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Podsumowanie

Czerwcowe dokonania globalnych rynków finansowych okazały się odzwierciedleniem
tego, co działo się w pierwszych pięciu miesiącach tego roku. Mieliśmy do czynienia
zarówno z ustanowieniem rekordu przez indeks Nasdaq i towarzyszącą mu ekscytacją
inwestorów, jak i z mini krachem pod koniec miesiąca, który wywołał krótką panikę na
giełdach. Wyraźny skok zmienności, po chwili względnego spokoju, przypominał
perturbacje z pierwszego kwartału. Natomiast w kwestii wojen handlowych w ostatnich
tygodniach przeszliśmy z teorii do praktyki. Niestety.
Patrząc z perspektywy warszawskiej giełdy, na której indeks sWIG80 zanotował
największy miesięczny spadek od czterech lat i znalazł się niebezpiecznie blisko dołka ze
stycznia 2016 roku, trudno uwierzyć, że wskaźnik małych spółek w USA dwa tygodnie
temu odnotował swój rekord. Podobnie zresztą, jak indeks firm technologicznych Nasdaq
oraz wskaźnik reprezentujący spółki zaliczane do tzw. FANGs. Po raz pierwszy od ponad
roku więcej profesjonalistów zdecydowało się przeważyć w aktywach spółki z Nowego
Jorku, kosztem słabych rynków wschodzących i przeżywającej trudności Europy.
Najgorzej radziły sobie rynki wschodzące, które wciąż musiały się zmagać z zyskującym na
wartości amerykańskim dolarem. W czerwcu doszedł do tego jeszcze jeden element
zagrażający pozycji emerging markets, czyli gwałtowne osłabienie chińskiego yuana,
które zostało odczytane przez rynek (moim zdaniem błędnie), jako próba zastraszenia
Białego Domu przez Pekin w ramach nasilającej się wymiany handlowych ciosów.
To, co dla emerging markets w ostatnich tygodniach stanowiło poważny problem, dla
Europy powinno być wybawieniem. Słabe euro już w kwietniu pomogło w szturmie
europejskich indeksów na styczniowe szczyty. Niestety, jak to zwykle na Starym
Kontynencie bywa, inny problem zniwelował pozytywny wpływ słabnącej waluty.
Okazało się bowiem, że tak jak w Polsce małe spółki są raczej głównymi ofiarami, a nie
beneficjentami konsumpcyjnego i inwestycyjnego bumu, tak europejskie
przedsiębiorstwa stają się jak na razie największym przegranym w wojnie handlowej
między Waszyngtonem, a Pekinem.
Niestety konflikt handlowy stał się w ostatnich tygodniach pierwszego półrocza znacznie
bardziej realnym zagrożeniem, niż można było oczekiwać po trwających od marca
słownych przepychankach. Na końcu okazuje się, że wojny może i wypowiadają rządy, ale
walczyć w nich i ginąć będą zwykłe firmy, a tym samym ich akcjonariusze i pracownicy.
Być może dopiero jakaś paniczna wyprzedaż w stylu lutowego minikrachu zmusi
administrację Donalda Trumpa do wykonania kroku wstecz i ogłoszenia rozejmu w
wojnie, której nie można wygrać nie niszcząc siebie nawzajem.
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Czerwcowe dokonania globalnych rynków finansowych okazały się odzwierciedleniem tego,
co działo się w pierwszych pięciu miesiącach tego roku. Mieliśmy do czynienia zarówno z
ustanowieniem rekordu przez indeks Nasdaq i towarzyszącą mu ekscytacją inwestorów, jak i
z mini krachem pod koniec miesiąca, który wywołał krótką panikę na giełdach. Wyraźny skok
zmienności, po chwili względnego spokoju, przypominał perturbacje z pierwszego kwartału.
Natomiast w kwestii wojen handlowych w ostatnich tygodniach przeszliśmy z teorii do
praktyki. Niestety.
Patrząc z perspektywy warszawskiej giełdy, na której indeks sWIG80 zanotował największy
miesięczny spadek od czterech lat i znalazł się niebezpiecznie blisko dołka ze stycznia 2016
roku, trudno uwierzyć, że wskaźnik małych spółek w USA (Russell 2000) dwa tygodnie temu
odnotował swój rekord. Podobnie zresztą, jak indeks firm technologicznych Nasdaq oraz
wskaźnik reprezentujący spółki zaliczane do tzw. FANGs (wykres 1). Co istotne, towarzyszyła
temu fala znaczących napływów do funduszy akcyjnych (40 mld USD w ciągu 7 tygodni),
porównywalna jedynie z euforią, jaka miała miejsce podczas styczniowego rajdu światowych
indeksów. Wtedy radość nie trwała długo, a lutowe umorzenia przekroczyły wcześniejsze
wpłaty. Tym razem było podobnie. Wywołana informacją o potencjalnym zakazie chińskich
inwestycji w amerykańskie spółki technologiczne silna przecena na Wall Street w ostatnim
tygodniu czerwca spowodowała gwałtowny odpływ środków z funduszy akcyjnych (ponad 24
mld w zaledwie tydzień) (wykresy 2‐3).
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Wykres 1: Czerwcowe rekordy na Wall Street i minikrach.
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Wykres 2: Powtórka ze stycznia i lutego (w miniaturze). Chwila entuzjazmu i krótka panika.
6

