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Nie doceniliśmy skali eskalacji zachorowań na wirus COVID-19, a przede wszystkim tego, jaka będzie odpowiedź rządów  
najważniejszych państw świata na epidemię, tj. pójście w kierunku całkowitego zatrzymania gospodarek.

Społeczna panika i działania rządów oraz wywołana przez Arabię Saudyjską wojna na rynku ropy sprawiły, że rynki akcji na 
świecie doświadczyły krachu, który jest bez precedensu w historii: zarówno ze względu na jego skalę w tak krótkim okresie,  
jak i na fakt, że spadki nastąpiły od razu z dopiero co zanotowanych nowych szczytów na wielu rynkach. W ciągu kilku tygodni 
indeksy giełdowe spadły od 30 do 50%. Gwałtowność zmian na rynkach akcji, walut, obligacji i metali szlachetnych była  
analogiczna lub wyższa niż w 2008 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym. 

Skutkiem działań rządów i zawirowań na rynku finansowym jest recesja, którą już mamy w wielu gospodarkach. Tak jak  
rozumiemy sytuację, kluczem do powrotu do normalności w zakresie epidemii jest wykonanie dwóch rzeczy: masowe  
testowanie w celu wykrywania zarażonych i ulepszona terapia chorych. Masowe testowanie jest planowane w kluczowych 
krajach, takich jak USA, już w najbliższych dniach,  jest też kilka kombinacji ulepszonej terapii, które próbują obecnie  
lekarze. Dodatkowym czynnikiem, potrzebnym do unormowania sytuacji, jest zmniejszenie presji medialnej, która wpływa 
na psychikę społeczeństw.
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Wielokrotnie pisaliśmy, że przy kolejnym kryzysie zostanie on „‚zadrukowany” przez władze monetarne oraz fiskalne 
i czeka nas po nim dekada inflacji. Uważamy, że to jest właśnie TEN kryzys i z wszystkich klas aktywów najbardziej  
sensownym wyborem do portfela długoterminowego inwestora są akcje (ew. surowce), w szczególności akcje spółek 
typu value. 

Po krachu wyceny spółek na wielu rynkach dojrzałych i wschodzących zostały sprowadzone do poziomów z dna  
poprzednich bess z 2001 i 2008 roku. Przy inwestowaniu w długim terminie niskie wyceny to główny czynnik,  
którym należy się kierować przy nabywaniu aktywów. Mamy recesję w gospodarkach. Ale wtedy, gdy pojawia się  
recesja, spadki na rynkach mają się ku końcowi, a nie dopiero rozpędzają.

Nie prognozujemy, czy ostateczny dołek notowań miał już miejsce, czy będzie jeszcze w jakimś stopniu  
pogłębiony. Ponieważ główna wyprzedaż już się dokonała i wyceny są niskie, ma to drugorzędne znaczenie  
w dłuższym terminie.
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Obawa dużej części inwestorów jest taka, że jest to analogia do Wielkiej Depresji lat 

30-tych i jest to dopiero początek spadków – „„po krachu nastąpi kolejny krach”.  

Sądzimy, że jest to mało możliwe z dwóch podstawowych powodów, opisanych poniżej.

W przeciwieństwie do depresji lat 30-tych nastąpiła natychmiastowa reakcja władz 

monetarnych i rządów na kryzys w postaci interwencji, której skala jest niespotykana 

i zapewne okaże się przesadna. Wynika to z pamięci instytucjonalnej po kryzysie roku 

2008. Obok porównanie skali działania władz na świecie wobec tamtych wydarzeń,  

a to jeszcze wciąż nie koniec.

