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Podsumowanie


W ciągu kilku pierwszych tygodni bieżącego roku byliśmy już świadkami zajęcia Kapitolu,
ugruntowania cenzury w mediach społecznościowych, odwrócenia przez nowego
prezydenta USA większości decyzji podjętych przez poprzednika oraz ogłoszenia podczas
konferencji w Davos tzw. „wielkiego resetu” w globalnej polityce pod czujnym okiem
prezydenta Chin. Musieliśmy się też mierzyć z kilkoma groźnymi mutacjami wirusa,
ograniczeniami w dostawach szczepionek i tendencją do utrzymania polityki lockdownu.
Jednak wydarzeniem przykuwającym największą uwagę okazała się rewolta internetowych
graczy, którzy pod przykrywką walki z Wilkami z Wall Street sami zapragnęli nimi zostać.



Rok 2020 kończyliśmy pełni nadziei na rychłą wielką normalizację w światowej gospodarce,
czyli rozpoczęcie procesu odmrażania sektora usługowego, przyspieszenie wzrostu
zatrudnienia oraz odbudowę konsumpcji. Póki co jednak moment, w którym
te rozbudzone oczekiwania zaczną być wypełniane z tygodnia na tydzień oddala się.
Również rozpoczęty w listopadzie ubiegłego roku słynny proces „wielkiej rotacji aktywów”
trochę się wypalił. Osłabł zapał inwestorów do pozbywania się spółek technologicznych
i wzrostowych oraz zamieniania ich na niedoceniane banki lub szerzej spółki typy value.
Trwająca od listopada 2020 roku fala hossy stała się po prostu bardziej demokratyczna.



Zgodnie z preferowanym przeze mnie scenariuszem, rok 2021 jest odpowiednikiem
1999 roku, czyli ostatniej, ale za to dość długiej i jakże spektakularnej fali rynku byka lat
90-tych XX wieku. To właśnie do jej ówczesnych liderów, tzw. dotcomów oraz spółek
telekomunikacyjnych należało zarówno ostatnie słowo w hossie (od października 1999 do
marca 2000 indeks Nasdaq wzrósł o 90%), jak i widowiskowe przypieczętowanie zmiany
trendu. Jest wiele elementów świadczących o podobieństwie wydarzeń z ostatnich lat
i miesięcy do tego, co działo się na rynkach ponad dwie dekady temu. Jednym z nich, choć
wbrew pozorom wcale nie tak jednoznacznym, są obecne wyceny akcji – według wielu
metodologii wyższe lub równie wysokie jak w latach 1999-2000.



Kolejna bardzo wyraźna analogia do wydarzeń z końcówki lat 90-tych związana jest
z ubiegłorocznym wybuchem popularności ofert na rynku pierwotnym, widocznym na
całym świecie. W ubiegłym roku 80% firm oferujących swoje akcje nie mogło pochwalić się
osiąganymi zyskami. Tak duży odsetek przedsiębiorstw sprzedających jedynie nadzieje na
świetlaną przyszłość obserwowano właśnie w latach 1999-2000. Kolejnym elementem
łączącym lata 2020/21 z końcówką lat 90-tych jest zachowanie drobnych inwestorów. Dziś,
podobnie jak ponad dwadzieścia lat temu, tłumnie ruszyli oni na giełdowe parkiety, czy to
w Chinach, Turcji, Rosji, Polsce czy USA. W całym 2020 roku odnotowano wzrost udziału
inwestorów indywidualnych w obrotach giełd na świecie, a od listopada ubiegłego roku
wyraźny przyrost aktywów w akcyjnych funduszach inwestycyjnych.
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Jeśli giełdowe powiedzenie „Jaki styczeń, taki cały rok” odnieść do całego spektrum życia
społeczno-gospodarczego, to można przypuszczać, że 2021 rok może być równie zaskakujący,
jak poprzedni. W ciągu kilku pierwszych tygodni bieżącego roku byliśmy już świadkami zajęcia
Kapitolu, ugruntowania cenzury w mediach społecznościowych, odwrócenia przez nowego
prezydenta USA większości decyzji podjętych przez poprzednika oraz ogłoszenia podczas
konferencji w Davos tzw. „wielkiego resetu” w globalnej polityce pod czujnym okiem
prezydenta Chin. Musieliśmy się też mierzyć z kilkoma groźnymi mutacjami wirusa,
ograniczeniami w dostawach szczepionek i tendencją do utrzymania polityki lockdownu.
Jednak wydarzeniem przykuwającym największą uwagę okazała się rewolta internetowych
graczy, którzy pod przykrywką walki z Wilkami z Wall Street sami zapragnęli nimi zostać.

