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Wchodzimy w nowy rok, a to czas publikacji naszych cyklicznych ‚„Przewidywań rynkowych” – postanowiliśmy więc  
dokonać aktualizacji naszego kluczowego materiału z października ‚„Zmiana na rynkach” według danych dostępnych  
na 31 grudnia 2019 r. 

Teza główna prezentacji z października była następująca: bessa w gospodarkach i na giełdach się kończy.  
Najrozsądniejszą strategią inwestycyjną na najbliższe 9-12 miesięcy jest nabycie akcji w wybranych segmentach rynku,  
oferujące ponadprzeciętną relację zysk/ryzyko.

Teza ta została poparta:
• wskazaniami	naszego	modelu	cyklicznego,
• długim	okresem	trwania	spowolnienia	w	globalnej	gospodarce	i	procesu	korekcyjnego	na	giełdach	światowych,
• sygnałami	końca	trendu	wzrostowego	na	dolarze,
• pierwszymi	oznakami	pozytywnego	trendu	na	rynkach	wschodzących,
• sygnałami	kupna	na	kilku	kluczowych	rynkach,
• pozycjonowaniem	inwestorów	na	kryzys.

W dalszej części prezentacji odniesiemy się do powyższych punktów oraz do oceny polskiej giełdy.

Po trzech miesiącach od poprzedniej prezentacji nie widzimy powodów do zmiany nastawienia do rynku akcji.
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Wskazania naszego modelu cyklicznego: do drugiej połowy 2020 r. model jest pozytywny.

Długi okres trwania spowolnienia w globalnej gospodarce i procesu korekcyjnego na giełdach światowych: coraz większa liczba giełd 
wchodzi na nowe szczyty, coraz mniej rynków akcji robi nowe dołki, bessa na głównych rynkach światowych (w zależności od rynku trwała 
od roku do prawie dwóch lat) uległa zakończeniu.

Sygnały końca trendu wzrostowego na dolarze: po poprzednich sygnałach sprzedaży dolar był po 6 i 12 miesiącach od min. 0,5%  
do max. 11,5% niżej; od ostatniego sygnału z 9 października jest jak dotąd słabszy o 2,8%.  

Pierwsze oznaki pozytywnego trendu na rynkach wschodzących: rynki wschodzące przebiły trend spadkowy i po raz pierwszy  
od początku 2018 r. uformowały trend wzrostowy tj. sekwencję wyższych dołków i szczytów.

ETF	na	rynki	wschodzące	(EEM) Indeks	Dolarowy
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DŁUGOTERMINOWE SYGNAŁY KUPNA NA  
ISTOTNYCH RYNKACH POZA USA

Japonia
Stopy	zwrotu	po	roku	od	wystąpienia	poprzednich	sygnałów	kupna:	33,6%, 15,0%
Dotychczasowy	zwrot	po	ostatnim	sygnale	z	18/09/2019	(>3	mies.):	7,7%

Indie
Przeciętna	stopa	zwrotu	po	roku	od	wystąpienia	poprzednich	sygnałów	kupna:	29,2%
Dotychczasowy	zwrot	po	ostatnim	sygnale	z	20/09/2019	(>3	mies.):	7,9%

Korea Południowa
Przeciętna	stopa	zwrotu	po	roku	od	wystąpienia	poprzednich	sygnałów	kupna:	21,8%
Dotychczasowy	zwrot	po	ostatnim	sygnale	z	31/08/2019	(4	mies.):	11,7%

Niemcy
Przeciętna	stopa	zwrotu	po	roku	od	wystąpienia	poprzednich	sygnałów	kupna:	17,7%
Dotychczasowy	zwrot	po	ostatnim	sygnale	z	17/10/2019	(>	2	mies.):	4,7%

W każdym z czterech powyższych przypadków na podstawie stóp zwrotu  
z przeszłości można wywnioskować, że istnieje przestrzeń do dalszych wzrostów; 
waha się ona od 7% do >20%. 
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POZYCJONOWANIE NA KRYZYS

Napływy	środków	od	inwestorów	do	globalnych	funduszy	aktywów	ryzykownych	(akcje,	surowce)	i	aktywów	traktowanych	jako	
bezpieczne	(złoto,	obligacje)	nie	zmieniły	się	na	tyle,	by	w	znaczący	sposób	zniwelować	trend,	który	był	dominujący	w	2019	r.,	 
to	znaczy	masowy	odpływ	od	funduszy	ryzykownych	do	„‚bezpiecznych”.	Jest	to	korzystne	dla	giełd	i	wspierające	w	średnim	okresie.

