akcyjnych – w 2020 roku wynosił średnio 0,8 roku, a

w latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia zbliżał się do 10 lat.

Po drugie, część inwestorów detalicznych najwyraźniej dobrze czuje się w

środowisku podwyższonej zmienności. Dotyczy to nie tylko rynku kasowego, ale

również terminowego. W marcu kontrakty opcyjne o tygodniowym terminie

wygaśnięcia na GME były kwotowane co do reguły przy implikowanej zmienności
na poziomie 300-400 proc. Wielu z inwestorów memicznych nie wahało się
kupować opcji call z odległymi, nieraz bardzo odległymi – na poziomie 2-3 odchyleń
standardowych - cenami wykonania. Do tego część z tych operacji była dokonywana

za pomocą marginu (kredytu udzielanego przez dom maklerski).

Po trzecie – zasobni kapitałowo inwestorzy nie mogą czuć się pewnie i nie powinni

lekceważyć detalu. Przypadek GameStopu potwierdził kluczową prawdę rynku

kapitałowego – bez względu na to, jakie metody wyceny akcji stosujesz, jak bardzo

wyrafinowanych technik zarządzania pozycjami i ryzykiem używasz, na końcu i tak

się liczą wyłącznie przepływy kapitału, za którymi stoi mniej lub bardziej rozsądne
uzasadnienie. Przepływy w niepożądanym kierunku mogą trwać dłużej niż będziesz
wypłacalny. Nie liczy się racja, tylko to, czy jesteś w stanie dostosować się do

zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

W odpowiedzi na podwyższoną zmienność część funduszy hedgingowych

zweryfikowała swoje strategie inwestycyjne i najczęściej zaostrzyła limity

zaangażowania w transakcje krótkiej sprzedaży. Działania inwestorów detalicznych

stały się przedmiotem analiz instytucji, który płacą platformom społecznościowym
za metadane.

Po czwarte – zdarzenia z pierwszego kwartału tego roku pociągną
najprawdopodobniej za sobą reakcję regulatorów rynku. Może mieć to wymiar

trójpłaszczyznowy. Być może skończy się możliwość krótkiej sprzedaży ponad liczbę
wyemitowanych akcji. Przypadek GameStopu jest skrajny, ale według obliczeń spółki
konsultingowej S3 wolumen akcji sprzedanych na krótko w dniu 4 stycznia 2021

stanowił prawie 142 proc. wszystkich akcji GME.

Na drugiej płaszczyźnie zmianie może ulec rozliczanie transakcji. W przedostatnim

tygodniu stycznia National Securities Clearing Corporation (NSCC), zajmująca się
rozliczaniem transakcji gotówkowych w Stanach Zjednoczonych i jej odpowiednik dla

segmentu derywatów - Options Clearing Corporation (OCC) - podniosły wymagania

dotyczące depozytów zabezpieczających dla członków rozliczających. Nie było w tym

nic nadzwyczajnego, zawsze to czynią, aby zapewnić stabilność finansową systemu.
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Transakcje na największym rynku kapitałowym świata nie są rozliczane

natychmiastowo – dochodzi do tego w dwa dni po ich zawarciu. Istnieje zatem luka

czasowa między dniem zawarcia transakcji a jej rozliczeniem. Z tego powodu przy

gwałtownych ruchach cenowych izby rozliczeniowe są wystawione na ryzyko

niewywiązania się członka rozliczającego z zobowiązań w okresie między
transakcjami. W przypadku brokera mającego długie pozycje netto klientów o

znacznych rozmiarach, ryzyko dla izby rozrachunkowej polega na tym, że będzie
musiała zapłacić za akcje w czasie rozrachunku (przejąć zobowiązania finansowe

członka rozliczającego w przypadku jego niewykonania), a następnie upłynnić portfel

niewykonującego zobowiązania w czasie, gdy wartość akcji mogła spaść.

Bezpiecznikiem są depozyty zabezpieczające, jakie wnoszą członkowie izby, które
mogą się okazać niewystarczające w obliczu dynamicznie zmieniającego się
otoczenia rynkowego – nie jest to zagadnienie hipotetyczne, o czym świadczy
przypadek z marca 2020, gdy izby rozliczeniowe musiały poradzić sobie z kłopotami
płynnościowymi Ronin Capital. Problem wydaje się w miarę łatwy do rozwiązania,
gdy dotyczy jednego brokera – gorzej, gdy sprawa, tak jak miało to miejsce w

szczycie zmienności GME dotyczy wielu brokerów.

Sposób działania izb na rynku amerykańskim może ulec zmianie – w środowisku
mówi się już o potrzebie skrócenia okresu niepewności transakcyjno-rozliczeniowej z

t+2 do t+1, a nawet na koniec dnia t.

Eksperci zwracają uwagę na zmianę strukturalną rynku – stadne działania
inwestorów detalicznych są w stanie przesunąć w krótkim czasie kurs jakiejkolwiek

akcji w dowolnym kierunku i do tego w bardzo dużym rozmiarze.

Wystarczy uzmysłowić sobie, że obroty na akcjach GameStop (ponad 20 mld USD) 28

stycznia były największe na rynku, pozostawiając w tyle m. in. tak uznane firmy jak

Tesla, Apple, Microsoft czy Amazon, a przez cały pierwszy kwartał plasowały się
niemal nieustannie w ścisłej czołówce. Ponadto błyskawiczna zdolność mobilizacji

inwestorów memicznych powoduje, że na cel mogą obrać inne aktywa. Można
przypuszczać, że 1 lutego wielu z nich skierowało kapitał do segmentu kontraktów
terminowych na srebro, co przyczyniło się do ok. 9 proc. zwyżki – według danych

Comex po raz ostatni tak znaczącą zwyżkę odnotowano w listopadzie 2008 roku.

Wreszcie, niewykluczone są działania regulacyjne związane ze stadnym

komunikowaniem się inwestorów detalicznych poprzez media społecznościowe.

Niektórzy obserwatorzy rynku byli zdania, że trącą one manipulacją. Wydaje się, że
w tym przypadku warto skupić się na tym, co mówi prawo.

Gina-Gail S. Fletcher, jedna z bardzie uznanych ekspertek w dziedzinie prawnych

aspektów manipulacji rynkowych, profesor Duke Law School, wskazała właśnie w

rozmowie z portalem Law&Crime, że definicja manipulacji, którą posługuje się
przeciętny laik odbiega od tego, co stanowią przepisy federalnego prawa papierów
wartościowych USA.

W skrócie: jej zdaniem trudno nadzorcy będzie postawić zarzuty manipulowania,

gdyż nie uda się udowodnić fałszywych lub wprowadzających w błąd pozorów
aktywnego obrotu. Z samego zachęcania do dokonywania transakcji w social

media nie da się wywieść zarzutu manipulacji, tym bardziej, że przepisy o tym

zjawisku zostały wprowadzone przez ustawodawcę w celu ochrony inwestorów
detalicznych przed inwestorami profesjonalnymi. Powstaje pytanie, zakładając
nawet, że doszło do manipulacji, to czy prawo w celu ochrony inwestorów
detalicznych powinno być stosowane przeciwko nim samym.

Akcje zwyżkowały w umiarkowanym tempie Akcje - świat
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Po piąte, poziom akceptacji ponoszonego ryzyka przez niektórych inwestorów
memicznych wydaje się zdumiewający - lektura mediów społecznościowych
dowodzi, że w przypadku znacznej części z nich dochodzi przy tym brak

świadomości, jakie mogą być efekty podejmowanego ryzyka. W interesie całego
środowiska rynku kapitałowego powinno być zatem utrzymanie ich na dłużej na

rynku, a nie do pierwszego bankructwa. Stąd pojawia się dość pilna potrzeba

edukacji tej grupy inwestorów.

ARCHEGOS CAPITAL WSTRZĄSA CAŁYM RYNKIEM

Hossa na rynkach akcji wydaje się wchodzić w zaawansowaną fazę. Mimo to, choć
wyceny wydają się ambitne w wielu przypadkach, to nie widać na wykresach

długoterminowych sygnałów odwrócenia trendu.

W krótkim terminie inwestorzy najbardziej będą przyglądać się inflacji, starając
sobie odpowiedzieć, czy jej wzrost ma jedynie tymczasowy charakter, jak zakłada
Fed, czy też może być to zjawisko długotrwałe.

Część inwestorów obawia się kolejnego czarnego łabędzia – coś, czego inwestorzy

zupełnie nie spodziewali się, a nagle się urzeczywistniło. Punktów zapalnych,

zwłaszcza w geopolityce jest sporo. Uderzenie może pochodzić jednak także od

strony samego rynku, którego znaczna część zaczyna ignorować ryzyko.

W pierwszym kwartale 2021 roku giełdy zaskoczyła informacja, że Archegos Capital

zbankrutował. Fundusz prowadzony jako family office był uwikłany w szereg

transakcji, które były finansowane m. in. derywatami (kontrakty total return swap i

CFD) z wysoką dźwignią – w mediach śledzących sprawę najczęściej przewijała się
dźwignia 6:1-8:1, choć ponoć na części transakcji wynosiła ona nawet 20:1.

Przypadek Archegos Capital w dużej mierze przypominał sprawę LTCM z 1998 roku,

który również mnóstwo stracił posiłkując się instrumentami pochodnymi.

Fundusz skoncentrował się na zmiennych akcjach technologicznych – głównie
amerykańskich i chińskich. Miał w swoim portfelu m. in. Viacom, Discovery, GSX

Techedu, Baidu, Bilibili, Tencent, Vipshop, Palantir, AMD. Zawarł transakcje z

wieloma bankami inwestycyjnymi z czołowej piętnastki na świecie, o których żaden z

nich z osobna najprawdopodobniej nie wiedział, bo gdyby tak było, to

prawdopodobnie departamenty ryzyka banków obniżyłyby limity inwestycyjne.