5

4

indeks byki/niedźwiedzie dla inwestorów
instytucjonalnych w USA

2700

indeks byki/niedźwiedzie dla inwestorów
indywidualnych w USA

2500

indeks S&P500 (skala prawa)

2300
2100
1900

3

1700
2

1500
1300

1
1100
0
sty 10

900
sty 11

sty 12

sty 13

sty 14

sty 15

sty 16

sty 17

sty 18

źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Komentarz Dyrektora Departamentu Inwestycji

Wykres 3: Do euforii jednak daleko.
Wskaźnik sentymentu rynkowego w USA (złożony z
wskaźnik sentymentu rynkowego w USA
czterech składowych – Bulls/Bears instytucjonalni,
(złożony z czterech skałdowych ‐ Bulls/Bears
indywidualni, VIX, Put/Call ratio
instytucjonalni, Indywidualni, VIX, Put/Call
ratio)
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Zanim jednak inwestorzy musieli zmierzyć się z potencjalnymi efektami kolejnego, choć już
znacznie bardziej realnego, starcia w przybierających na sile wojnach handlowych, pokaz siły
głównych amerykańskich indeksów spowodował istotne przetasowania w portfelach
zarządzających funduszami. Po raz pierwszy od ponad roku więcej profesjonalistów
zdecydowało się przeważyć w aktywach spółki z Nowego Jorku, kosztem słabych rynków
wschodzących i przeżywającej trudności Europy (wykresy 4‐5). W połowie miesiąca, gdy
indeks S&P500 był na dobrej drodze do zmierzenia się z pułapem 2800 punktów, już tylko
niecałe 15% zarządzających uznawało styczniowy szczyt za poziom wieńczący hossę, choć
jeszcze w maju było ich prawie 20%. Według prawie połowy respondentów z czerwcowego
sondażu Bank of America ML maksimum już niemal 10‐letniego trendu wzrostowego w USA
należy szukać powyżej poziomu 3000 punktów dla indeksu S&P500. Podsumowując – Wall
Street wróciła do łask, a inne rynki z nich wypadły (wykresy 6‐7).
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Wykres 4: Po raz pierwszy od ponad roku więcej inwestorów przeważa akcje z Wall Street.

źródło: BoAML

Wykres 5: USA zyskuje kosztem rynków wschodzących i Europy.

źródło: BoAML
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Wykres 6: W maju prawie 20% zarządzających było przekonanych, że koniec hossy jest już za nami.

źródło: BoAML

Wykres 7: W połowie czerwca odsetek pesymistów było już mniej.