Żyjemy w czasach, w których wymiana informacji przez naukowców na całym świecie 

w połączeniu z mocą obliczeniową dostarczaną przez komputery i niestety możliwo-

ścią narzucenia kontroli społeczeństw przez rządy jest nieporównywalnie większa niż 

90 lat temu. Powinno to umożliwić zapanowanie nad obecną epidemią, a w przyszłości 

na każdą kolejną państwa będą już lepiej przygotowane.
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Amerykańska Rezerwa Federalna (FED)  
ogłosiła	nielimitowany	zakup	aktywów

Europejski Bank Centralny (ECB)  
zniósł		limit	wartości	obligacji	danego	kraju	 
w	strefie	euro,	które	może	kupić
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W krótkim terminie rynek może mieć różną trajektorię, ale jednocześnie mamy panikę i niskie wyceny.  
Jest to najlepsza możliwa kombinacja do inwestowania w akcje w długim terminie, jeżeli chodzi o profil zysk/ryzyko. 

Wyceny na rynku amerykańskim są wciąż wyższe niż na większości innych giełd. Ale nie dotyczy to wszystkich sektorów,  
niektóre spółki/branże są już wyceniane bardzo nisko. O ile więc istnieje możliwość, że wycenowo ten rynek ma jeszcze pole 
do spadków, to warto sobie zdawać sprawę, że na krachu  i tak zachował się on silniej niż większość innych giełd.

WYCENY
Poziom wycen po spadkach na wielu rynkach sięgnął  
recesyjnych ekstremów z 2002 i 2008 roku

PANIKA 
Na wykresie pokazano momenty paniki podobne do obecnej  
na rynku amerykańskim. Niezależnie od wahań krótkoterminowych 
stanowiły długoterminową okazję do kupna.

źródło:	www.sentimentrader.com

S&P	500	po	analogicznym	szczycie	paniki	do	obecnego	(1962	-2020)Cena	do	wartości	księgowej	(price-to-book)	dla	giełdy	niemieckiej	
i	rynków	wschodzących
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Jesienią 2019 roku przyjęliśmy, że rynki wchodzą w okres co najmniej kilkunastomiesięcznej hossy. Było to zgodne z naszym modelem cyklicznym, 
autorskim sejsmografem giełdowym i historycznie bardzo skutecznymi długoterminowymi sygnałami kupna wygenerowanymi na istotnych rynkach 
poza USA w drugiej połowie 2019 roku. Podobne wskazania dały też sygnały z rynku polskiego w segmencie małych i średnich spółek – długotermi-
nowe sygnały kupna w połączeniu z niskimi wycenami. W związku z tym odpowiednio dostosowaliśmy strukturę, zwiększając portfel spółek i cało-
ściową alokację, po kilkunastu miesiącach zarządzania w trybie bardziej konserwatywnym uznając, że profil zysk/ryzyko jest na rozsądnym poziomie.

Niestety szoki zewnętrzne w postaci epidemii i związanej z nią paniki, a także wojny na rynku ropy doprowadziły do błyskawicznego krachu zamiast 
standardowej korekty w rozwijającym się trendzie wzrostowym, którą zakładaliśmy w pierwszym kwartale.

Portfel spółek w funduszach:

1.  Weszliśmy w spadki z portfelem spółek, który w dużej mierze składa się z liderów w swoich branżach, mających silny bilans i radzących sobie płynnościowo w obecnej  
 sytuacji. Wynik funduszy jest efektem wysokiego zaangażowania w akcje, natomiast sama selekcja spółek byłą prawidłowa.

2.  Dwa największe sektory w portfelu to segment biotechnologiczny (Polska) i wydobycia gazu (USA). Obydwa mamy od dłuższego czasu w funduszach, ale ich udział uległ      
 zwiększeniu w ostatnich tygodniach. Sektory te powinny w długim terminie być beneficjentami obecnej sytuacji z powodu epidemii (biotechnologia) i krachu na rynku ropy    
 (korzystny wpływ na podaż gazu).

Ponieważ jesteśmy po krachu, co historycznie jest korzystnym środowiskiem do inwestowania (zwłaszcza w połączeniu z faktem, że wyceny na 
części rynków są skrajnie niskie i zdyskontowały recesję), będziemy dalej starali się wyszukiwać atrakcyjnie wycenione spółki dobrej jakości, 
które wyjdą wzmocnione z obecnego kryzysu.

