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STYCZNIA 2020 ROKU 

Politycy	żyją	w	przekonaniu,	że	dzięki	niestandardowym	działaniom	w	2008	r.	uratowali	świat	przed	zapaścią.	Od	tego	czasu	nastąpiły	kolejne	
bezprecedensowe	działania		banków	centralnych	(>700	obniżek	stóp,	zwiększenie	bilansów	o	ponad	10	bilionów	USD)	i…	brak	efektów	ubocznych.	 

Okładki	najważniejszych	ekonomicznych	periodyków	uznają	za	oczywistość	świat	bez	inflacji.	Co wobec tego zrobią politycy, gdy znowu zaczną się kłopoty? 
Zwiększą stymulację monetarną i fiskalną, nie bojąc się konsekwencji. 500+ na całym świecie, a nie tylko w Polsce.	Jak	zauważa	Michael	Hartnett	z	Bank	
of	America:	lata	dwudzieste	powinny	upłynąć	pod	znakiem	populizmu	agresywnie	forsującego	przepływ	strumienia	zysków	od	kapitalistów	do	pracowników	
przez	keynesizm,	redystrybucję	i	protekcjonizm	(„‚Wojna	z	nierównościami	społecznymi”).	Wojna	o	dominację	pomiędzy	USA	i	Chinami	potrwa	jeszcze	
długo,	a	globalizm	odchodzi	w	przeszłość.

W takim otoczeniu następna dekada ma szansę 
stać się okresem wybuchów inflacyjnych i wzrostu 
surowców oraz spółek typu value.

źródło:	Stifel
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W	ostatnich	dniach	doświadczamy	rekordowej	stymulacji	fiskalnej	i	monetarnej	na	całym	świecie,	nawet	w	Polsce.	Ponieważ	nie	ma	
modeli	na	zachowanie	gospodarek	i	społeczeństw	w	obecnej	sytuacji,	a	poprzednie	interwencje	nie	miały	konsekwencji	inflacyjnych,	
jedyne	wyjście,	jakie	widzą	politycy,	to ingerencja bez ograniczeń.	Ale	same	rekordowe	bilanse	banków	centralnych	i	poziomy	zadłużenia	
rządów	to	za	mało,	aby	wysoka	inflacja	stała	się	faktem.	Potrzeba	zmiany	strukturalnej	–	zapalnika,	którym	mogą	stać	się	aktualnie	
dziejące	się	procesy.

Procesami,	ujawnionymi	lub	wzmacnianymi	przez	obecny	kryzys,	są:

• występowanie	nierównowagi	wewnątrz	Unii	Europejskiej	i	możliwe	ponowne	pojawienie	się	tendencji	dezintegracyjnych,

• potrzeba	drastycznych	zmian	w	łańcuchach	dostaw	(przykładowy	argument:	„‚wszystkie	składniki	leków	produkowane	są	w	Chinach”),

• odwrót	globalizacji,	będącej	jedną	z	głównych	sił	deflacyjnych	-	teraz	ten	proces	jeszcze	przyśpieszy,

• coraz	większa	niestabilność	geopolityki.	
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Świat dezinflacji odchodzi w przeszłość.
Nadchodzi dekada inflacji.

Z czterech głównych klas aktywów (gotówka, obligacje, akcje, surowce) 
preferowane w następnych latach powinny być akcje i surowce.
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Spośród	wszystkich	głównych	rynków	akcyjnych	najwyższą	stopę	zwrotu	
w	długim	terminie	powinny	przynieść	rynki	wschodzące.	Wykres	obok	
przedstawia	prognozowane	przez	GMO	stopy	zwrotu	(stan	na	koniec	marca)	
na	kolejnych	7	lat.	Podobne	oczekiwania	formułuje	Research	Affiliates.

Wydaje	się,	że	uwaga	dużej	części		inwestorów	jest	skupiona	na	powtarzaniu	
tej	samej	historii,	to	znaczy	inwestowaniu	w	największe	amerykańskie	
spółki	technologiczne.		Pomimo	że	są	to	instrumenty	akcyjne,	to	są	one	
traktowane	jako	bezpieczna	przystań.	Napływ	środków	do	nich,	poza	chęcią	
zainwestowania	w	biznes	o	trudnej	do	podważenia,	wysokiej	jakości,	jest	
dodatkowo	skrzywiony	przez	trend	niskich	stóp	procentowych	i	silnego	
dolara.	Trendy,	które	w	najbliższych	latach	mogą	być	bardzo	trudne	 
do	utrzymania.	