Po kupieniu derywatów przez fundusz banki inwestycyjne musiały zbudować pozycje

przeciwstawne, żeby uzyskać ekspozycję neutralną, co uczyniły na rynku kasowym i

stały się posiadaczami akcji.

Wszystko dobrze funkcjonowało mniej więcej do marca, gdy spółki technologiczne

mocno zwyżkowały, ale wtedy uzewnętrzniły się silne wzrosty rentowności 10-

letnich obligacji skarbowych w USA. Dobre momentum na high-techach zgasło, a

banki zaczęły domagać się od Archegos Capital uzupełnienia depozytów, czemu

fundusz nie był w stanie sprostać.

Domek z kart się rozpadł i rozpoczął się dramat banków, w jaki sposób pozbyć się
długich pozycji na rynku kasowym akcji - najlepiej w sposób uporządkowany.

Plotka głosiła, że doszło do spotkania czołowych banków, na którym miano ustalić
uporządkowany sposób likwidacji zaangażowania, lecz niektóre z nich wyłamały się
z tego porozumienia. Goldman Sachs i Morgan Stanley ogłosiły, że transakcje z

Archegos Capital nie wyrządziły większych szkód w ich bilansach. Na lodzie zostały
m. in. Credit Suisse i Nomura, które ogłosiły, że poniosą straty liczone w miliardach.

Analitycy JP Morgan uważają, że banki uczestniczące w transakcjach z funduszem

poniosą straty w wysokości do 10 mld USD.

Akcje zwyżkowały w umiarkowanym tempie Akcje - świat
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Upadek Archegos Capital spowodował, że na rynek wkradła się nerwowość,
inwestorzy nauczeni historią typują kolejne fundusze, które mogą być zaangażowane
w ryzykownie finansowane transakcje. Słusznie zakładają, że przypadek Archegosa

nie jest jednostkowy.

Akcje zwyżkowały w umiarkowanym tempie Akcje - świat
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Indeksy sektorowe polskiego rynku akcji w I Q 2021

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

stan na 31 marca 2021



Główne indeksy polskiego rynku akcji
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Źródło: GPW w Warszawie, MSCI 

Legenda: 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. I 21 IV 20 III 20 II 20 I 20 IV 19 III 19 II 19 I 19 IV 18 III 18 II 18

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

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

mWIG40 TR 9,8 11,7 3,8 22,5 -27,1 5,8 -8,0 -0,3 6,1 -6,2 -0,4 -5,1

sWIG80 TR 15,3 13,8 6,8 32,3 -14,8 6,2 -1,9 1,5 12,6 -7,0 -8,5 -8,4

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

MSCI Poland IMI Growth -16,5 7,3 3,6 24,8 -34,0 2,6 -13,0 4,3 2,4 -8,3 7,7 -13,1

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



Wzorzec zmian głównych indeksów cenowych akcji 
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Źródło: GPW w Warszawie

Legenda: Zmiany indeksów cenowych obliczanych przez GPW w Warszawie w PLN. WIG20 skupia największe spółki, mWIG40 średnie spółki, sWIG80 małe spółki.
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Źródło: GPW w Warszawie

WIG-energia i WIG-chemia  
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Źródło: GPW w Warszawie

WIG.GAMES i jego główni uczestnicy  
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Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Ekspozycja walutowa wybranych sektorów na waluty obce  
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Legenda: dla poszczególnych sektorów zostały wyliczone średnie arytmetyczne – każda spółka sektora miała równą wagę. W skład sektorów weszły – handel (Cognor, CCC, InterCars, LPP, Oponeo.pl, 
Answear, Autopartner, Neuca, VRG), usługi (Rainbow Tours, AmRest, EnterAir, Kruk), ochrona zdrowia (Medicalghoritmics, PBKM, Onco Arendi, Celon Pharma, Ryvu Therapeutics, Selvita), przemysł 
(Alumetal, Boryszew, Forte, Mangata, Vigo Systems, Stalprodukt, Wielton, Rawlplug, Ferro, Kęty), deweloperzy (Develia, GTC, Atal, Echo Investment), IT (ComArch, LiveChat, Datawalk, PGS Software), 
górnictwo (JSW, KGHM), gaming (CD Projekt, Ten Square Games, 11bit Studios, PlayWay, Huuuge Games, Creepy Jar, People Can Fly, CI Games).



MSCI Poland zakończył pierwszy kwartał 2021 roku 7,5 proc. stratą
w USD. W walucie lokalnej spadek indeksu nie był już tak dotkliwy,
co pokazuje jak negatywny wpływ na stopę zwrotu w dolarach miał
słaby złoty. WIG20 okazał się najsłabszym indeksem rynku.
Wzorzec, że najlepiej zachowuje się sWIG80, a najgorzej WIG20,
który przeważał w ostatnich kwartałach, powrócił. Wśród indeksów
sektorowych wyróżnił się WIG-leki, który zwyżkował o ponad 60
proc., co było rekordowym wynikiem w historii jego obliczania –
najbardziej do tego przyczynił się Mabion, który dynamicznie
poszedł w górę na fali oczekiwań, związanych z umową na
produkcję szczepionki dla amerykańskiego Novavaxu. Uwagę
zwracały WIG-energia i WIG-chemia, które zdają się kończyć
wieloletnią bessę. Powody do niezadowolenia mieli z pewnością
zwolennicy firm gamingowych – WIG.GAMES po ponad 10 proc.
zniżce, drugi kwartał z rzędu, kontynuował trend spadkowy.

MSCI Poland stracił 7,5 proc. kdk w pierwszym kwartale 2021 roku licząc w USD. W

przeliczeniu na walutę lokalną nie było już tak źle – blisko ok. 2 proc. pod kreską,
gdyż kurs pary USD/PLN zwyżkował o prawie 6 proc. Indeks rynku alternatywnego –
NC Index, zyskał wprawdzie ponad 4 proc. w złotym, ale różnice kursowe

spowodowały, że w USD zakończył pierwszy kwartał przeszło 1 proc. pod kreską.

WIG20 PONOWNIE NAJSŁABSZY

Słabość największych spółek utrzymywała się – WIG20 w walucie lokalnej zakończył
kwartał pod kreską (ok. -2,0 proc). W odróżnieniu od niego mWIG40 zyskał ok. 10

proc., a sWIG80 poszedł w górę o ok. 15 proc.

Taki wzorzec zachowań tych trzech głównych indeksów – WIG20 najsłabszy,
mWIG40 w środku stawki, a sWIG80 najmocniejszy - dominuje zresztą od kilku

kwartałów. Od wybuchu pandemii na początku 2020 roku jedynie w czwartym

kwartale doszło do minimalnego odstępstwa od tej reguły.

Kapitał inwestorów popłynął w kierunku najmniejszych firm. W perspektywie

ostatnich 12 miesięcy siła relatywna małych spółek jest bardzo widoczna – sWIG80

poszedł w górę o ok. 81 proc., a dla porównania mWIG40 zyskał ok. 53 proc., a

WIG20 ok. 28 proc.

WIG-LEKI BEZKONKURENCYJNY

W ujęciu sektorowym najbardziej zwyżkował WIG-leki – indeks wzrósł o ponad 60

proc., co okazało się najlepszym wynikiem kwartalnym w całej historii jego

obliczania (od 2017 roku) przez GPW w Warszawie.

Było to głównie zasługą dwóch firm: Mabionu i Biomedu Lublin. Obie mają ok. 47

proc. udział w WIG-leki. Początkowo nic nie wyróżniało indeksu spośród rynku – od

stycznia do końca lutego utrzymywał się trend boczny. Dopiero w marcu nastąpiła
silna zwyżka, której pożywką była dwie pozytywne w oczach inwestorów informacje,

związane z walką z epidemią koronawirusa.

Najpierw Mabion powiadomił, że podpisał umowę z amerykańskim Novavaxem na

transfer technologii dotyczącej produkcji szczepionki przeciw Covid-19. Zawarł do

tego porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) na kwotę 40 mln zł, które
umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych. Spółka znajduje się w fazie transferu

technologii, co może potrwać do końca drugiego kwartału 2020 roku.

WIG20 najsłabszy na polskim rynku akcji                                     Akcje - Polska
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Jeżeli produkcja serii testowych szczepionki zakończy się sukcesem, to jeszcze w

2021 roku może ruszyć wytwarzanie na skalę przemysłową i Mabion rozpoznałby
pierwsze przychody z tego tytułu.

Oczekiwania inwestorów zdają się bardzo rozbudowane – w samym marcu kurs akcji

Mabionu poszedł w górę o prawie 170 proc. do ponad 77 zł, choć tymczasowo

osiągnął nawet prawie 130 zł. Spółka ma ponad 25 proc. udział WIG-leki, co

oznacza, że większość wzrostu indeks zawdzięcza właśnie Mabionowi.

Szczepionka Novavaxu nazwana roboczo NVX-CoV2373 nie jest wciąż dopuszczona

do sprzedaży przez jakiegokolwiek nadzorcę, lecz z wypowiedzi zarządu korporacji

wynika, że może do tego dojść jeszcze w drugim kwartale 2021.

Zdaniem analityków GlobalData rozwiązanie amerykańskiej firmy ma szansę stać się
drugą pod względem wielkości sprzedaży szczepionką – ustąpi jedynie Comirnaty

konsorcjum BioNTech/Pfizer. W latach 2021-2027 NVX-CoV2373 ma wygenerować
33,3 mld USD – w 2021 roku sprzedaż ma wynieść ok. 1,8 mld USD, po czym

stopniowo rosnąć, by w szczycie w 2027 roku wynieść 7,2 mld USD.