W pozostałym zakresie alokacja będzie wynikiem decyzji na podstawie sentymentu inwestorów i wskaźników pokazujących jakość rynku. 
Zmienność wyników funduszy powinna stopniowo maleć w najbliższych miesiącach.
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TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Treść	niniejszej	prezentacji	została	przygotowana	przez	Opoka	Towarzystwo	Funduszy	Inwestycyjnych	S.A.	(„‚Towarzystwo”	lub	„‚Opoka	TFI”)	wg	danych	na	dzień	31	marca	2020	
roku;	jest	wyrazem	opinii	Opoka	TFI,	które	mogą	ulec	zmianie,	a	Opoka	TFI	nie	ma	obowiązku	informowania	o	tych	zmianach;	ma	charakter	wyłącznie	informacyjny	i	nie	może	
stanowić	wystarczającej	podstawy	dla	podjęcia	decyzji	inwestycyjnej;	nie	stanowi	jakiejkolwiek	oferty,	rekomendacji,	ani	też	kierowanego	do	kogokolwiek	(lub	jakiejkolwiek	grupy	
osób)	zaproszenia	do	dokonywania	inwestycji	w	którykolwiek	z	funduszy	zarządzanych	lub	tworzonych	przez	Opoka	TFI;	została	przygotowana	w	oparciu	o	źródła	uznane	przez	
Opoka	TFI	za	wiarygodne,	jednak	których	wiarygodności,	a	także	kompletności	 i	dokładności	Towarzystwo	nie	gwarantuje.	Tam	gdzie	nie	wspomniano	źródła	danych	jest	nim	
serwis	Bloomberg.	

Niniejsza	prezentacja	nie	stanowi	oferty	handlowej	w	rozumieniu	art.	66	par.	1	Kodeksu	Cywilnego	oraz	ma	charakter	wyłącznie	informacyjny.	Pomimo	dochowania	staranności	przy	
opracowaniu	niniejszej	prezentacji,	Opoka	TFI	nie	może	zagwarantować,	że	wyrażone	w	niej	opinie	okażą	się	trafne.	Sytuacja	na	rynkach	finansowych	może	ulec	zmianie.	Towarzystwo	
nie	ponosi	jakiejkolwiek	odpowiedzialności	za	decyzje	podjęte	na	podstawie	treści	niniejszej	prezentacji	ani	za	szkody	poniesione	w	wyniku	takich	decyzji.	Zamieszczone	w	niniejszej	
prezentacji	 informacje	dotyczące	Opoka	FIZ	i	jego	subfunduszy	oraz	Opoka	One	FIZ	(każdy	z	nich	dalej	jako	„‚Fundusz”)	nie	są	i	nie	mogą	być	traktowane	jako	proponowanie	
nabycia	certyfikatów	inwestycyjnych,	ani	proponowanie	złożenia	zapisu	na	certyfikaty	inwestycyjne.	Emisje	certyfikatów	inwestycyjnych	Funduszu	odbywać	się	będą	wyłącznie	
poprzez	propozycje	objęcia	certyfikatów	inwestycyjnych	skierowane	do	mniej	niż	150	imiennie	wskazanych	osób.	Wyłącznym	prawnie	wiążącym	źródłem	informacji	o	Funduszu	
są	warunki	emisji	certyfikatów	 inwestycyjnych	oraz	statut	Funduszu.	Szczegółowy	opis	warunków	emisji,	czynników	ryzyka	 i	opłat	oraz	 inne	 informacje	dotyczące	nabywania	
certyfikatów	inwestycyjnych	Funduszu	udostępniane	są	w	siedzibie	Towarzystwa	(Warszawa,	ul.	Królewska	16).	

ul. Królewska 16
PL 00-103 Warszawa

Tel. +48 22 330 66 30
Fax +48 22 330 66 31

www.opokatfi.pl
biuro@opokatfi.pl