Warto	jednak	pamiętać	(za	Research	Affiliates),	że	w	ciągu	ostatnich	40	lat	
średnio	8	z	10	największych	pod	względem	kapitalizacji	spółek	na	świecie	
(obecnie	są	to	spółki	informatyczne)	nie	było	w	tej	dziesiątce	dekadę	
później.	Łatwo	wyobrazić	sobie	przyczyny,	dla	których	może	to	się	stać	
w	kolejnej	dekadzie	z	gigantami	technologicznymi:	syndrom	Boga	części	
właścicieli	i	menadżerów	prowokujący	resentymenty	i	wykorzystujących	
je	polityków,	relatywnie	niski	poziom	regulacji	w	branży	technologicznej,	
mniejsza	elastyczność	dużych	firm	w	zderzeniu	z	kolejnymi	rewolucjami	
technologicznymi.	Historycznie	monopole	upadały	–	czy	to	w	sposób	
naturalny	z	powodu	gry	rynkowej,	czy	to	pod	ciężarem	decyzji	polityków.	 
Tym	razem	nie	powinno	być	inaczej. źródło:	www.gmo.com



| 6OBLIGACJE SKARBOWE

W	długim	terminie	obecne	rentowności	obligacji	wskazują	na	niską	

oczekiwaną	stopę	zwrotu	z	tych	instrumentów.	W	połączeniu	ze	

wzrostem	inflacji	w	przyszłości	można	oczekiwać	długich	okresów	 

z	realnie	(z	uwzględnieniem	inflacji)	ujemnymi	stopami	zwrotu. 

Akcje Średnio W najgorszym roku
Europa 4,2% -47,5%

Japonia 4,1% -85,5%

Szwajcaria	 4,4% -37,8%

Wielka	Brytania	 5,4% -56,6%

USA 6,4% -38,6%

Świat 5,0% -41,4%

Obligacje Średnio W najgorszym roku
Europa 1,2% -52,5%

Japonia -0,8% -77,5%

Szwajcaria	 2,3% -21,4%

Wielka	Brytania	 1,8% -29,9%

USA 1,9% -18,1%

Świat 1,9% -31,6%

Świat	bez	USA 1,6% -46,1%

Realne stopy zwrotu na wybranych rynkach, 1900-2018

W	przeszłości	stopa	zwrotu	z	obligacji	skarbowych	podlegała	dużym	

wahaniom,	a wyniki uzyskiwane przez portfele obligacji w ostatnich 

latach odbiegają od długoterminowych średnich na plus.	O	ile	dla	

świata	historycznie	realna	stopa	zwrotu	akcje/obligacje	wyniosła	 

w	przybliżeniu	5%/2%,	to	w	ostatnich	dwóch	dekadach	te	proporcje	 

są	odwrotne.	Co	oznacza	zwiększone	prawdopodobieństwo	

rozczarowań	inwestycjami	w	obligacje	skarbowe.		

źródło:	www.investhink.org

źródło:	https://twitter.com/MebFaber/

5-cio letnia stopa zwrotu z rynku obligacji na tle rentowności 10-cio letnich w USA
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CZY POCZĄTEK BESSY?

• Po	pojawieniu	się	dwóch	szoków	zewnętrznych	
(COVID-19;	wojna	na	rynku	ropy)	rynek	 
wydłużył	cykl	spadkowy	zapoczątkowany	 
w	2018	roku	i	bessa trwa już ponad dwa lata. 

• Tym	samym	krach	można	potraktować	 
jako	finalny	jej	epizod.	Dwuletni	trend	 
korekcyjny	dobrze	widać	na	większości	 
wykresów	na	świecie.

Prawdopodobnie ani jedno, ani drugie.
Nasza	teza	była	następująca:	

 	 Bessa	na	rynkach	akcji	zaczęła	się	w	styczniu	2018	roku.

	 	 Wobec	pojawienia	się	długoterminowych	sygnałów	kupna	na	rynkach	akcji	skończyła	się	w	drugiej	połowie	2019	roku.
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Indeks MSCI World z wyłączeniem USA
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[Tylko dla klientów Opoka TFI]
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Nie prognozujemy, że wybuchy inflacyjne zaczną się pojawiać w krótkim terminie. Obecnie świat przechodzi szok deflacyjny.  
Trajektoria przejścia do inflacji może być gwałtowna, ale dokładne prognozowanie czasu jej wystąpienia jest skazane  
na niepowodzenie. Fundament  do jej wystąpienia jest już jednak wykonany.

To co jest kluczowe z naszego punktu widzenia, to że po krachu na akcjach i surowcach w ostatnich tygodniach ubezpieczenie  
od inflacji jest tanie i daje możliwość zrealizowania wysokiej stopy zwrotu w przypadku nadejścia inflacji. 

[Tylko dla klientów Opoka TFI]

[Tylko dla klientów Opoka TFI]

[Tylko dla klientów Opoka TFI]
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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	30	kwietnia	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