Kandydat na szczepionkę wykazał skuteczność na poziomie ok. 96 proc., co jest

zbliżonym rezultatem do najbardziej skutecznych szczepionek, które są
zatwierdzone. Posiada dodatkowo trzy zasadnicze przewagi konkurencyjne.

Testy były dokonane później niż dla pierwszych dopuszczonych do obrotu

szczepionek. To oznacza, że badanie objęło również nowe warianty koronawirusa

(brytyjski i południowoafrykański).

W przypadku odmiany brytyjskiej NVX-CoV2373 wykazał ok. 86 proc. skuteczność.

Wyniki dla badania przeprowadzonego w RPA były mniej obiecujące, gdyż wskazały
na ok. 49 proc. skuteczność, a dla osób zakażonych wirusem HIV ok. 55 proc. Mimo

to dla obu odmian koronawirusa NVX-CoV2373 wykazał 100 proc. ochronę przed

ciężką chorobą, w tym hospitalizacją i śmiercią. Nie bez znaczenia jest również
stabilność szczepionki – może być ona przechowywana w temperaturze lodówki, co

istotnie ułatwi dystrybucję i organizację całego procesu wakcynacji.

Drugim bohaterem indeksu WIG-leki był Biomed Lublin, który podał w marcu, że
złożył wniosek do Agencji Badań Medycznych o ustalenie warunków wykorzystania

wyników niekomercyjnego badania klinicznego immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2.

Jest to całkowicie odmienny przypadek niż Mabionu – m. in. dlatego, że nieznane są
dane, choćby wstępne, na temat skuteczności. Gdyby były one pozytywne, to

przedstawiciele firmy zapowiedzieli wystąpienie o wprowadzenie leku w specjalnej,

szybszej procedurze dopuszczenia. W marcu kurs Biomedu Lublin zwyżkował o ok. 72

proc.

Z obu projektów pierwszy – Mabionu – wydaje się o wiele mniej ryzykowny.

Niemniej ciężko na bazie dostarczonych przez spółkę parametrów kontraktu

oszacować, jaka będzie marża produkcyjna i liczba porcji preparatu, którą wytworzy

polska firma.

Nieco szczegółów na temat projektu wniosła telekonferencja spółki po podaniu

raportu bieżącego o umowie z amerykańską korporacją. Zarząd podał, że do

realizacji pierwszego zamówienia nie będą potrzebne istotne inwestycje. Dopiero,

gdyby współpraca miałaby być kontynuowana po 2021 roku zajdzie potrzeba

rozbudowy mocy produkcyjnych – do 2023 roku spółka oszacowała nakłady – m. in.

na ten cel - na ok. 200 mln zł.
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W ramach współpracy Mabion będzie wytwarzał jedynie substancję czynną
szczepionki (antygen szczepionkowy), a nie wyrób finalny

(antygen+adjuwant+składniki poboczne). W związku z tym nie ma co liczyć na

warunki podobne do tych, które wynikają z porozumienia Novavaxu z japońską
Takedą. Takeda otrzymała prawo do produkcji wyrobu finalnego (250 mln porcji

szczepionki) – Novavax ujawnił dość szczątkowo, ale tak jest przyjęte ze względów
konkurencyjnych w świecie biotechnologii, że od zysków, jakie uzyska Takeda ze

sprzedaży szczepionki otrzyma dwucyfrową marżę – od niskiej dwucyfrowej

(kilkanaście procent) do średniej dwucyfrowej (być może ok. 50 proc.) w zależności
od stopnia sukcesu rynkowego. Skoro Mabion będzie tylko częściowym
podwykonawcą Novavaxu, marża produkcyjna będzie o wiele mniejsza – zwykle w

podobnych umowach firm biotechnologicznych wynosi ona 10 proc., czasami

kilkanaście procent.

WIG-CHEMIA i WIG-ENERGIA W FAZIE KOŃCA WIELOLETNIEJ BESSY

W cieniu WIG-leki nieźle radziły sobie spółki z WIG-energia i WIG-chemia – oba

indeksy zakończyły pierwszy kwartał nad kreską, rosnąc odpowiednio o ok. 5 proc. i

12 proc. O tym, że być może najgorsze za nimi i inwestorzy zaczynają na nie liczyć,
przekonują wykresy obu indeksów.

WIG-energia, po niezwykle udanym 2020 roku, zbliża się do długoterminowej linii

oporu, poprowadzonej od szczytów z 2015 roku. Jej przełamanie, po wielu latach

bessy, może stanowić zapowiedź lepszych lat.

WIG-chemia jest w jeszcze lepszej sytuacji – w pierwszym kwartale 2020 roku indeks

przełamał długoterminowy opór i wybił się z wieloletniej bessy, w której trwał co

najmniej od 2018 roku. O trwałości tendencji zwyżkowej będzie można przekonać
się, gdy WIG-chemia z sukcesem zakończy testowanie oporu w sekwencji

kursogramu przypominającej nieco podwójne dno.

RESTRUKTURYZACJA CCC

Gdyby cofnąć się do szczytu paniki koronawirusowej z wiosny 2020 roku i zerknąć na

notowania jednej z większych firm handlu detalicznego – CCC – okazałoby się, że
akcje w marcu były warte nieco ponad 20 zł. Kryzys dla dolnośląskiej firmy był
okresem restrukturyzacji na wielu płaszczyznach, która jest wciąż prowadzona. W jej

ramach spółka rozpoczęła negocjacje z Cyfrowym Polsatem i A&R Investments Ltd

(podmiot kontrolowany przez Rafała Brzoskę) na temat sprzedaży dwóch 10 proc.

pakietów akcji Eobuwie po cenie 500 mln zł każdy. Transakcja miałaby charakter pre-

IPO, gdyż Eobuwie w 2022 lub 2023 weszłoby na giełdę i przeprowadziło przed

debiutem ofertę publiczną.

Zakładana transakcja jest dobrze skonstruowana pod względem sekwencji zdarzeń –
najpierw CCC sprzedaje mniejszościowe pakiety Eobuwie, co obniża jej wskaźnik
dług netto/EBITDA, jednocześnie pozyskując środki pieniężne na wykonanie opcji call

(kupna) pozostałych – ok. 25 proc. - udziałów Eobuwie od „starych” właścicieli firmy.

Dopiero w perspektywie roku-dwóch dokonuje oferty publicznej, korzystając z

podwyższonych wycen, które będą wynikać z relatywnie szybszego tempa wzrostu

sprzedaży Eobuwie w porównaniu z jej odpowiednikami z innych państw.
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Od zeszłorocznego minimum z wiosny 2020 roku (ok. 24 zł) do końca pierwszego

kwartału 2021 kurs akcji CCC wzrósł o ok. 276 proc. W samym okresie styczeń-

marzec 2021 akcje zyskały 4,4 proc., w lutym w kwartalnym szczycie osiągając nawet

ok. 110 zł.

WIG.GAMES W ODWROCIE

Najgorszym sektorem na GPW w Warszawie był gaming. Indeks WIG.GAMES

zniżkował w pierwszym kwartale o ponad 12 proc. w walucie lokalnej. Był to drugi z

rzędu kwartalny spadek, do czego nigdy w historii obliczania indeksu (od 2018

roku) jeszcze nie doszło. Można przypuszczać, że wpadka CD Projekt z grudnia 2020

z wprowadzeniem do sprzedaży niedopracowanego Cyberpunka 2077 zaciążyła na

sentymencie inwestorów do całego sektora.

Z grona czterech największych polskich firm gamingowych jedynie akcje 11bit

Studios zakończyły kwartał wzrostem – reszta: CD Projekt, Ten Square Games i

PlayWay znalazły się pod kreską. Wykres WIG.GAMES jednoznacznie pokazuje, że
trend spadkowy rozwija się, a zwolennicy analizy technicznej poszukują najbliższego
wsparcia, które być może znajduje się w okolicach 24 tys. punktów.

Kolejny nieudany kwartał zaliczyła do niedawna jedna z flagowych spółek WIG20 –
CD Projekt. Cena akcji zniżkowała w ciągu tego okresu o ponad 30 proc., w efekcie

czego znalazła się po raz pierwszy poniżej poziomu 200 zł od dwóch lat.

W czwartym kwartale 2020 roku akcje poszły w dół o ponad 34 proc. Sekwencja

dwóch zniżkowych kwartałów po raz ostatni w historii CD Projekt – licząc od debiutu

w 2011 roku - zdarzyła się po raz ostatni w 2014 roku, ale skala przeceny nie była tak

dolegliwa.

Napływ negatywnie odbieranych informacji nie słabł – najpierw spółka podała, że
padła ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku czego utraciła część danych

zgromadzonych na serwerach i musiała skorzystać z kopii zapasowych. Hakerzy żądali
okupu za wydanie wykradzionych danych, w których miały znajdować się m. in. kody

źródłowe do produkcji spółki. CD Projekt oparł się żądaniom i nie zapłacił.
Włamywacze wystawili dane do sprzedaży w dark necie i do dziś nie jest jasne, czy

ktoś je kupił. Brett Callow z firmy Emsisoft uważa, że najprawdopodobniej w ogóle
nie doszło do jakiejkolwiek transakcji.

KELA, organizacja zajmująca się monitorowaniem dark webu, z kolei sądzi, że
skradzione kody źródłowe zostały sprzedane. Cały zestaw danych miał rzekomo

zawierać kody do Wiedźmina 3: Dziki Gon i Cyberpunka 2077, autorskiego silnika

graficznego RED Engine, gry Thronebreaker: Wiedźmińskie Opowieści i specjalnej

wersji Wiedźmina 3 ze wsparciem dla technologii RTX.

