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NASZE GŁÓWNE TEZY INWESTYCYJNE
NIE ZMIENIAJĄ SIĘ
W marcu zakończyła się trwająca ponad dwa lata (od stycznia 2018 roku) bessa na światowych
rynkach finansowych. Tym samym w marcu zaczął się nowy impuls hossy.
Bessa w Polsce zaczęła się wcześniej – wiosną 2017 roku. Również u nas od marca tego roku
zaczęła się nowa hossa.
Na rynkach w średnim terminie liczą się dwie zmienne: trend oraz płynność. Większość innych
rzeczy to mało istotny szum. Aktualnie trend jest wzrostowy, płynność na rynkach jest dobra.
W długim terminie kluczowe są wyceny, a te z kolei na dużej części rynków na dołku w marcu
osiągnęły dno recesyjnych ekstremów z 2002 i 2008 roku. Obecnie na większości giełd wciąż
nie są wysokie.
Często spotykana narracja mówi, że obecnie rynki kompletnie rozjechały się z rzeczywistością.
Nie widzimy powodu, żeby rynek czekał ze wzrostami, aż inwestorzy poczują się bezpiecznie
i uznają, że to koniec recesji.
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JAK DŁUGO POTRWA HOSSA
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Na lokalnym rynku w pierwszym półroczu tego roku potwierdzony został trend wzrostowy. Wyraźnie przebiliśmy w górę
200-sesyjną średnią na indeksie cenowym. Historycznie było to kluczowym długoterminowym pozytywnym sygnałem dla
rynku. W poprzednich pięciu przypadkach, kiedy padł ten sygnał (lata 1996, 1999, 2003, 2009, 2013), trend wzrostowy trwał
nie krócej niż 18 miesięcy. Zważywszy na to, że w Polsce poprzedzająca trwającą obecnie hossę bessa była bardzo dotkliwa
(afera GetBack) oraz to, jak niskie jest pozycjonowanie oszczędności inwestorów na giełdzie (do tej pory preferowane obligacje
i nieruchomości), nie widzimy przesłanek do tego, żeby teraz hossa miała trwać krócej.

„„ZA DROGO, DUŻO WZROSŁO” – KONKRETNE PRZYKŁADY
Dwie dobrej jakości spółki przemysłowe,
liderzy w swoich segmentach,
zarządzający Opoka TFI wierzą w ich potencjał
spółka X: kapitalizacja >1 mld zł

spółka Y: kapitalizacja 200-500 mln zł
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Pomimo wzrostów na giełdzie
bez problemu można znaleźć
atrakcyjnie wyceniane firmy
dobrej jakości.
Jest to wynikiem tego, jak

spółka X: wzrost od dołka w marcu >100%

spółka Y: wzrost od dołka w marcu >70%

bolesna na polskim rynku była
bessa trwająca od wiosny

Obie spółki po ostatnich wzrostach
• wyceniane poniżej wartości księgowej
• cena/zysk poniżej 10
• dług netto/EBITDA<2
• biznesowo poradziły sobie w czasie kryzysu
• spodziewane dodatnie dynamiki zysków rok do roku w kolejnych kwartałach

Dane na 7.08.2020 r., wskaźniki rynkowe po IQ.2020, narastająco 12 miesięcy

2017 roku.

INWESTORZY DETALICZNI - POWRÓT
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Po raz pierwszy od kilkunastu lat rośnie znaczenie inwestorów
indywidualnych na polskim rynku. Interpretujemy ten trend
pozytywnie jako napływ świeżego kapitału, na którego deficyt
od dawna cierpi lokalny rynek.

Jeżeli cała obecna hossa upłynie pod znakiem wzmożonej aktywności
inwestorów indywidualnych, będzie to wpływało na utrzymującą się
podwyższoną zmienność. Widać to u nas na spółkach z New Connect,
a w USA na ulubionych instrumentach finansowych detalu (opcje)
i preferowanym sposobie spekulacji (day trading).