Rok 2020 kończyliśmy pełni nadziei na rychłą wielką normalizację w światowej gospodarce,
czyli rozpoczęcie procesu odmrażania sektora usługowego, przyspieszenie wzrostu
zatrudnienia oraz odbudowę konsumpcji wspartej oszczędnościami rozsadzającymi bankowe
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skarbce na całym świecie. Póki co jednak moment, w którym te rozbudzone oczekiwania
zaczną być wypełniane z tygodnia na tydzień oddala się (wykresy 1-5).
Wykres 1: Rynek wciąż liczy na szybki powrót amerykańskiego PKB do poziomu sprzed
pandemii.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Wykres 2: Wielka normalizacja, czyli odbudowa konsumpcji usług wciąż przed nami.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne
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Wykres 3: Usługi odbudowują się wolniej niż przemysł.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Wykres 4: Zatrudnienie w najbardziej dotkniętych pandemią sektorach pozostaje na niskim
poziomie.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne
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Wykres 5: Odroczony popyt teoretycznie ma z czego być sfinansowany.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Zarówno rządy w Europie, jak i nowa administracja w USA, w obliczu rozczarowującego tempa
szczepień spowodowanego między innymi problemami z dostawą szczepionek, nie kwapią się
do luzowania obostrzeń.
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Z kolei wieści płynące z Izraela, kraju najbardziej zaawansowanego w szczepieniach obywateli,
są zachęcające (potwierdzają skuteczność szczepionek firmy Pfizer), ale nie przełomowe
(transmisja wirusa wśród osób niezaszczepionych nie została wyraźnie ograniczona) (wykres
6).

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Israel-sees-big-drop-in-COVID-cases-among-vaccinated

Wykres 6: Generalnie pozytywne doświadczenia Izraela w procesie szczepień. Jednak
transmisja wirusa nie została jeszcze definitywnie zatrzymana.

Źródło: Goldman Sachs

https://www.timesofisrael.com/with-infections-still-frustratingly-high-israel-discovers-limits-of-vaccines/
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Analizując rozwój wypadków związanych z pandemią nie sposób pominąć rozprzestrzeniające
się co najmniej trzy istotne mutacje wirusa, co do których zjadliwości lub zakaźności wciąż
trwają spory, nie wspominając o związanym z nimi ryzyku spadku efektywności dostępnych
dziś szczepionek. Zdołały one już wywołać kolejną falę paniki i ograniczenia
w międzynarodowym transporcie.