Bez względu na to, czy sprzedaż doszła do skutku, czy też nie, był to kolejny kryzys

wizerunkowy dla CD Projekt, ale też po części całej branży gamingowej. Wielu

inwestorów zaczęło zastanawiać się, jak są chronione wrażliwe dane także w

przypadku mniej ikonicznych firm deweloperskich sektora w Polsce.

Pod koniec marca spółka ogłosiła nową strategię. Inwestorzy przyjęli ją chłodno, o

czym świadczył kilkunastoprocentowy spadek kursu akcji w kilka kwadransów po

otwarciu notowań dzień po publikacji strategii.

Zdaniem analityków sektora strategia okazała się dość ogólnikowa i koncentrowała
się na perspektywie krótkoterminowej.
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Rozczarowaniem okazały się m. in. brak płatnego DLC dla gry Cyberpunk 2077, brak

zapowiedzi powstania Cyberpunka Online jako oddzielnego produktu, a także
nieodniesienie linii produktowych w dłuższym okresie do warunków programu

motywacyjnego. Inwestorzy nie dowiedzieli się czy, a jeśli tak, to kiedy, Cyberpunk

powróci do sklepu Sony, a ponadto nie zostały ujawnione najnowsze dane

wolumenowe gry.

Na plus analitycy zaliczyli zapowiedź zmiany procesów wytwarzania gier, a także
akwizycję Digital Scapes i poszukiwanie celów do transakcji M&A.

SEKTORY BENEFICJENCI SŁABEGO ZŁOTEGO

Dla sektora gamingowego korzystnym zjawiskiem mogło być osłabienie się złotego
wobec USD i EUR. Obie waluty umocniły się wobec złotego w okresie styczeń-

marzec 2021 w porównaniu z poprzednim kwartałem – odpowiednio o prawie 6

proc. i ponad 1 proc.

Wpływ walut obcych na wyniki finansowe firm może być korzystny lub niekorzystny

w zależności od stopnia ekspozycji – wiele z nich generuje sprzedaż w walutach

obcych i ponosi koszty w walutach obcych. Różnica pomiędzy obiema wartościami
pokazuje, w jakim stopniu spółki są wystawione na ryzyko walutowe – jaka jest ich

ekspozycja walutowa.

Dla podmiotów, u których przychody w walutach obcych przewyższają koszty w

walutach obcych osłabienie się złotego jest korzystne, odwrotna sytuacja dotyczy

tych, którzy mają nadwyżkę kosztów nad sprzedażą.

Równoważenie ryzyka kursowego za pomocą przeciwstawnych pozycji przychodowo-

kosztowych w walutach obcych jest określane mianem hedgingu naturalnego,

którego dopełnieniem, żeby uzyskać pożądaną strukturę walutową (np. równowagę
ekspozycji walutowej po stronie przychodowej i kosztowej) bywa polityka

zabezpieczeń (hedging finansowy).

Z analizy najważniejszych sektorów na GPW w Warszawie wynika, że poza

gamingiem przewaga przychodów nad kosztami walutowymi cechuje także
górnictwo i IT. Negatywnie wystawione na ryzyko słabego złotego są głównie firmy

z sektora handlowego i usługowego (saldo ujemne).

Najbardziej zbilansowane saldo przychodów i kosztów walutowych – co przekłada
się na to, że zmiana kursu złotego wobec innych walut nie ma wielkiego znaczenia na

wyniki - mają m. in. Autopartner, Datawalk, Enter Air, Kęty, Kruk i Selvita.

Największą nadwyżkę przychodów nad kosztami walutowymi mają m. in. spółki
gamingowe (w większości przypadków mają niemal 100 proc. sprzedaży w walutach

obcych i brak kosztów walutowych), ale także Alumetal, ComArch, Forte, JSW,

KGHM, LiveChat, Mangata, PGS Software, Vigo Systems.

Największą nadwyżkę kosztów nad przychodami walutowymi mają m. in. Answear,

Ferro, VRG, CCC, LPP, Rainbow Tours i Oponeo.pl.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie banków centralnych

Polityka pieniężna banków centralnych na świecie
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stopa po 

zmianie

w pp w proc.

Rumunia 15.01.2021 stopa polityki pieniężnej
-0,25 1,25

Meksyk 11.02.2021 stopa benchmarkowa
-0,25 4,00

Indonezja 18.02.2021 stopa repo
-0,25 3,50

Ukraina 04.03.2021 stopa dyskontowa
0,50 6,50

Dania 11.03.2021 stopa pożyczkowa
-0,40 -0,35

Brazylia 17.03.2021 stopa SELIC
0,75 2,75

Turcja 18.03.2021 stopa 1-tygodniowego repo
2,00 19,00

Rosja 19.03.2021 stopa główna
0,25 4,50



w walucie lokalnej

Źródło: investing.com

Rynek długu skarbowego na świecie

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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Dot-ploty Fed przesunęły się w stronę mniej akomodacyjnej polityki pieniężnej 

Źródło: Bloomberg
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Źródło: ICE Benchmark Administration Limited 

Rynek długu korporacyjnego na świecie w I Q 2021 

Terminy i skróty: US dług korpo HG - ICE BofA AAA US Corporate Index Total Return Index Value – korporacyjne obligacje amerykańskie o wysokim ratingu, US dług 
korpo HY - ICE BofA US High Yield Index Total Return Index Value – korporacyjne obligacje amerykańskie o wysokim kuponie, EM dług korpo – ICE BofA US Emerging 
Markets Corporate Plus Index Total Return Index Value, EM dług korpo HG - ICE BofA High Grade US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index Total Return Index 
Value – korporacyjne obligacje emerging markets o wysokim ratingu, EM dług korpo AAA-A - ICE BofA AAA-A US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index Total 
Return Index Value – korporacyjne obligacje emerging markets o ratingu AAA-A, EM dług korpo BB1-BB3 - ICE BofA Crossover US Emerging Markets Liquid Corporate 
Plus Index Total Return Index Value - korporacyjne obligacje emerging markets o ratingu BB1-BB3, EM dług korpo HY - ICE BofA High Yield US Emerging Markets Liquid 
Corporate Plus Index Total Return Index Value – korporacyjne obligacje emerging markets o wysokim kuponie, EM dług korpo Azja - ICE BofA Asia US Emerging Markets 
Liquid Corporate Plus Index Total Return Index Value – azjatyckie obligacje korporacyjne emerging markets, EM dług korpo LATAM - ICE BofA Latin America US Emerging 
Markets Liquid Corporate Plus Index Total Return Index Value – obligacje korporacyjne Ameryki Łacińskiej z emerging markets, EM dług korpo EMEA - ICE BofA EMEA US 
Emerging Markets Liquid Corporate Plus 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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Źródło: Haver Analytics, Robert Shiller GSGIR

Stopy zwrotu głównych klas aktywów w środowisku rosnącej inflacji  

© IRR Quarterly

Legenda: średniomiesięczne realne stopy zwrotu (po odjęciu inflacji) za okres od 1950 roku. Skróty oznaczają: S&P GSCI – indeks rynku towarowego, DXY – USD Index Dollar, US 10Y – 10-letnie
amerykańskie obligacje skarbowe, GER 10Y – 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe, JAP 10Y – 10-letnie japońskie obligacje skarbowe, TIPS 10Y – 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe
indeksowane stopą inflacji, MSCI EM – indeks akcji rynków wschodzących, STOXX 600 – indeks akcji europejskich, S&P 500 – indeks akcji amerykańskich
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Spadki cen charakteryzowały koniunkturę w segmencie długu
rządowego i korporacyjnego wysokiej jakości. Nieco lepiej
zachowywały się obligacje wysokiego oprocentowania.
Zaskoczeniem dla inwestorów było tempo wzrostu rentowności
amerykańskich 10-letnich papierów skarbowych, które ujawniło
swoją moc, zwłaszcza w lutym 2021 roku. Część uczestników rynku
obawia się, że silnym wzrostom PKB będzie towarzyszyć
podwyższona inflacja, a to nie służy segmentowi długu.

Inwestorzy w segmentach długu rządowego i obligacji wysokiej jakości zakończyli
pierwszy kwartał 2021 roku w negatywnych nastrojach, gdyż indeksy opisujące
koniunkturę odnotowały kilkuprocentowe spadki.

S&P U.S. Treasury Bond Index, indeks ilustrujący ceny obligacji skarbowych w

Stanach Zjednoczonych, stracił prawie 4 proc. S&P International Sovereign ex-U.S.

Bond Index, indeks opisujący koniunkturę dla rynku długu skarbowego z

wyłączeniem USA, zniżkował o przeszło 6 proc. Miara zachowania polskich papierów
dłużnych – TBSP.Index – poszła w dół w przeliczeniu na USD w podobnym rozmiarze,

na co zasadniczy wpływ miało umocnienie się tej waluty wobec złotego. W walucie

lokalnej TBSP.Index stracił niespełna 1 proc.

Słabo radziły sobie również obligacje korporacyjne wysokiej jakości - S&P

International Corporate Bond Index zniżkował o ponad 4 proc. Jedynym segmentem

obligacji, który zachowywał się relatywnie korzystniej był dług wysokiego

oprocentowania - ICE BofA US High Yield Index Total Return Index Value poszedł w

górę o prawie 1 proc., natomiast jego odpowiednik dla rynków wschodzących - ICE

BofA High Yield US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index Total Return Index

Value – stracił ok. 0,5 proc.