Udział inwestorów w obrotach – główny rynek GPW (w %)

Wyszukiwanie w Google fraz „‚opcje kupna” i „‚day trading”

źródło: bankier.pl

źródło: TheFelderReport.com

NASDAQ – SPÓŁKI TECHNOLOGICZNE
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W segmencie spółek technologicznych mamy do czynienia z euforią. Widać to na wielu wskaźnikach:
• fundamentalnych, takich jak wyceny,
• technicznych jak momentum czy odchylenia kursów od średnich.
Widoczne jest to również na przykładach bardziej anegdotycznych: jak gigantyczna spekulacja inwestorów dotycząca czy to spektakularnych
wizji bez bieżących zysków (Tesla), czy ustabilizowanego biznesu (Apple).
Jednocześnie jednomyślność w inwestowaniu w spółki technologiczne przybrała krańcowe rozmiary, jak pokazuje badanie Bank of America
Merrill Lynch. Nigdy w wieloletniej historii badania jeden sektor nie był uznany za tak popularny wśród asset managerów.

Ankieta BofA: najpopularniejsze segmenty rynku wśród zarządzających

żródło: BofA Global Fund Manager Survey

NASDAQ VS. INNE RYNKI
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Paradoksalnie impulsem do zmiany nastawienia inwestorów jest powrót wiary w ożywienie gospodarcze. Jeżeli inwestorzy uwierzą
w trwalsze odbicie w gospodarce, to przestaną traktować spółki technologiczne jako tzw. bezpieczną przystań i realokują część
kapitału do innych segmentów rynku, często bardzo atrakcyjnie (tanio) wycenionych.
Tym samym NASDAQ straci swą siłę relatywną do reszty rynku – zarówno innych segmentów, jak i reszty świata (Europa, rynki wschodzące).
Oczekujemy, że stanie się to w najbliższych miesiącach.
Symptomy możliwej zmiany widać już w niektórych sektorach rynku. Od dołka krachu w marcu mocno rośnie nie tylko NASDAQ.
Przykładowo: indeks spółek wydobywających surowce zachowuje się w tym samym okresie nie gorzej niż technologia.

Siła relatywna spółek wydobywczych (ETF XME) do spółek technologicznych (ETF XLK)

LATO CZĘSTO NIE SPRZYJA SPEKULANTOM
Sierpień i wrzesień statystycznie należą do najsłabszych pod względem zachowania indeksów giełdowych.
Oczywiście jest to statystyka oparta na danych wieloletnich i nie działa dokładnie tak samo w każdym roku.
Zważywszy jednak, że aktywność drobnych spekulantów na opcjach kupna na akcje w USA po raz kolejny
w ubiegłych tygodniach wyrównała rekordy ze szczytu bańki internetowej, prawdopodobna jest w następnych
tygodniach korekta na rynku, która spowodowałaby schłodzenie nastrojów spekulacyjnych.
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DOLAR
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W październiku ubiegłego roku w prezentacji „‚Zmiana na rynkach” napisaliśmy,
że jesteśmy w końcowej fazie umocnienia dolara, po której nastąpi jego osłabienie.
Stwierdzenie to oparte było na sygnale, który wystąpił na początku października
dopiero szósty raz w historii i którego historia wyglądała jak w tabeli – nigdy po roku
indeks dolarowy nie był wyżej.

Sygnał jak na razie działa prawidłowo: po 10 miesiącach
kurs dolara jest o 5,5% niżej.

Data sygnału

6 miesięcy

12 miesięcy

1977-02-14

-0,5%

-4,5%

1979-11-14

-1,2%

-0,9%

1994-03-23

-7,1%

-11,5%

2005-12-22

-4,7%

-7,5%

2010-07-23

-5,2%

-10,0%

Sytuacja wobec zielonej waluty jest dla nas obecnie zdecydowanie
bardziej niepewna niż kilka miesięcy temu.
Po trwającym kilka miesięcy spadku powszechne jest przekonanie
o dalszej słabości dolara.