Szczepionki nadal mogą okazać się czynnikiem rozwiązującym problem koronawirusa,
ale uzyskanie odporności stadnej na globalną skalę (co pozwoli władzom odejść od polityki
lockdownu) może zająć znacznie więcej czasu niż się to wydawało dwa-trzy miesiące temu.
Dlatego pandemia wciąż pozostaje politycznym tematem numer jeden.
Patrząc natomiast na zachowanie w tym roku głównych indeksów akcji na świecie, widać że
dla rynków finansowych pandemia zeszła już najwyraźniej na plan dalszy. Inwestorzy nie mają
wątpliwości co do mocnego odbicia w globalnej gospodarce w 2021 roku, wzrostu inflacji
i wyraźnej poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw. Zdaniem większości giełdowych
graczy proces wielkiej normalizacji w gospodarce prędzej czy później i tak nastąpi, więc nie ma
coś pochylać nad problemami dnia dzisiejszego. Zachowanie tak cyklicznych aktywów, jak
surowce (już nawet ceny ropy naftowej odrobiły wszystkie pandemiczne straty), zadziwiająca
siła globalnego przemysłu, ostatni wzrost rentowności obligacji skarbowych, o rekordach
indeksów akcji nie wspominając, sugerują, że nie powinniśmy martwić się o koniunkturę
w 2021 roku. Chyba, że wszystkie te wskaźniki wyprzedzające tym razem zawiodą.
Podobnie jak gospodarcza normalizacja napotyka problemy, również rozpoczęty w listopadzie
ubiegłego roku słynny proces „wielkiej rotacji aktywów” (od wygranych do przegranych)
trochę się wypalił. Szczególnie osłabł zapał inwestorów do pozbywania się spółek
technologicznych i wzrostowych oraz zamieniania ich na niedoceniane banki lub szerzej spółki
typy value (wykres 7). Trwająca od listopada 2020 roku fala hossy stała się po prostu bardziej
demokratyczna. Od trzech miesięcy już niemal 90% spółek notowanych na giełdzie NYSE
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handluje się powyżej swoich 200-sesyjnych średnich, a zdecydowanie więcej firm
wchodzących w skład indeksu S&P500 zdołało ostatnio pobić jego dokonania, niż w pierwszych
10-miesiącach ubiegłego roku (wykresy 8-11).
Wykres 7: Początek nowego roku przyniósł wypalenie się „wielkiej rotacji” między spółkami
typu growth, a value.

Źródło: JP Morgan

Wykres 8: W całym 2020 roku większość spółek z indeksu S&P500 okazała się słabsza od
samego indeksu.

źródło: https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/oscillations-in-opportunity
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Wykres 9: Ostanie dwa miesiące ubiegłego roku to istotny wzrost szerokości rynku akcji
w USA. Hossa stała się bardziej demokratyczna.

źródło: https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/oscillations-in-opportunity
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Wykres 10: W ciągu całego ubiegłego roku dużymi wzrostami kursów mógł się jednak
pochwalić najmniejszy od dwóch dekad odsetek firm z indeksu S&P500.

źródło: https://jonathanbaird88-89120.medium.com/dwindling-number-of-leading-stocks-signal-danger-6a958e4213dd