Obawy inflacyjne ukierunkowały rentowności Obligacje
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w proc. 31.03.2021 31.12.2020 kdk YTD

proc. proc. w pb w pb

US 2Y 0,16 0,12 4 4

US 10Y 1,74 0,92 83 83

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

GER 10Y -0,29 -0,57 28 28

PL 2Y 0,09 0,03 6 6

PL 10Y 1,58 1,25 32 32

ŁAGODNA POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH UTRZYMAŁA SIĘ

Banki centralne na całym świecie nie wprowadziły istotnych korekt polityki stóp
procentowych w pierwszym kwartale 2021 roku. Ich aktywność była porównywalna z

ostatnim kwartałem zeszłego roku, kiedy 18 razy zmieniono poziom stóp (14 obniżek
i 4 podwyżki). W okresie styczeń-marzec 2021 banki centralne dokonały 14 zmian,

przy czym przeważały decyzje o podwyżkach (10 podwyżek, 4 obniżki). Z jednym

wyjątkiem (Dania) zmiany stóp procentowych dotyczyły gospodarek wschodzących i

peryferyjnych (m. in. Brazylia, Rosja, Turcja, Meksyk).

Łagodne nastawienie banków centralnych utrzymywało się. Poziom

akomodacyjności może mierzyć roczna średnia krocząca globalnego miesięcznego
salda obniżek stóp procentowych banków centralnych w relacji do wszystkich

zmian o poziomie stóp – jest ona najwyżej od 5 lat, choć jej trajektoria w

pierwszym kwartale zakrzywiła się w dół.

Legenda: kdk - zmiana kwartał do kwartalu, YTD - zmiana od początku roku

Źródło: investing.com



Główne banki centralne świata pozostawiły stopy procentowe bez zmian. Inwestorzy

tradycyjnie zwracali uwagę na narrację Fed. Na marcowym posiedzeniu FOMC

podjęło decyzję o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie 0,00-0,25 proc. –
komitet uchwalił również, że skala programu netto aktywów nadal będzie wynosić
120 mld USD w skali miesiąca, a ponadto nie zmodyfikował forward guidance.

Fed zaprezentował nowe prognozy makroekonomiczne, które były, w szczególności
w przypadku projekcji tegorocznej, wyraźnie bardziej optymistyczne niż prognozy z

grudnia 2020 roku.

Mimo to, mediana oczekiwań uczestników FOMC nie uległa zmianie – najwcześniej
podwyżek stóp procentowych można byłoby spodziewać się w 2024 roku. Na

wykresie dot-plotów (obrazuje oczekiwania poszczególnych członków komitetu co do

poziomu stóp w najbliższych latach) doszło do delikatnych zmian – w odróżnieniu od

wykresu z grudnia zeszłego roku do oczekujących podwyżek w latach 2022-2023

roku dołączyły kolejne osoby.

Zmiana nie była zasadnicza i nie zmieniła mediany oczekiwań, choć warto ją
odnotować, ale pokazuje, że części uczestników FOMC towarzyszą obawy, czy

zasadne jest utrzymywanie w dłuższym terminie ultrałagodnej polityki pieniężnej –
tym samym ryzyka dla podwyżki stóp procentowych wcześniej niż w 2024 roku

nieco wzrosły.

Szef Fed Jerome Powell po posiedzeniu FOMC stwierdził, że nie ma potrzeby

zmieniać łagodnych warunków finansowania, a poziom inflacji, choć przejściowo
może nieco zwyżkować, to w dłuższej perspektywie nie rodzi obaw co do tempa

wzrostu ani trwałości tej tendencji.

.

W strefie euro także nie doszło do istotnych zmian. EBC utrzymał stopy procentowe

niezmienione i kontynuował politykę NIRP – stopa depozytowa pozostała na

poziomie -0,5 proc.

Rada Prezesów ogłosiła, że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub

niższym poziomie tak długo, jak perspektywy inflacji w horyzoncie projekcji banku

zdecydowanie nie zbliżą się do poziomu 2 proc. i będzie to mieć potwierdzenie w

dynamice inflacji bazowej – ten cel póki co wydaje się niezagrożony, gdyż obie miary

inflacji oscylują wokół 1 proc. Zmianie nie uległ także rozmiar programu skupu

aktywów – zgodnie z deklaracją przedstawicieli Rady Prezesów aktywność skupowa

potrwa co najmniej do końca marca 2022 roku, a przy tym tak długo dopóki
kryzysowa fala pandemii nie zakończy się.

Polska RPP postąpiła podobnie jak najwięksi decydenci w sprawie polityki stóp
procentowych na świecie. Pozostawiła wszystkie stopy procentowe NBP na

dotychczasowym poziomie. Korekcie uległa prognoza inflacji CPI, która w

scenariuszu bazowym została zrewidowana do 3,2 proc. rdr w 2021 roku z 2,6 proc.

poprzednio.

Towarzyszyło temu przeszacowanie w górę oczekiwań co do wzrostu PKB – obecnie

RPP zakłada, że w 2021 roku wzrost gospodarczy wyniesie 4,0 proc. wobec 3,1 proc.

z szacunku z listopada minionego roku. Wsparło to oczekiwania części inwestorów,
że do końca kadencji RPP w połowie 2022 roku wciąż będzie prowadzona bardzo

łagodna polityka monetarna, choć rynek w chwili publikacji komunikatu wyceniał
podwyżkę o 25 pb w horyzoncie jednego roku.

.
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Złudzeń nie pozostawił prezes NBP Adam Glapiński, który jednoznacznie stwierdził,
że prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie kadencji RPP

wynosi zero. Szef banku podkreślił, że choć ceny towarów i usług w najbliższym
czasie nieco wzrosną, a następnie obniżą się, to i tak znajdą się one w zakresie celu

inflacyjnego.

OBAWY INFLACYJNE

Jednym z istotniejszych, o ile nie najistotniejszym, wydarzeń pierwszego kwartału
2021 roku był znaczny wzrost rentowności amerykańskiego długu skarbowego –
zwłaszcza na długim końcu krzywej. Dochodowość dziesięciolatek zwyżkowała w tym

okresie z ok. 0,92 proc. do ok. 1,74 proc. Wzrost ten wpisywał się w trend

zapoczątkowany w sierpniu 2020 roku, kiedy rentowności wynosiły blisko 0,51 proc.

Dopóki zwyżka rentowności była rozłożona w miarę równomiernie w czasie, dopóty
nie kłopotała wielu inwestorów. Wiele jednak zmieniło się, gdy w ciągu miesiąca
(schyłek stycznia-schyłek lutego 2021) krzywa wzrostowa bardzo się wystromiła – nie

poziom, lecz przede wszystkim dynamika spadku cen stanowiła powód do

zaniepokojenia.

Pojawiło się sporo hipotez, które miały tłumaczyć genezę zachowania się obligacji

skarbowych w Stanach Zjednoczonych. Dominowała ta, która głosiła, że za ruchem

cen długu rządowego stoją podwyższone oczekiwania inflacyjne w związku z

gigantycznymi stymulusami fiskalnymi i odłożoną w czasie z powodu kolejnych fal

pandemii koronawirusa aktywnością konsumpcyjno-inwestycyjną.

.

W warunkach coraz szybszego wychodzenia gospodarki z recesji spowodowanej

przez koronawirusa, wspieranej przez jedne z największych bodźców fiskalnych w

historii i bardzo niskie stopy procentowe, które Fed dodatkowo zadeklarował, że
utrzymają się przez 3 lata, inwestorzy zaczęli obawiać się, czy nie dojdzie do

przegrzania.

Tego typu obawy wyrazili m. in. były sekretarz skarbu USA Larry Summers i były
główny ekonomista MFW Olivier Blanchard. Sądzą oni, że istnieje poważne ryzyko

powstania presji inflacyjnej, podobnej do obserwowanej na przełomie lat

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych poprzedniego stulecia, co może zmusić Fed do

zacieśnienia polityki stóp procentowych szybciej niż większość się spodziewa, co

potencjalnie zdusiłoby wzrost gospodarczy.

Przeciwnicy tego rozumowania wskazują zwykle, że stymulacja fiskalna w dużej
mierze była zdarzeniem jednorazowym – duża jej część odpadnie po opanowaniu

epidemii. Do tego są zdania, że kilkudziesięcioprocentowe wzrosty indeksów rynku

towarowego są na dłuższą metę nie do utrzymania. Skoro zwyżka DJ Commodity

Index o ponad 70 proc. rdr nie była w stanie istotnie przełożyć się na inflację, to

trudno przypuszczać, że zakładane spowolnienie koniunktury na rynku surowcowym

tym bardziej do tego doprowadzi.

Nie wdając się jednak w dyskusję, co spowodowało mocne zwyżki rentowności,
warto rozważyć, jakie mogą być następstwa tego trendu, który zdaniem

zwolenników analizy technicznej może być daleki od zakończenia, gdyż najbliższy
poziom oporu dla amerykańskich dziesięciolatek przebiega w okolicach 1,8-2,0 proc.

(lokalne szczyty ze schyłku 2019 roku).
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Oczekiwania banków inwestycyjnych zmieniły się istotnie na przestrzeni pierwszego

kwartału 2021 roku – bliższy konsensusowi jest obecnie poziom bliski 2 proc. na

koniec roku niż 1,25-1,50 proc. jak to było kwartał wcześniej.

Bez względu na to, w którym kierunku podąży inflacja, warto zastanowić się, jak

mogą zachowywać się podstawowe klasy aktywów, w tym dług rządowy, w różnych
środowiskach zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Kryterium przyjętym
przez analityków Haver Analytics była wielkość inflacji w USA i to, że ona rośnie – od

niskiej (poniżej 1 proc.) do wysokiej (powyżej 3 proc.). Z badania wynika, że
obligacje najgorzej sobie radzą w otoczeniu zwyżkującej i podwyższonej inflacji.