źródło: BoAML,

Najgorzej radziły sobie rynki wschodzące, które wciąż musiały się zmagać z zyskującym na
wartości amerykańskim dolarem. W czerwcu doszedł do tego jeszcze jeden element
zagrażający pozycji emerging markets, czyli gwałtowne osłabienie chińskiego yuana, które
zostało odczytane przez rynek (moim zdaniem błędnie), jako próba zastraszenia Białego

Komentarz Dyrektora Departamentu Inwestycji

Domu przez Pekin w ramach nasilającej się wymiany handlowych ciosów (wykres 8). Gdy w
drugiej połowie 2015 roku chińska waluta zaczęła wyraźnie słabnąć (też oskarżano Pekin o
intencjonalne działanie i również nie do końca słusznie), pojawiła się groźba „chinageddonu”,
a głównym przegranym okazały się właśnie rynki wschodzące, szczególnie partnerzy
handlowi Państwa Środka.
W takich właśnie okolicznościach indeks MSCI Emerging Markets zanotował w ubiegłym
miesiącu 5‐proc. przecenę, powiększając stratę z pierwszego półrocza do 8%. Tym samym
najlepsza kategoria aktywów ubiegłego roku (zarówno w segmencie akcji, jak i obligacji) w
tym roku znalazła się na samym końcu zestawień. W czasie gdy na Wall Street płynął świeży
strumień pieniędzy, fundusze rynków wschodzących przeżywały exodus inwestorów. W maju
i czerwcu wypłynęło 17 mld dolarów z funduszy akcyjnych, czyli dziesiąta część tego, co przez
poprzednie dwa lata przypłynęło na giełdy emerging markets. Dlatego, przynajmniej
teoretycznie, jest jeszcze sporo potencjalnej podaży, która w dalszym ciągu może spychać
rynki rozwijające się, jeśli główne czynniki stojące za ich słabością w ostatnich miesiącach nie
znikną (wykres 9).
Wykres 8: W czerwcu rynki wschodzące kontynuowały pokaz słabości, powróciły obawy o
dalszą dewaluację chińskiej waluty.
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Wykres 9: Odpływ z funduszy akcji rynków wschodzących zdecydowanie przyspieszył w
czerwcu.
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Można do nich zaliczyć presję na wzrost stóp procentowych w USA, która akurat w
przypadku 10‐letnich obligacji nieco zelżała i może szybko nie powrócić biorąc pod uwagę
utrzymującą się od pewnego czasu (na rynku kontraktów terminowych) rekordową niechęć
inwestorów do obligacji (wykres 10).
W drugim kwartale najbardziej widocznym problemem dla rynków wschodzących stało się
oczywiście umocnienie dolara. Moim zdaniem można potraktować je jako jeden z siedmiu
sygnałów alarmowych wysłanych w ostatnich ośmiu miesiącach inwestorom przez rynki, jako
ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem jednomyślności i być może zapowiedź
nadchodzących zmian dotychczasowych trendów.
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Wykres 10: Teraz już „wszyscy” stawiają na dalszy wzrost rentowności obligacji w USA.
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Pozostałe sygnały to w kolejności wystąpienia: wzrost rentowności obligacji skarbowych w
USA z 2,2% do 3 %, pęknięcie bańki na kryptowalutach (i blockchain), renesans zmienności
na rynkach, chwilowa panika na spółkach zaliczanych do FANGs w marcu, słabość na akcjach
i obligacjach rynków wschodzących, a także krótka panika z końca czerwca wywołana realną
perspektywą wojen handlowych. W połączeniu z umacniającym się dolarem, powyższe
zestawienie zawiera prawie wszystkie główne tematy inwestycyjne, na które inwestorzy
gremialnie stawiali pod koniec ubiegłego roku. We wszystkich tych przypadkach rynek
boleśnie zweryfikował (nawet jeśli tylko przez chwilę, jak w przypadku FANGs), niewzruszoną
pewność siebie inwestorów.
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się zauważyć. W ciągu minionych kilku miesięcy zaczęła wyraźnie wzrastać różnica
rentowności obligacji o ratingu inwestycyjnym w relacji do papierów skarbowych, co było
związane między innymi z dużą podażą tego długu wykorzystanego do sfinansowania