Sentyment inwestorów na USD

Historycznie tak negatywny sentyment inwestorów występujący po
raz pierwszy po dłuższej przerwie oznaczał wystąpienie krótkoterminowego odbicia amerykańskiej waluty.
To odbicie albo zamieniało się w istotny wielomiesięczny dołek, albo
stanowiło tylko przystanek w rozpoczynającym się lub trwającym
długoterminowym trendzie spadkowym (jak w 2002 i 2007 roku).
Uważamy, że bardziej prawdopodobny jest ten drugi scenariusz.
źródło: sentimentrader.com

OBLIGACJE/ZŁOTO
Po dużym odpływie środków w marcu w kolejnych miesiącach 2020 roku
inwestorzy na całym świecie kontynuują trend z poprzedniego roku i wpłacają
masowo środki do funduszy obligacyjnych.
Dzieje się to w obliczu wdrożenia gigantycznych pakietów stymulacyjnych przez
rządy państw próbujące przeciwdziałać skutkom kryzysu. Stanowi to zasadniczą
różnicę w stosunku do poprzednich lat, kiedy dominowały banki centralne,
i znacznie zwiększa prawdopodobieństwo – wcześniejszych czy późniejszych
– wybuchów inflacyjnych, niekorzystnych dla notowań portfela obligacji
stałokuponowych.
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Stopa zwrotu TLT (ETF obligacyjny)
przy krótkiej pozycji banków na obligacjach

stopa zwrotu
% okresów stratnych

6 miesięcy
później (%)

1 rok
później (%)

-4,75%

-4,28%

67%

67%

źródło: sentimentrader.com

Indeks zmienności obligacji MOVE

W ostatnich tygodniach wydarzyły się na rynku najważniejszych papierów
skarbowych świata (obligacje rządu USA) dwie rzeczy.
Z jednej strony indeks zmienności na tym rynku spadł do rekordowo niskich
poziomów – zmiany cen zamarły przed większym ruchem.
Z drugiej strony banki-sprzedawcy obligacji (tzw. hedgers position) zeszły
z posiadanym portfelem obligacji poniżej zera, do krótkiej pozycji, co w ciągu
ostatnich 10 lat z dużym prawdopodobieństwem (2/3 przypadków) oznaczało
stratę dla inwestorów z portfela obligacji długoterminowych w okresie pół roku
i roku.
Jesteśmy długoterminowo negatywnie nastawieni do rynku obligacji.

O ile w ostatnich tygodniach skala spekulacji na metalach
szlachetnych przybrała euforyczne rozmiary (hiperboliczny
wzrost cen przy dużych napływach do ETF-ów i spekulacji
na opcjach) i wymaga schłodzenia, to w długim terminie
pozostajemy pozytywnie nastawieni do kruszcu.

PODSUMOWANIE
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Jak powiedział Milton Friedman: „,Nic nie jest tak trwałe jak tymczasowa polityka rządu”.
Rządy na całym świecie przejęły od banków centralnych główną rolę w walce z kryzysem
i tak już zapewne pozostanie.
Jest to kluczowa zmiana sprzyjająca inflacji, która powoduje, że jesteśmy w długim terminie
negatywnie nastawieni do rynku obligacji i pozytywnie do surowców, a w szczególności do spółek
surowcowych, których kursy od dna w marcu zachowują się bardzo dobrze i średnio nie gorzej
od NASDAQ.
Nowy impuls hossy na rynku akcji na świecie zaczął się w marcu i został potwierdzony na
początku wzrostów dużą liczbą sektorów, która w nich uczestniczyła.  
Obecne ekscesy spekulacyjne widoczne zarówno na peryferiach nieistotnych rynków
(jak polski New Connect) czy na najpopularniejszym na świecie rynku (NASDAQ) nie powinny
przysłaniać faktu, że hossa zaczęła się niedawno i wiele segmentów rynku na całym świecie
jest wciąż atrakcyjnie wycenionych.

| 12

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 7 sierpnia 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 na podstawie źródeł uznanych 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.
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