Badanie zostało przeprowadzone dla długiego szeregu czasowego – od 1950 roku.

.

.
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Legenda: LTM – zmiany indeksów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. DJCI – Dow Jones Commodity Index, benchmark dla światowego rynku towarowego.

Zmiany indeksów rynku towarowego LTM

Źródło: Standard & Poor’s
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Legenda: LTM – zmiany indeksów w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Zmiany indeksów rynku towarowego LTM

Źródło: Standard & Poor’s
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Legenda: LTM – zmiany indeksów w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Zmiany indeksów rynku towarowego LTM

Źródło: Standard & Poor’s
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Towary w I Q 2021

LTM – 12 miesięcy narastająco, Q-o-Q –kwartał do kwartału. 
Wszystkie indeksy należą do rodziny DJCI za wyjątkiem złota i srebra (Comex), platyny i palladu (Nymex). Kula ziemska oznacza benchmark dla całego rynku commodities – Dow Jones Commodity Index.
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Źródło: FRED, stooq.pl

Rentowność obligacji skarbowych USA a cena złota
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Legenda: 10Y UST – rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych, złoto – GC.F (Comex)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie stooq.pl – 10Y UST – rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych, Heavy Metal Index – iloraz indeksu terminowego dla miedzi giełdy Comex HG.F i indeksu terminowego dla 
złota giełdy Comex (GC.F). Obliczenia na bazie danych miesięcznych biorąc pod uwagę ostatnią w miesiącu sesję notowań.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Bloomberga. Współczynnik korelacji poszczególnych aktywów policzony został w odniesieniu do miary oczekiwań inflacyjnych 10Y Breakeven
Inflation Rate. Miedź – kontrakty futures. Ropa naftowa – kontrakty futures na ropę typu WTI. MSCI EM – indeks akcji rynków wschodzących, MSCI ACWI – indeks akcji rynków 
rozwiniętych i wschodzących, S&P 500 – indeks akcji największych amerykańskich spółek, Russell 2000 – indeks akcji szerokiego rynku amerykańskich spółek, towary – Bloomberg 
Commodities Index, nieruchomości – FTSE NAREIT All Equity REITs Index, obligacje – Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Index

Miedź najbardziej skorelowana z oczekiwaniami inflacyjnymi
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Źródło: Bloomberg Intelligence dla okresu 1992-2016 

Zmiana cen towarów przy wzroście o 1 pkt. proc. inflacji w USA
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Ożywienie koniunktury na towary wysunęło je na pierwsze miejsce
w gronie podstawowych klas aktywów na całym świecie. DJCI
poszedł w górę w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeszło 70 proc. Nie
brak głosów analityków, że rozpoczął się nowy supercykl wzrostu
cen towarów, czemu sprzyjać mają wynalezienie szczepionek
przeciw koronawirusowi, olbrzymie wydatki rządowe, w tym na
infrastrukturę, a także odwrót od nadpodaży surowców. Obawy o
ożywienie gospodarcze w środowisku podwyższonej inflacji
sprawia, że wielu inwestorów może zwrócić uwagę na wiele
surowców, gdyż stanowią one dobre zabezpieczenie przed
wzrostem cen konsumpcyjnych

Kolejny udany kwartał na rynku surowcowym za inwestorami – Dow Jones

Commodity Index (DJCI) poszedł w górę o ponad 9 proc. kdk. Indeks kontynuował
ożywienie w segmencie, które zostało zapoczątkowane w drugim kwartale 2020

roku, po osiągnięciu dna aktywności gospodarczej przez świat z powodu

negatywnego wpływu koronawirusa – w perspektywie ostatnich 12 miesięcy DJCI

zyskał ponad 70 proc., co dobitnie ilustruje siłę trendu. Dzięki temu towary w

porównaniu z innymi podstawowymi klasami aktywów okazały się najzyskowniejsze.

Wśród poszczególnych surowców, uwzględnianych w metodologii Dow Jones,

zdecydowanie na plus wyróżniła się m. in. ropa naftowa typu Brent, której cena za

baryłkę zwyżkowała o ponad 21 proc. kdk – w 12-miesięcznym horyzoncie poszła w

górę o blisko 140 proc.

Możliwe, że dynamiczna hossa w tym segmencie się nie skończyła, choć raczej

trudno zakładać kontynuację tak silnych wzrostów jak w ostatnich kwartałach.

Według szacunków S&P Global Platts Analytics popyt na ropę w 2021 roku wyniesie

przeciętnie ok. 99 mln baryłek dziennie, czyli o ok. 6 mln więcej niż w 2020 roku. Nie

bez znaczenia będą także podjęte w pierwszym kwartale tego roku redukcje

wydobycia przez państwa zrzeszone w OPEC.

Dobrze zachowywała się także kukurydza. Cena tego towaru rolnego w pierwszym

kwartale 2021 roku wzrosła o niespełna 17 proc. kdk, a roczna stopa zwrotu

wyniosła prawie 66 proc. – miały na to wpływ słabe plony w Ameryce Południowej z

powodu suszy, ale także po stronie popytowej zwiększenie zapotrzebowania przez

odradzającą się z szoku pandemicznego gospodarkę chińską. Konsekwencją było to,

że ceny kukurydzy były na najwyższym poziomie od 2013 roku.

Trzecim surowcem najwyżej sklasyfikowanym w rankingu za pierwszy kwartał 2021

okazała się miedź. Jej cena zyskała wówczas ponad 13 proc. kdk, a w okresie

ostatnich 12 miesięcy blisko 78 proc.

Spory wpływ na zachowanie się tego metalu miały niedobory podażowe. Chile i Peru

odpowiadają za ok. 40 proc. produkcji miedzi. W związku z kolejnymi falami

koronawirusa doszło do ograniczenia wydobycia rudy. Jak podał ISCG produkcja w

kopalniach chilijskich w okresie styczeń-październik 2020 spadła o prawie 15 proc.

Rząd peruwiański poinformował, że w 2020 roku wydobycie z tamtejszych kopalń
zniżkowało o niespełna 13 proc. Szansą na pewne wyrównanie niedoborów
podażowych jest szybko wdrażany w Chile program szczepień, który wyróżnia ten

kraj w skali globalnej – Peru radzi sobie o wiele gorzej w tej materii.

Towary u progu nowego supercyklu Towary
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U PROGU NOWEGO SUPERCYKLU SUROWCOWEGO

W środowisku ekspertów rynku surowcowego coraz częściej słychać głosy, że
znaleźliśmy się na początku nowego supercyklu - długoterminowej hossy.

Istnieją trzy główne czynniki, które oddziałują na koniunkturę na rynku commodities.

Pierwszym, który jest już prawdopodobnie w dużej mierze skonsumowany w

wycenach, jest wynalezienie szczepionek przeciwwirusowych. Szczepionki dają
nadzieję na szybki powrót do normalizacji życia społeczno-gospodarczego. Ludzie

staną się znowu mobilni, izolacja społeczna ustąpi. Trwałe ożywienie gospodarcze

nie jest jednak takie oczywiste, jeżeli społeczeństwo zakotwiczy swoje oczekiwania i

nie będzie spodziewać się realizacji pozytywnego scenariusza – pieniądz w dużej
mierze będzie akumulowany w postaci oszczędności, a nie napłynie do gospodarki w

formie wydatków. Tym razem widać jednak, że wskaźniki optymizmu

konsumenckiego wyraźnie przesunęły się w górę, co zapowiada chęć do wydawania

pieniędzy. To impulsy o charakterze od krótkiego do średniego terminu.

Drugim czynnikiem, który wspiera zachowanie cen surowców, są ogromne plany

wydatków rządowych, w tym transferów fiskalnych (np. USA, Europa czy wiele

gospodarek rozwiniętych i wschodzących regionu Azji i Pacyfiku). Zmiana

redystrybucji zwiększa konsumpcję towarów, ponieważ na dolnym końcu piramidy

rozkładu dochodu większość wydatków przeznacza się na żywność, energię i dobra

kapitałowe.

Poza stymulacją krótkoterminową – np. słynne amerykańskie czeki o wartości 1,9 bln

USD – istnieją szeroko zakrojone pakiety fiskalne, które wpłyną na koniunkturę w

długim terminie.

Mowa m. in. o wszelkich inicjatywach dekarbonizacyjnych czy inwestycjach

infrastrukturalnych niepowiązanych z sektorem zielonej energii. Są one z definicji

bardzo kapitałochłonne i potrzebne są do nich towary – pośrednio i bezpośrednio.

Skorzysta na nich zwłaszcza segment metali bazowych (w tym miedź i ruda żelaza),
ich półproduktów (w tym stal i żeliwo), ale także pośrednio ropa naftowa i jej

pochodne, bez których nie dojdzie do fizycznej dostawy towarów na miejsce

inwestycji.

Trzecim zjawiskiem korzystnie oddziałującym na ceny surowców jest zmiana

struktury podażowej. Przez ostatnią dekadę wiele towarów cechowała przewaga

podaży nad popytem, co negatywnie wpływało na ich ceny.

Koronawirus doprowadził do zmiany strukturalnej – podaż została istotnie

ograniczona. Po części było to wymuszone. Dochodziło do zamykania kopalń czy

zakładów przetwórczych. Towary wydobyte niejednokrotnie nie były
transportowane – głównie drogą lotniczą i morską. Zakażenia doprowadziły do

zakłóceń w dostępie do siły roboczej, wymogi izolacyjne pogorszyły wydajność
produkcji, gdyż narzuciły ograniczenia dotyczące liczby pracowników na jednostkę
powierzchni zakładu.