Wykres 11: Wyraźna poprawa szerokości hossy nastąpiła w ostatnich trzech miesiącach.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne
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Nie oznacza to jednak, że liderzy 12-letniej hossy na Wall Street, czyli spółki określane jako
technologiczne (czy też szerzej wzrostowe) poddadzą się bez walki i pozwolą odebrać sobie
palmę pierwszeństwa. Moim zdaniem powinny one pozostać tematem przewodnim trwającej
od 2009 hossy do samego jej końca, choć podobnie jak w latach 2006-2007, deweloperzy
i banki, mogą jako pierwsze zatknąć flagę na jej szczycie.
Póki co, spółki takie jak Microsoft, Alphabet, Amazon, czy Netflix, publikując świetne wyniki za
czwarty kwartał ubiegłego roku i niezłe prognozy na kolejne okresy, uświadomiły inwestorom,
że bezkrytyczne poddawanie się procesowi „wielkiej rotacji” może nie być najrozsądniejszą
strategią. Przynajmniej jeszcze nie teraz. W końcu, jeśli zgodnie z preferowanym przeze mnie
scenariuszem, rok 2021 jest odpowiednikiem 1999 roku, czyli ostatniej, ale za to dość długiej
i jakże spektakularnej fali rynku byka lat 90-tych XX wieku, to właśnie do jej ówczesnych
liderów, tzw. dotcomów oraz spółek telekomunikacyjnych należało zarówno ostatnie słowo
w hossie (od października 1999 do marca 2000 indeks Nasdaq wzrósł o 90%), jak
i widowiskowe przypieczętowanie zmiany trendu (wykres 12).
Wykres 12: Kryzys rosyjski z 1998 roku odpowiednikiem pandemii 2020 roku. A rok 1999
odpowiednikiem roku 2021?
przemysłowy indeks PMI w USA (skala lewa)
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Jest wiele elementów świadczących o podobieństwie wydarzeń z ostatnich lat i miesięcy
do tego, co działo się na rynkach ponad dwie dekady temu. Jednym z nich, choć wbrew
pozorom wcale nie tak jednoznacznym, są obecne wyceny akcji – według wielu metodologii
wyższe lub równie wysokie jak w latach 1999-2000 (wykresy 13-21). Warto jednak zwrócić
uwagę, że to dość powszechne przeświadczenie pod koniec listopada ubiegłego roku zostało
zakwestionowane przez samego Roberta Shillera, twórcę wskaźnika CAPE (czyli cyklicznie
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skorygowanego mnożnika P/E), jednej z głównych miar wskazujących na współczesną
drożyznę na rynkach akcji. Koronnym argumentem świadczącym według Shillera na korzyść
obecnego poziomu wycen spółek stało się porównanie dochodowości akcji z rentownością
obligacji skarbowych. Rzeczywiście, w odniesieniu do stóp procentowych zbliżających się
nominalnie do zera, a realnie ujemnych, trudno twierdzić, że jakakolwiek klasa aktywów jest
przewartościowana. Problem w tym, że absurdalność wycen może dotyczyć także samego
punktu odniesienia, czyli rynku instrumentów dłużnych, co zauważył na początku tego roku
znany inwestor Jeremy Grantham, porównując obecną sytuację do końcówek rynków byka
w latach 1929, 1972, 2000 czy 2007 roku. Nie mam zamiaru polemizować z profesorem
Shillerem, który przecież odebrał nagrodę Nobla za analizy dotyczące wyceny aktywów
i przewidział niejedno załamanie rynków akcji, ale pamiętam, że na przełomie lat 1999/2000
również chwytano się wielu sposobów, żeby usprawiedliwić ówczesny poziom wycen lub
wykazać, że dotychczasowe miary nie mają zastosowania do nowych warunków. W 1999 roku
wydano kilka książek poświęconych świetlanej przyszłości rynku akcji w USA, przekonująco
tłumacząc np. dlaczego przemysłowy indeks Dow Jones osiągnie niebawem pułap 36 000
punktów (gdy zmagał się z poziomem 11 tys.).
Wykres 13: Gdy porównamy zyskowność akcji z rentownością obligacji, akcje wciąż wydają
się atrakcyjne wycenione. Nie zmienia to jednak faktu, że spółki w USA są najdroższe
od 2000 roku.
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źródło: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm, Bloomberg, obliczenia własne

https://www.project-syndicate.org/commentary/making-sense-of-soaring-stock-prices-by-robert-j-shiller-et-al-202011?barrier=accesspaylog
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Wykres 14: Akcje wyceniane są dziś najwyżej od lat 1999/2000.

źródło: https://www.yardeni.com/

Wykres 15: Liczba spółek z indeksu S&P500 o wysokim mnożniku P/S jest dziś najwyższa
w historii.

Źródło:https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/forecast-2021-the-stock-market
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Wykres 16: Kapitalizacja indeksu S&P500 względem sprzedaży bije rekordy.

źródło: Citibank Research

Wykres 17: Duże spółki wiodą prym w poziomie wycen w USA.

Źródło: Goldman Sachs
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Wykres 18: Na Wall Street spółki drogie stają się coraz droższe.

Źródło: Goldman Sachs

Wykres 19: Poziomy wycen w USA dorównują tym z 2000 roku.

Źródło: Goldman Sachs

Komentarz Dyrektora Departamentu Inwestycji

Wykres 20: Najdroższe spółki są jednocześnie ulubieńcami inwestorów.