rekordowej wartości transakcji fuzji i przejęć. Póki co jednak trudno traktować wzrost marż,
jako ostrzeżenie przed trudniejszą sytuacją w segmencie obligacji korporacyjnych, skoro na
rynku obligacji spekulacyjnych (śmieciowych, HY) nie widać jeszcze specjalnych oznak stresu
wśród inwestorów (wykres 13). Dlatego na ósmy sygnał alarmowy możemy jeszcze poczekać,
a, posiłkując się historycznymi analogiami, powinien on zostać przez rynek wysłany zanim
hossa na Wall Street się zakończy.
Wykres 13: Rynek obligacji korporacyjnych jest jedynym modnym tematem inwestycyjnym,
który nie dał się jeszcze we znaki globalnym inwestorom. Ale to się może zmienić.
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Żaden z dotychczasowych sygnałów nie ma takiego ciężaru gatunkowego, jak ten
(potencjalny) z rynku obligacji korporacyjnych. Umacniający się dalej dolar może nieco
ograniczyć rentowność amerykańskich eksporterów, wywrzeć presję na surowce, czy
wywołać dalsze perturbacje na rynkach wschodzących, ale nie zagrozi globalnej hossie w
równym stopniu, co kłopoty z refinansowaniem działalności firm. Tym bardziej, że, patrząc
na szybkość, z jaką w czerwcu inwestorzy zaczęli zamykać swoje krótkie pozycje na
dolarowych kontraktach (wykresy 14‐15), potencjał kolejnej fali aprecjacji amerykańskiej
waluty jest już ograniczony.
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Wykres 14: Powszechna niechęć inwestorów do dolara została boleśnie zweryfikowana
przez rynek.
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Wykres 15: Inwestorzy przystąpili do zamykania krótkich pozycji na dolarze.
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To, co dla emerging markets stanowiło w ostatnich tygodniach stanowiło poważny problem,
dla Europy powinno być wybawieniem. Słabe euro już w kwietniu pomogło w szturmie
europejskich indeksów na styczniowe szczyty. Niestety, jak to zwykle na Starym Kontynencie
bywa, inny problem zniwelował pozytywny wpływ słabnącej waluty. Okazało się bowiem, że
tak jak w Polsce małe spółki są raczej głównymi ofiarami, a nie beneficjentami
konsumpcyjnego i inwestycyjnego bumu, tak europejskie przedsiębiorstwa stają się jak na
razie największym przegranym w wojnie handlowej między Waszyngtonem, a Pekinem.
Przedstawiciele spółki Daimler już zapowiedzieli niższe zyski w drugiej połowie roku ze
względu na spodziewany spadek sprzedaży samochodów po wprowadzeniu ceł odwetowych
przez chiński rząd. Należy zaznaczyć, że dostarczane do Chin mercedesy w dużej mierze
pochodzą z amerykańskich fabryk. Generalnie niemieckie firmy odpowiadają za ponad 60%
szacowanego na 11 mld dolarów eksportu aut z USA do Chin. Natomiast amerykańscy
producenci, jak Ford, czy General Motors, większość sprzedawanych w Chinach pojazdów
wytwarzają w miejscowych fabrykach. Dodając do tego zapowiedź Donalda Trumpa
wprowadzenia nowych ceł na import samochodów ze Starego Kontynentu, dostajemy
odpowiedź dlaczego w drugiej połowie czerwca akcje przedstawicieli europejskiego
przemysłu motoryzacyjnego zanotowały spadki rzędu 10%, pozbawiając przy tym główne
indeksy szansy na silniejsze wzrosty. Ponieważ producenci samochodów „karmią” szeroką
rzeszę poddostawców, kryzys handlowy zaczął zataczać coraz szersze kręgi. Akcje spółki
Osram, produkującej miedzy innymi oświetlenie samochodowe, spadły o 30% w reakcji na
prognozowany spadek popytu na jej wyroby (wykres 16).
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Wykres 16: Europejski rynek motoryzacyjny ofiarą wojny między USA, a Chinami.
80
75
70
65
60
55
50

notowania spółki Daimler

45

notowania spółki Osram

40
35
30
cze 17

lip 17

sie 17

wrz 17

paź 17

lis 17

gru 17

sty 18

lut 18

mar 18 kwi 18 maj 18

cze 18

źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Komentarz Dyrektora Departamentu Inwestycji