Poza tym firmy wprowadziły dość restrykcyjne działania, żeby przetrwać w obliczu

pandemii. Przykłady można mnożyć. Dotyczyło to polityki zarządzania zapasami i

kapitałem obrotowym. Drastycznie przycięte zostały budżety na prace badawczo-

rozwojowe. Wiele nowych projektów inwestycyjnych zostało zawieszonych lub

nawet porzuconych – jeżeli przyjąć, że budowa kopalni, to co najmniej kilka lat

widać, że spora część potencjalnej podaży została długoterminowo odroczona.

Towary u progu nowego supercyklu Towary
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WIELE TOWARÓW DOBRYM ZABEZPIECZENIEM PRZED INFLACJĄ

Wydarzeniem numer jeden na światowych rynkach finansowych była
prawdopodobnie zwyżka rentowności długoterminowych obligacji skarbowych w

wielu miejscach świata, choć inwestorzy przede wszystkim zwracali uwagę, co się
dzieje w Stanach Zjednoczonych – powszechnie była ona kojarzona z obawami o

wzrost inflacji w otoczeniu rozgrzanej koniunktury w sferze realnej, czego

następstwem mogłoby być zaostrzenie ultrałagodnej polityki stóp procentowych.

Amerykańska miara takich oczekiwań – 10-Year Breakeven Inflation Rate (różnica
między rentownościami długu dziesięcioletniego a dochodowości obligacji

indeksowanych stopą inflacji o takim samym terminie zapadalności) na koniec marca

2021 była zdecydowanie powyżej poziomu z przedpandemicznego początku 2020

roku, a także najwyżej od 2013 roku.

Wzrostom rentowności dziesięciolatek w USA towarzyszyły spadki ceny kruszców – w

tym złota. Poza kakao (blisko – 10 proc. spadku kdk) największą zniżkę odnotowały w

pierwszym kwartale 2021 roku właśnie najważniejsze metale szlachetne - złoto
straciło 9,5 proc. kdk, a srebro ponad 7 proc.

Trend ten może nie zakończyć się, dopóki ceny obligacji będą spadać – część
inwestorów może uważać, że podwyższone rentowności długu są atrakcyjne w

porównaniu z kruszcami, które nie płacą kuponów odsetkowych, a dodatkowo w

przypadku metali szlachetnych w formie fizycznej dochodzą koszty

przechowywania i czasami ubezpieczenia.

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA często poruszają się w przeciwnym

kierunku niż złoto – jest to widoczne szczególnie w ostatnich latach. W 2019 roku

rentowności ustanowiły lokalne maksimum w okolicach 3 proc. i rozpoczęły
tendencję spadkową, a kurs złota, po latach trendu horyzontalnego, wybił się
istotnie w górę. Następnie obie krzywe niemal w tym samym czasie odwróciły się –
w sierpniu 2020 roku dochodowość dziesięciolatek osiągnęła dołek na poziomie ok.

0,5 proc, a złoto zainicjowało falę spadkową.

Przykładem surowca, który o wiele lepiej sobie radzi w środowisku wzrostu

rentowności długu, jest miedź, która zwykle porusza się w przeciwnym kierunku niż
złoto. Niekiedy na bazie tej relacji oblicza się tzw. Heavy Metal Index (HMI), który
jest ilorazem ceny miedzi do ceny złota. HMI dość wiernie naśladuje trendy panujące
w segmencie długu skarbowego. Wzrostom dochodowości obligacji towarzyszy

najczęściej zwyżka wskaźnika HMI. Ten wzorzec wzajemnego zachowywania się
bardzo łatwo zaobserwować w 2020 roku – prawie w tym samym momencie obie

krzywe odwróciły się i podążyły w górę.

Miedź należy do aktywów, które są mocno skorelowane ze wskaźnikiem oczekiwań
inflacyjnych - 10-Year Breakeven Inflation Rate. Wyprzedza przy tym inne istotnie

reagujące na zmiany oczekiwań inflacyjnych surowce (ropa naftowa) i jest o wiele

bardziej skorelowana niż inne kluczowe klasy aktywów – akcje, obligacje. Z

obliczeń Bloomberg Intelligence wynika, że wzrost inflacji w USA o 1 pp przekładał
się na ok. 18 proc. zwyżkę ceny miedzi (dane za lata 1992-2016). Miedź ustępowała
w tym zestawieniu jedynie surowcom energetycznym.

Towary u progu nowego supercyklu Towary
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Źródło: Bloomberg 

PKB i inflacja na świecie
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Główne waluty w I Q 2021

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

Kursy krzyżowe wszystkich walut wobec USD. Wartość ujemna oznacza osłabianie się USD, zaś wartość dodatnia oznacza umacnianie się 
USD. Kula ziemska oznacza benchmark dla całego rynku walutowego – US Dollar Index (DXY).
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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
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Kryptowaluty w I Q 2021

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).
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Dolar odzyskał wigor w pierwszym kwartale 2021 roku, umacniając
się niemal wobec wszystkich najbardziej płynnych walut świata. US
Dollar Index poszedł w górę o blisko 4 proc., a główna waluta
rezerwowa zyskała wobec złotego prawie 6 proc. Słabość złotego
była tym bardziej wyraźna, gdyż w relacji do euro polska waluta
była na najwyższym poziomie od 2009 roku. Dla euro i złotego
nadchodzi ważny okres, związany z losami programu EU Next
Generation (EUNG). Do końca kwietnia rządy państw UE mają
składać plany wydatków w ramach inicjatywy, ale jeszcze
istotniejsze będzie to, w jakim kierunku potoczy się sprawa przed
niemieckim sądem konstytucyjnym, który pod koniec marca
wstrzymał ratyfikację porozumienia w ramach EUNG przez
prezydenta Steinmeiera. Świetnie radziły sobie kryptowaluty –
bitcoin podwoił kdk swoją cenę. Niemniej perspektywy w tym
segmencie nie wyglądają optymistycznie – wykres bitcoina
dostarcza wielu argumentów, żeby spodziewać się solidnej korekty,
być może podobnej do tej, która nastąpiła w 2019 roku.

Świetna koniunktura w segmencie kryptowalutowym utrzymała się w okresie

styczeń-marzec 2021. IRR CryptoIndex, autorski indeks IRR Quarterly, który opisuje

trend na ośmiu tokenach o najdłuższym stażu notowań, zyskał ponad 120 proc. kdk,

a w perspektywie poprzednich czterech kwartałów jest przeszło 670 proc. nad

kreską.

Bitcoin zaliczył ten okres do bardzo udanych – jego cena podwoiła się kdk, a w

horyzoncie 12 miesięcy narastająco zyskała ponad 800 proc. Jeszcze lepsza

koniunktura charakteryzowała inne najbardziej rozpoznawalne kryptowaluty –
ethereum i ripple poszły w górę o ok. 160 proc. kdk.

Zainteresowanie najpopularniejszym w kręgu kryptowalut bitcoinem jest wysokie.

Świadczą o tym m. in. napływy do ETF-ów, choć sygnałem ostrzegawczym jest

wyhamowanie ich impetu wzrostowego. Na przestrzeni października 2020 i lutego

2021 skumulowane saldo napływów netto do ETF-ów kryptowalutowych poszło w

górę z ok. 3 mld USD do ok. 10 mld USD. Z danych Bloomberga wynika jednak, że w

marcu napływy do ETF-ów minimalnie zwyżkowały, ale nie w tempie widzianym do

niedawna, a saldo nie oddaliło się zasadniczo od poziomu 10 mld USD.

Sygnały ostrzegawcze dla bitcoina wysyła również wykres. Widać, że imponująca
dynamika zwyżki słabnie, doszło do przełamania linii wsparcia, poprowadzonej od

schyłku 2020 roku. Obroty znacząco poszły w dół. Zniechęcające są także
dywergencje, które pojawiły się na wskaźnikach RSI i MACD.

To przypomina sytuację z 2019 roku, gdy w czerwcu kurs po osiągnięciu ok. 13 tys.

USD ustanowił lokalny szczyt, by w ciągu kilku miesięcy runąć i zakończyć korektę
w grudniu na poziomie nieco ponad 6 tys. USD. Wtedy także uwidoczniły się oznaki

słabnięcia trendu – w tym zniżkujący wolumen i dywergencje na niektórych
wskaźnikach.

POWRÓT DO SILNEGO DOLARA

Pierwszy kwartał 2021 roku stał pod znakiem silnego dolara. US Dollar Index

zwyżkował o blisko 4 proc. wobec koszyka walut partnerów wymiany handlowej i

przerwał w końcu serię trzech kolejnych spadkowych kwartałów. Z ponad 20

najpłynniejszych walut w rankingu BIS jedynie w trzech przypadkach doszło do

osłabienia się dolara – w relacji do niego zyskały dolar kanadyjski (CAD), funt

brytyjski (GBP) i korona norweska (NOK).

Kwartał pod znakiem silnego dolara i hossy na bitcoinie Waluty
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USD stracił blisko 1 proc. wobec funta brytyjskiego, do czego mogła się przyczynić o

wiele wcześniej rozpoczęta akcja wakcynacyjna w Wielkiej Brytanii, która
zaowocowała wysokim poziom wyszczepień społeczeństwa. Kontynuacja dobrej

koniunktury na rynku surowców energetycznych (ropa naftowa i gaz ziemny) mogła z

kolei wspierać CAD i NOK.