Źródło: Goldman Sachs

Wykres 21: Spółki, które nie przynoszą zysków zachowują się często lepiej od tych, które coś
zarabiają

Źródło: https://www.forbes.com/sites/michaelcannivet/2021/01/24/best-bubble-stock-for-2021-zoom-or-tesla/?sh=14554d6b6fce
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https://www.cnbc.com/2021/01/21/jeremy-grantham-says-market-is-in-a-bubble-amid-investor-euphoria.html

https://www.marketwatch.com/story/bulls-again-are-putting-stock-in-whatever-valuation-measure-validates-their-market-view11609835075

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/09/dow-36-000/306249/

Kolejna bardzo wyraźna analogia do wydarzeń z końcówki lat 90-tych związana jest
z ubiegłorocznym wybuchem popularności ofert na rynku pierwotnym (IPO), widocznym
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na całym świecie – od Nowego Jorku po Warszawę (wykresy 22-26). Nie chodzi tu przy tym
wyłącznie o liczbę spółek, które zdecydowały się wejść na giełdy, ani o wartość pozyskanego
kapitału.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-12/ipo-mania-sweeps-over-robinhood-crowd-and-stokes-a-111-rally

https://www.wsj.com/articles/record-ipo-surge-set-to-roll-on-in-2021-11609324381

Wykres 22: Gorączka złota na rynku ofert publicznych przyciąga coraz więcej inwestorów
i jest coraz bardziej spektakularna, przypominając końcówkę hossy lat 90-tych.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne
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Wykres 23: Rynek ofert pierwotnych był w 2020 roku bardzo silny i w USA i w Azji.

źródło: Goldman Sachs

Wykres 24: Już nie tylko tradycyjne IPO interesują inwestorów. Oferty SPAC są dziś
rozchwytywane.

źródło: Goldman Sachs
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Wykres 25: Rynek pierwotny w USA w najlepszej formie od lat 1999-2000.

źródło: https://www.ft.com/content/cfdab1d0-ee5a-4e4a-a37b-20acfc0628e3

Wykres 26: Nawet jeśli nie kupi się akcji w IPO można skorzystać z hossy na tym rynku
kupując fundusz ETF.

źródło: https://www.ft.com/content/cfdab1d0-ee5a-4e4a-a37b-20acfc0628e3
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Uwagę zwraca przede wszystkim fakt jakie firmy, przy jakiej wycenie i z jakim skutkiem dla
akcjonariuszy rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem kapitałowym. W ubiegłym roku (a nawet
w ostatnich trzech latach) 80% firm przeprowadzających IPO nie mogło pochwalić się
osiąganymi zyskami. Tak duży odsetek przedsiębiorstw sprzedających jedynie nadzieje na
świetlaną przyszłość obserwowano właśnie w latach 1999-2000. Dodatkowo, mediana wycen
akceptowanych przez inwestorów w ofertach pierwotnych jest dziś najwyższa od dwóch dekad
(wykresy 27-30).
Wykres 27: Większość firm oferujących swoje akcje nie może pochwalić się zyskami, tak jak
dwie dekady wcześniej.

źródło: Goldman Sachs
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Wykres 28: Wyceny ofert na rynku pierwotnym są dziś najwyższe od lat 1999-2000.

źródło: https://www.lutz.us/financial-market-update-12-15-20/

Chętnych jednak nie brakuje i to z prostego powodu. Średni zysk z akcji na debiucie w
2020 roku przekraczał 40% i był najwyższy od… przełomu lat 1999 i 2000 (średnio 65%).
Wykres 29. Skoro średni debiut giełdowy przynosił inwestorom ponad 40% zwrot w 2020
roku, trudno się dziwić, że chętnych na kupowanie spółek w IPO nie brakuje.

źródło: Goldman Sachs
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Wykres 30. Najbardziej gorące debiuty 2020 roku mogły się równać jedynie z debiutami z lat
2000 i 2007 (plus Twitter w 2013 roku).