Jednak w krótszym terminie wiele wskaźników pokazuje mocną zmianę w postrzeganiu ryzyka przez inwestorów i wręcz euforyczne 
nastroje, zwłaszcza na amerykańskim rynku akcji. Zwiększa to mocno prawdopodobieństwo istotnej korekty lub przynajmniej 
konsolidacji wzrostów z ostatnich miesięcy.	Jest	też	zgodne	ze	standardowym	przebiegiem	notowań	giełdy	amerykańskiej	przez	 
12	miesięcy	następujących	po	rekordzie	wszechczasów	zanotowanym	w	grudniu	poprzedniego	roku.	Zazwyczaj	oznacza	to	1-2	miesiące	
braku	wzrostów	lub	spadki.

Indeks	chciwości	i	strachu	CNN;	pokazuje	euforię Uśrednione	zachowanie	giełdy	amerykańskiej	po	ATH	w	grudniu	poprzedniego	roku

źródło:	www.money.cnn.com

źródło:	www.sentimentrader.com
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W segmencie mniejszych spółek pojawił się już kolejny z rzędu sygnał kupna na indeksie sWIG80.

Po każdym z dwunastu sygnałów, dla których da 
się stwierdzić skuteczność po 12 miesiącach (a więc 
wygenerowanych przed 2019 r.), indeks sWIG80  
po roku był wyżej (wzrósł od momentu sygnału).

Na	wykresie	zaznaczono	daty	sygnałów	 
i	poprzedzające	je	długoterminowe	dołki	notowań.

Sygnał	powstaje,	gdy:

a)		SWIG80	wraca	ponad	średnią	200-sesyjną,

b)		indeks	jest	po	większych	spadkach	(jest	niżej	 
	 niż	2	lata	wcześniej),

c)		 odrzucone	są	powtórzenia	następujące	w	ciągu		   
		 miesiąca	od	poprzedniego	wystąpienia.	

źródło:	Opoka	TFI
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Sejsmograf	giełdowy	idzie	od	dłuższego	czasu	w	górę,	 
co	historycznie	wskazywało	na	następujące	po	tym	
wzrosty	na	polskim	rynku	akcji	(nawet	jeżeli	działo	się	 
to	z	opóźnieniem).
  
Jeżeli	weźmiemy	pod	uwagę	obecną	wartość	
sejsmografu	i	to,	że	jest	na	swoim	rocznym	maksimum,	
to	taka	sytuacja	miała	miejsce	trzy	razy	w	przeszłości.	 
W każdym z tych trzech przypadków WIG po roku  
był wyżej,	a	maksymalny	wzrost	zanotowany	w	ciągu	 
12	miesięcy	wynosił	od	19,5%	do	35,8%.

źródło:	Opoka	TFI

Obok modelu cyklicznego, prezentowanego przez nas w poprzedniej prezentacji, drugim naszym autorskim rozwiązaniem jest sejsmo-
graf giełdowy, aktualizowany codziennie na stronie www.opokatfi.pl. Jest on złożeniem kilku niezależnych wskaźników pokazujących 

trend na spreadach kredytowych, krzywej procentowej i szerokościach na rynku akcji (jakość zachowania całego rynku)
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LATA 20.: DEKADA SUROWCÓW I SPÓŁEK VALUE

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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Postępując zgodnie z tezami prezentacji z października nasze fundusze, które aktywnie zmieniają alokację w zależności od oceny ryzyko 
vs. zysk (One, Alfa, Ultra) przyniosły  w czwartym kwartale stopę zwrotu  od 3,54% do 8,11%. W tym samym okresie Opoka Neutral  
osiągnął również dodatnią stopę zwrotu w wysokości 1,02%.

[Tylko dla klientów Opoka TFI] 

 W krótkim terminie rynki są mocno wykupione a sentyment inwestorów ekstremalnie wysoki. W związku z tym w pierwszym kwartale 
2020 r. możliwa jest mocniejsza korekta notowań na giełdach światowych. 

Uważamy, że większa korekta – o ile wystąpi –  nie powinna stanowić zagrożenia dla głównego trendu wzrostowego, który powinien  
trwać do drugiej połowy 2020 r. 

[Tylko dla klientów Opoka TFI]

Sądzimy, że najrozsądniejszą strategią inwestycyjną na najbliższe 6-9 miesięcy jest nabycie akcji w wybranych segmentach rynku,  
oferujące korzystną relację zysk/ryzyko. Ze względu na krótkoterminowe przegrzanie sentymentu inwestorów i wykupienie  
rynków w pierwszym kwartale prawdopodobna jest mocniejsza korekta notowań, która może być wykorzystana do zakupów przez  
tych inwestorów, którzy do tej pory nie zrobili tego w odpowiednim zakresie.

Przewidywany długoterminowy trend dotyczący surowców i spółek value powinien być korzystny dla strategii stosowanych w Opoka TFI.



| 10

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	grudnia	2019	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.
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