Patrząc jednak na pozostałe waluty, których siła jest w pewnej mierze uzależniona
od rynku towarowego (np. dolary z Australii – AUD, i Nowej Zelandii - NZD), było już
o wiele gorzej. Po bardzo zdecydowanym osłabieniu się USD wobec walut z

antypodów, które miało miejsce kwartał wcześniej, ani śladu – AUD i NZD

skorygowały nieco kursy w górę i utraciły trochę wobec USD. Niekorzystne dla dolara

australijskiego były zapewne spadki ceny złota. W przypadku NZD inwestorzy

najprawdopodobniej zmniejszyli swoje oczekiwania co do podwyżki stóp
procentowych, gdyż wcześniej liczyli, że bank centralny zareaguje w celu schłodzenia
koniunktury na rynku nieruchomości.

Wyjątkowo słabo zachowywały się dwie waluty rynków wschodzących – turecka lira

(TRY) i brazylijski real (BRL). Dolar umocnił się wobec TRY o ok. 11 proc. kdk w

pierwszym kwartale 2021, a w stosunku do BRL o ponad 9 proc.

Przyczyny zmian obu walut były inne. Inwestorzy negatywnie zareagowali na dymisję
szefa banku centralnego Turcji, która nastąpiła krótko po dokonanej w marcu

podwyżce stóp procentowych. Wzmogło to obawy na temat niezależności banku

centralnego, czemu towarzyszyła wyprzedaż liry, najprawdopodobniej głównie przez

inwestorów zagranicznych. USD/TRY ustanowił historyczny rekord notowań, a o

słabości liry najlepiej świadczy fakt, że dolar umocnił się wobec niej w okresie

ostatnich 12 miesięcy o blisko ¼.

Podłożem dla przeceny BRL była sytuacja pandemiczna w tym największym państwie
Ameryki Południowej. Brazylijskie statystyki zakażeń i śmiertelności z powodu

koronawirusa nie napawają optymizmem. Według danych worldometers.info liczba

zakażonych na koniec pierwszego kwartału 2021 wyniosła ok. 12,8 mln osób –
wzrost z ok. 7,7 mln na koniec grudnia 2020. Wskaźnik dziennych zachorowań był na

najwyższym poziomie od chwili pojawienia się pandemii w Brazylii.

Śmierć z powodu koronawirusa poniosło na koniec pierwszego kwartału ok. 322 tys.

osób, podczas gdy na koniec zeszłego roku takich przypadków było ok. 195 tys.

Powodem do obaw z pewnością jest dynamiczne zwiększenie odsetka śmiertelnych
przypadków, do którego doszło pod koniec pierwszego kwartału 2021 – codziennie

umierało wówczas w Brazylii blisko 4 tys. osób, co jednoznacznie kontrastuje ze

szczytami pierwszej i drugiej fali epidemii z zeszłego roku, gdy przeciętnie umierało
ponad 1 tys. osób.

Euro straciło ok. 4 proc. kdk w relacji do dolara w pierwszym kwartale 2021 roku -

główna para światowa EUR/USD powróciła poniżej poziomu 1,20 i zakończyła
pierwszy kwartał tego roku w okolicach 1,18.

Wpływ na to mogły mieć trzy czynniki. Dynamiczny wzrost oczekiwań inflacyjnych i

powiązane z tym zwyżki rentowności obligacji skarbowych na długim końcu krzywej

w USA doprowadził do tego, że część uczestników rynku była skłonna zakładać
nadejście podwyżek stóp procentowych o wiele wcześniej niż sądzi konsensus oraz

wbrew oczekiwaniom członków FOMC.

Kwartał pod znakiem silnego dolara i hossy na bitcoinie Waluty
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Drugim czynnikiem wpływu zdaje się tempo szczepienia. Amerykanie o wiele

sprawniej radzą sobie z tym niż państwa ze strefy euro. Dodatkowo w pierwszym

kwartale w Europie pojawiły się głosy o niepożądanych skutkach szczepionek, co

doprowadziło do reakcji niektórych rządów, a w efekcie zwiększyło ryzyko, że tempo

wakcynacji spowolni.

Ostatnim czynnikiem, wybitnie związanym ze strukturą rynku pary EUR/USD, mogła
być rekordowa liczba pozycji krótkich na dolara, jaka – zgodnie z danymi CFTC –
pojawiła się w styczniu 2021. Była ona na najwyższym poziomie od prawie 10 lat.

Na początku stycznia EUR/USD kosztował ok. 1,23, a następnie do końca kwartału
silnie spadał. W ocenie niektórych obserwatorów rynku mogło dojść do squeeze-

outu inwestorów obstawiających dalsze osłabianie się dolara, a w efekcie posiadacze

krótkich pozycji musieli zamykać je na spadającym rynku, co tylko pogłębiło skalę
przeceny pary.

W dłuższym horyzoncie wydaje się, że dolar będzie wciąż korzystał ze stosunkowo

szybciej rosnącego wzrostu gospodarczego niż w Eurolandzie. Z konsensusu

Bloomberga wynika, że wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych wyniesie w

2021 roku 5,7 proc., a rok później 4 proc. Dla strefy euro krzywa oczekiwań jest

nieco inna – 4,2 proc. zwyżki PKB w 2021 roku i 4,1 proc. rok później.

Nie bez znaczenia może być też to, że recesja gospodarki amerykańskiej nie była tak

głęboka jak w Europie. PKB w recesyjnym 2020 roku poszedł w dół w USA o 3,5

proc., zaś w strefie euro o 6,8 proc., a ponadto dysparytet transatlantycki (różnica w

stopach procentowych pomiędzy USA i strefą euro) cały czas wypada na korzyść
dolara.

Czynnikiem negatywnie rzutującym na siłę dolara w dłuższej perspektywie jest

niezwykle ekspansywna polityka fiskalna, której efektem są ogromne deficyty w

równowadze finansów publicznych.

Na korzyść euro przemawia m. in. polityka w zakresie rezerw walutowych banków
centralnych. Według danych Haver Analytics napływy netto do euro wyniosły ok.

100 mld w pierwszym kwartale 2021 i były najwyższe od 5 lat. Dla odmiany w

analogicznym okresie odpływy netto z dolara zamknęły się kwotą ok. 800 mld.

Pozbywanie się walut bezpiecznych przystani – dolara i jena – potwierdza statystyka

zmian alokacji rezerw banków centralnych. Pod koniec 2020 roku stanowiły one ok.

68 proc. łącznych rezerw walutowych, by na koniec pierwszego kwartału tego roku

zbliżyć się do ok. 65 proc.

EUNG ISTOTNE DLA KURSU EURO I ZŁOTEGO

Dla euro istotne w najbliższym czasie będą dwa wydarzenia. Do końca kwietnia 2021

roku państwa członkowskie UE muszą przedstawić swoje plany wydatkowe w ramach

głównego składnika programu EU Next Generation (EUNG) – Instrumentu na Rzecz

Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach którego dostępne są środki w

wysokości 672,5 mld EUR. Od lipca zeszłego roku, gdy wypracowano na szczeblu

politycznym porozumienie w sprawie łącznie wartej 750 mld euro inicjatywy EUNG,

mającej wspomóc europejskie gospodarki po recesji koronawirusowej, minęło już
sporo czasu. Trudno powiedzieć, jakiej jakości będą propozycje wydatkowe

przedstawiane przez poszczególne rządy, niemniej, jakikolwiek postęp we wdrożeniu
głównego składnika EUGN, sprzyjałby euro.

Kwartał pod znakiem silnego dolara i hossy na bitcoinie Waluty
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Ponadto, 26 marca 2021 niemiecki Trybunał Konstytucyjny nakazał prezydentowi

Steinmeierowi wstrzymanie ratyfikacji projektu Next Generation EU. Stało się to na

wniosek eurosceptycznej AfD, dla której pożywką był krytyczny raport Federalnej

Izby Obrachunkowej na temat unijnego programu odbudowy z połowy marca.

Jest to poważny czynnik ryzyka, w szczególności dla segmentu papierów dłużnych,
ale także po części dla euro. Jeżeli sprawa nie potoczy się w pozytywnym kierunku,

oznaczałoby to zanegowanie obecnej formuły EUGN i potrzebę renegocjacji

warunków inicjatywy tak, by spełniała oczekiwania niemieckiego sądu
konstytucyjnego. Wiązałoby się to z opóźnieniem wdrożenia stymulusu, lecz

trudno nawet przypuszczać, na jak długi okres.

W tym czasie plany fiskalne w innych regionach świata już dawno mogłyby dać
zakładane rezultaty. W związku z tym, choćby minimalny progres w kierunku

rozwiązania tej kłopotliwej sytuacji, zmniejszyłby ryzyko rewizji w dół ścieżki
oczekiwań co do wzrostu gospodarczego państw EU i wspierałby m. in. euro i

złotego.

ZŁOTY REKORDOWO SŁABY

Pod koniec marca EUR/PLN zbliżył się do poziomu 4,68 i był najwyżej od 2009 roku.

Nie wynikało to raczej z jakiejś szczególnej siły euro, lecz z ponadprzeciętnej słabości
złotego. W Polsce rozwijała się dotkliwie kolejna fala zakażeń koronawirusem, co w

odbiorze inwestorów mogło uderzać w krótkoterminowe perspektywy wzrostu

gospodarczego. Złoty wszedł w obszar istotnego wyprzedania, a bilans ryzyk dla

EUR/PLN sugeruje, że potencjał dalszych wzrostów jest niemal wyczerpany. Z

pewnością słaby złoty jest po myśli eksporterów netto, ale także NBP i przynajmniej

przez pewien czas bank centralny nie będzie sięgał po interwencje walutowe.

Kwartał pod znakiem silnego dolara i hossy na bitcoinie Waluty
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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

Kuwejt



Legenda – rynki peryferyjne

Bahrajn

Bangladesz

Chorwacja

Estonia

Jordania

Kazachstan

Kenia

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.
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