źródło: https://www.ft.com/content/cfdab1d0-ee5a-4e4a-a37b-20acfc0628e3

Fenomenem ostatnich miesięcy jest jednak rekordowy wysyp ofert SPAC (Special Purpose
Acquisition Company), czyli wehikułów inwestycyjnych, które wchodzą na giełdę nie
prowadząc działalności operacyjnej, a środki pozyskane w trakcie IPO mają przeznaczyć na
mniej lub bardziej określone przejęcia. Oznacza to, że inwestorzy dają zarządom pieniądze na
przejęcia (np. w ciągu 2 lat) jakiegoś przedsiębiorstwa niemal w ciemno - część SPAC deklaruje
docelową branżę, ale ponad 30% nie precyzuje nawet tego. W ciągu pierwszych 3 tygodni
nowego roku w 56 ofertach SPAC pozyskano w USA 16 mld dolarów. W tym samym czasie
tradycyjnych IPO było jedynie 9 (za 4 mld $). Analogicznego „kota w worku” inwestorzy byli
skłonni kupować od spółek przedstawiających świetlane wizje podboju Internetu w czasach
bańki dotcomów (wykresy 31-35).
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Wykres 31: Oferty typu SPAC podbiły rynek IPO w ubiegłym roku.

źródło: https://www.wsj.com/articles/record-ipo-surge-set-to-roll-on-in-2021-11609324381

Wykres 32: Oferty typu SPAC przyciągały inwestorów z miesiąca na miesiąc, aby ustanowić
rekord w styczniu 2021 roku.

źródło: Goldman Sachs
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Wykres 33: Duża część ofert typu SPAC szuka potencjalnych tematów do przejęć w ramach
branży technologicznej, ale 30% wcale nie deklaruje, w jakie spółki zamierza włożyć
pieniądze inwestorów.

źródło: Goldman Sachs

Wykres 34: Oferty typu SPAC to – do niedawna - mało znany instrument, ale tym bardziej
pożądany.

źródło: Goldman Sachs
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Wykres 35: Silne zachowanie segmentu notowanych spółek typu SPAC w ciągu ostatnich
kilku miesięcy.

źródło: JP Morgan

Kolejnym elementem łączącym lata 2020/21 z końcówką lat 90-tych jest zachowanie drobnych
inwestorów. Dziś, podobnie jak ponad dwadzieścia lat temu, tłumnie ruszyli oni na giełdowe
parkiety, czy to w Chinach, Turcji, Rosji, Polsce czy USA. W całym 2020 roku odnotowano
wzrost udziału inwestorów indywidualnych w obrotach giełd na świecie, a od listopada
ubiegłego roku wyraźny przyrost aktywów w akcyjnych funduszach inwestycyjnych
(szczególnie ETF) (wykresy 36-44).
Wykres 36: W końcówce hossy lat 90-tych drobni inwestorzy mocno angażowali się w handel
na rynkach akcji

źródło: Goldman Sachs
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Wykres 37: W ostatniej fazie bańki spekulacyjnej końca lat 90-tych roiło się od spółek
internetowych, a obroty giełdowe mocno wzrosły.

źródło: https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/you-could-have-shorted-dot-coms-you-just-didnt/

Wykres 38: W 2020 roku drobni inwestorzy zaczęli masowo grać na Wall Street, czego nie
robili
w ciągu poprzednich 11-lat hossy

źródło: Goldman Sachs
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Wykres 39: Mali inwestorzy lubią wykorzystywać dźwignię finansową, stali się bardzo
aktywni na rynku opcji na Wall Street.

źródło: https://www.epsilontheory.com/off-wall-street-and-off-off-wall-street/

Wykres 40: Handel opcjami na akcje w USA nigdy nie był tak popularny.

źródło: Bloomberg
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Wykres 41: Dynamiczny wzrost obrotów realizowanych przez internetowych brokerów,
najwyższy od 1999 roku.