Ponieważ Unia Europejska nie pozostała dłużna Ameryce po nałożeniu taryf na stal oraz
aluminium i wprowadziła cła na motocykle, sok pomarańczowy, masło orzechowe czy
whiskey, pod drugiej stronie oceanu również zaczęło się liczenie strat w firmach. Harley‐
Davidson oszacował koszty związane z ograniczeniem dostępności europejskiego rynku na
100 mln dolarów rocznie i zapowiedział przesunięcie części produkcji poza Stany. Naraził się
tym samemu Donaldowi Trumpowi, który kilkukrotnie dał na Twitterze upust swojej irytacji
związanej z takim przejawem zdrady narodowych interesów. Oczywiście inwestorzy
przystąpili do wyprzedaży akcji tej spółki. Podobnie zareagowali akcjonariusze firmy Brown‐
Forman, wytwórcy m.in. Jacka Danielsa, która co prawda nie może przenieść produkcji, ale
zapowiedziała podniesienie cen swoich trunków w Europie (wykres 17).
Wykres 17: Amerykańskie spółki również zaczynają odczuwać skutki europejskich ceł odwetowych.
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Wprowadzenie ograniczeń handlowych miało swoje konsekwencje również na rynku
surowców. Już od kilku miesięcy stal w Ameryce jest znacznie droższa niż na innych rynkach
(wykres 18). Za to cena soi, głównego obok samolotów produktu eksportowego USA w
handlu z Chinami, odnotowała ponad 15% spadek w ciągu minionych kilku tygodni, w reakcji
na zapowiedź nałożenia ceł przez rząd w Pekinie (wykres 19).
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Wykres 18: Stal w USA wyraźnie zdrożała po ogłoszeniu ceł importowych.

źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Wykres 19: Surowce rolne kolejną ofiarą wojny handlowej między USA, a Chinami.
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Niestety konflikt handlowy stał się w ostatnich tygodniach pierwszego półrocza znacznie
bardziej realnym zagrożeniem, niż można było oczekiwać po trwających od marca słownych
przepychankach. Na końcu okazuje się, że wojny może i wypowiadają rządy, ale walczyć w
nich i ginąć będą zwykłe firmy, a tym samym ich akcjonariusze i pracownicy. Być może
dopiero jakaś paniczna wyprzedaż w stylu lutowego minikrachu zmusi administrację Donalda
Trumpa do wykonania kroku wstecz i ogłoszenia rozejmu w wojnie, której nie można wygrać
nie niszcząc siebie nawzajem. Przykład chińskiej spółki telekomunikacyjnej ZTE, która po
odwieszeniu notowań w połowie czerwca tąpnęła o 60% ze względu na zagrożenie dalszego
jej funkcjonowania (po zablokowaniu dostępu do amerykańskich podzespołów), jest
najbardziej wymownym, choć przerażającym, dowodem na trudności w implementowaniu
XIX‐wiecznych metod do rozwiązywania problemów ekonomicznych w zglobalizowanym (na
życzenie USA) XXI wieku (wykres 20).
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Wykres 20: Pierwsze ofiary wojny handlowej między USA, a Chinami już padły.
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Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem
funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte
zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto
się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności,
aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności,
kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku
zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie
gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione
informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego
z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty ﬁnansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze
inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym
funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.
Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors
TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości
określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych lub konwersji
jednostek uczestnictwa. Wartość certyﬁkatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym
uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki
uczestnictwa/certyﬁkaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).
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