źródło: https://financialhorse.com/will-the-stock-market-crash-in-2021/

Wykres 42: Ostatnie trzy miesiące to największy przyrost nowych środków w amerykańskich
funduszach akcyjnych od ponad dekady.

źródło: Goldman Sachs
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Wykres 43: Od drugiej połowy ubiegłego roku napływ kapitału do globalnych funduszy akcji
przybiera na sile.

źródło: JP Morgan

Wykres 44: Pod koniec 2020 roku inwestorzy znowu zaczęli wierzyć w rynki wschodzące i
stawiać na nie.

źródło: JP Morgan
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https://www.cnbc.com/2021/01/11/retail-investing-is-booming-heres-what-wall-street-is-expectedto-do-with-10-million-new-members.html

Tak jak dwie dekady wcześniej, zainteresowanie indywidualnych inwestorów skupiło się
ostatnio z jednej strony na dużych i modnych spółkach (Apple, Tesla), a z drugiej na firmach
o najmniejszej kapitalizacji (indeks Russell Microcap) oraz tzw. penny stocks (wartość 1 akcji
poniżej 1 $), na handlu którymi zbiła kiedyś fortunę firma słynnego Wilka z Wall Street (zanim
weszła na lukratywny rynek IPO) (wykresy 45-49).
Wykres 45: Spółki o najniższej kapitalizacji na Wall Street stały się liderami ostatniej fali
hossy.

źródło: https://www.epsilontheory.com/off-wall-street-and-off-off-wall-street/
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Wykres 46: Tak dynamiczne wzrosty na najmniejszych spółkach widziano ostatnio dwie
dekady temu.

źródło: https://www.bullmarkets.co/more-speculative-signs-energy-rebound-commodities-breakout-european-sentiment/

Wykres 47: Tzw. penny stocks gwiazdami ostatnich tygodni na Wall Street.

źródło: https://www.epsilontheory.com/off-wall-street-and-off-off-wall-street/
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Wykres 48: Im tańsza nominalnie akcja danej spółki, tym firma ta zdaje się być bardziej
atrakcyjna dla drobnych inwestorów i tym szybciej rośnie jej kurs.

źródło: https://www.epsilontheory.com/off-wall-street-and-off-off-wall-street/

Wykres 49: Spółki, których akcje notowane są poniżej 1 dolara zyskują w tym roku
najbardziej.

źródło: https://seekingalpha.com/article/4399891-warning-sign-correctly-called-last-bitcoin-crash-is-back
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W rezultacie indeks Russell Microcap, odnotowując 27-proc. zysk w tym roku, należy do
najlepszych indeksów świata, ustępując jedynie stworzonemu przez Goldman Sachs indeksowi
reprezentującemu najbardziej „shortowane” spółki na Wall Street (wzrost o ponad 40%)
(wykresy 50-51).
Wykres 50: Inwestorzy indywidualni szturmują rynek akcji, wybierając, zarówno najbardziej
modne spółki, jak i te najmniejsze oraz uznawane przez profesjonalistów za najsłabsze.
Podobnie było w latach 1999-2000, choć mniej medialnie.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Wykres 51: Najmocniej rosły w ostatnich tygodniach spółki najmniej doceniane, te
przeciwko którym postawiono duże pieniądze.

źródło: JP Morgan
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W tym miejscu warto zauważyć, że wymuszone przez dynamiczną falę hossy zamykanie
krótkich pozycji nie jest jedynie fenomenem ostatnich tygodni. To samo działo się także
w latach 1999-2000. Wartość „zakładów” na spadki cen akcji poszczególnych spółek z indeksu
S&P obniżyła się dziś to takiego samego poziomu, jak w szczycie giełdowej euforii w marcu
2000 roku (wykresy 52-53). Nawet weterani „shortowania”, jak firma Citron Research,
wycofują się dziś z tego interesu. Jednak dwie dekady temu nikt nie traktował tego zjawiska
jako rewolucji na Wall Street zmierzającej do zabierania bogatym, żeby rozdać biednym (czyli
sobie). Dziś tak właśnie przedstawiany jest spekulacyjny najazd graczy skupionych wokół
platformy Reddit i handlujących przez aplikację Robinhood.
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Wykres 52: Wymuszone zamykanie krótkich pozycji po niemal każdej cenie nie jest
fenomenem ostatnich tygodni. To samo działo się w latach 1999-2000.

źródło: Goldman Sachs

Wykres 53: Zarówno dwie dekady temu, jak i dziś pod koniec hossy nikt już praktycznie nie
grał na spadki poszczególnych spółek.

źródło: Goldman Sachs
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https://www.bnnbloomberg.ca/citron-halts-20-years-of-short-sell-analysis-after-gamestop-woes-1.1556108

https://www.bnnbloomberg.ca/robinhood-couple-in-viral-tiktok-discover-quant-momentum-trade-1.1550799

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-05/stimulus-check-some-buy-stocks-on-robinhood-bitcoin-btc-ps5-with-600

https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021/01/25/gamestop-short-squeeze-citron-reddit/?sh=491381914af6
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Trudno zresztą na serio traktować takie stwierdzenia, skoro jednym z głównych orędowników
działań podejmowanych przez millenialsów jest Elon Musk, obecnie najbogatszy człowiek na
świecie. Każdy jego wpis na Twitterze przeradza się w szał zakupowy, czy to na spółce Signal
Advance (pomylonej przez graczy z komunikatorem Signal), czy to na tegorocznym bohaterze
większości memów – firmie GameStop, a nawet na inflacyjnej, stworzonej nieco dla żartu,
kryptowalucie Dogecoin (wykresy 54-56).

https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/elon-musk-tweeted-use-signal-and-investors-sent-wrong-stock-soaring-6350

Wykres 54: W obecnych czasach niewiele trzeba, żeby wywindować cenę niemal dowolnej
spółki. Nawet po ostatnim spadku, spółka Signal Advance jest dziś warta kilkukrotnie więcej
niż przed szturmem drobnych inwestorów, który przecież okazał się zwykłą pomyłką.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Komentarz Dyrektora Departamentu Inwestycji

https://edition.cnn.com/2021/01/26/investing/gamestop-stock-elon-musk-reddit/index.html

Wykres 55: Spółka GameStop była liderem rynku pod względem odsetka akcji sprzedanych
na krótko, zarówno w relacji do wszystkich wyemitowanych akcji, jak i w stosunku do akcji
dostępnych w wolnym obiegu.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne
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https://www.theguardian.com/business/2021/feb/04/price-of-dogecoin-rises-by-50-following-elon-musk-tweet

Wykres 56: Kryptowaluty to nie tylko Bitcoin. Ostatnie tygodnie należały do inflacyjnej,
cyfrowej waluty zwanej Dogecoin. Kurs Dogecoin według serwisu Coindesk.

źródło: https://www.coindesk.com/price/dogecoin
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Moim zdaniem ostatnie wydarzenia nie są żadną rewolucją, a jedynie objawem nadejścia
kolejnej fali, ale tym razem najwyraźniej bardziej zaraźliwej i niebezpiecznej odmiany wirusa
spekulacji, który od wiosny ubiegłego roku krąży po całym świecie, dając podobne symptomy,
jak dwie dekady wcześniej (wykres 57). Na szczęście ta epidemia nie wywołała jeszcze
lockdownu na giełdach, choć restrykcje wprowadzone przez internetowych brokerów w USA
pokazały, że takiego ryzyka nie da się wykluczyć.
Wykres 57: Dzisiejszy poziom euforii wśród inwestorów można porównać jedynie do
entuzjazmu z lat 1999-2000.

źródło: Citibank Research

Robinhood, Interactive Brokers restrict trading on GameStop, BlackBerry and other stocks - National | Globalnews.ca
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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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