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| 2BESSA I KRYZYS

Bessa na większości rynków trwa od stycznia 2018 r.  
i przybrała formę oscylacji góra-dół w szerokim zakresie wahań.

Nawet	polscy	politycy	zaczynają		mówić	o	spowolnieniu	
gospodarczym.	Naszym	zdaniem	powszechnie	przepowiadany	
kryzys,	który	na	pewno	moglibyśmy	nazwać	najbardziej	
„,wyczekiwanym”		kryzysem	w	historii, nie zaczyna się. 
Dekoniunktura ma się ku końcowi, a giełdy powinny to odpowiednio 
wcześnie dyskontować.	Spowolnienie	gospodarcze	na	świecie	należy	
już	do	historycznie	najdłuższych.

Polska	giełda	ma	swoją	specyfikę.	Na	szerokim	rynku	trend	
spadkowy	trwa	od	wiosny	2017	roku,	czyli	już	prawie	trzy	lata,	
i	pomimo	że	powinien	być	blisko	końca,	wciąż	nie	ma	żadnych	

twardych	wskazań,	że	ten	koniec	już	nastąpił.	Ale	jesteśmy	blisko.



| 3NASZ MODEL CYKLICZNY:
KONIEC NIEKORZYSTNEJ CZĘŚCI CYKLU

Według	prezentowanego	przez	nas	wielokrotnie	autorskiego	modelu	cyklicznego	jesteśmy w okienku 
czasowym, w którym bessa się kończy i przez co najmniej rok - półtora roku rynki będą miały sprzyjające 
otoczenie. Potem zaczną się kłopoty – tym razem prawdopodobnie duże.
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W	ostatnich	tygodniach	coraz	trudniej	o	utrzymanie	trendu	 
wzrostowego	na	twardej	walucie	–	indeks	dolarowy	obrazuje	 
siłę	USD	wobec	określonego	koszyka	innych	walut

Jesteśmy w końcowej fazie umocnienia dolara, po której nastąpi okres jego osłabienia

Zachowanie	dolara	analogiczne	wobec	tych	z	ostatniego	roku	mieliśmy	
tylko	pięć	razy	w	historii.	Nigdy	dolar	po	roku	nie	był	wyżej.	(źródło:	www.sentimentrader.com)

Gdy	grupa	inwestorów	określana	jako	„,duzi	spekulanci”	w	znaczącej	skali	 
gra	na	umocnienie	USD	–	a	taką	sytuację	mamy	teraz	–	zwykle	kończy	się	to	spadkami	kursu	USD.



| 5RYNKI WSCHODZĄCE

Pomimo	wojny	handlowej	rynki	wschodzące	w	ostatnich	miesiącach	 
przestały	się	osłabiać	relatywnie	do	USA,	a	teraz	właśnie	zaczynają	 
odwracać	trend	spadkowy	trwający	od	kwietnia	2019	roku.

W	sierpniu	panika	inwestorów	obrazowana	dyskontem	wyceny	giełdowej	 
do	rzeczywistej	wartości	aktywów	posiadanych	przez	najbardziej	płynny	 
fundusz	rynków	wschodzących	osiągnęła	jedno	z	największych	ekstremów	 
w	historii.	Zwykle	oznaczało	to	wystąpienie	dołka	na	tym	rynku.	 
(źródło:www.macrocharts.blog)
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KLUCZOWYCH RYNKACH POJAWIŁY SIĘ  
DŁUGOTERMINOWE SYGNAŁY KUPNA

Giełda	w	Stanach	Zjednoczonych	jest	skrajnie	przewartościowana	i	prawdopodobnie		
przyniesie	ujemną	realną	stopę	zwrotu	w	długim	terminie	–	10-12	lat.	W	krótszej	
perspektywie	brak	jest	jednak	przekonujących	sygnałów	sprzedaży.

Dane	z	gospodarek	są	w	dalszym	ciągu	negatywne.	Spowolnienie	trwa	jednak	już	
bardzo	długo.	Ponadto	giełdy	dyskontują	przyszłość.

Na	kluczowych	rynkach	innych niż USA	pojawiły	się	długoterminowe sygnały 
kupna.	W	przypadku	Indii,	Japonii	i	Niemiec	nastąpił	wzrost	od	dołka	 
z	charakterystyką	typową	dla	końca	bessy	–	tzw.	„,breadth	thrust”.	Na	rynku	
giełdowym	w	Korei	Południowej	nastąpiła	masowa	kapitulacja	inwestorów	typowa	
dla	dna	notowań.	(źródło:	www.sentimentrader.com)

Zachowanie tych rynków potwierdza tezę o dołku  
na rynkach finansowych – już utworzonym lub  
w końcowej fazie tworzenia.

Japonia
	Data	sygnału Stopa	zwrotu	po	roku
	2009-03-24 33,6%
	2014-11-04 15,0%
	2019-09-18 ?

11	przypadków	w	ciągu	20	lat
Przeciętna	stopa	zwrotu	po	roku	29,2%

Ilość	przypadków	zyskownych	10/11	(91%)

5	przypadków	w	ciągu	20	lat
Przeciętna	stopa	zwrotu	po	roku	17,7%

Ilość	przypadków	zyskownych	5/5	(100%)

6	przypadków	w	ciągu	20	lat
Przeciętna	stopa	zwrotu	po	roku	21,8%

Ilość	przypadków	zyskownych	6/6	(100%)

Korea Południowa

Indie

Niemcy
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W NIEKTÓRYCH SEGMENTACH RYNKU

Spółki	z	grupy	value	zachowują	się	rekordowo	słabo	w	porównaniu	do	spółek	wzrostowych.	To	znaczy,	że	mamy	do	czynienia	z	bardzo	pozytywnym	nastawieniem	 
inwestorów	do	spółek	technologicznych	czy	konsumenckich,	przy	negatywnym	nastawieniu	do	sektorów	takich	jak	finanse,	surowce	czy	inne	sektory	oparte	raczej	 
o	wycenę	posiadanych	aktywów	niż	o	dynamikę	wzrostu	przychodów.	Gdy	sentyment	inwestorów	ulegnie	zmianie,	będziemy	mieli	do	czynienia	z	dużymi	wzrostami	
akcji	spółek	value,	spośród	których	wiele	to	bardzo	dobrze	zarządzane	podmioty	dysponujące	dużymi	przewagami	konkurencyjnymi.

Te skrajne odchylenia zbiegają się z końcem trendu na dolarze. Czas na przynajmniej częściowe odreagowanie. Ze względu na dźwignię 
operacyjną spółek surowcowych i często ekstremalne pozycje krótkie hedge fundów na ich akcjach, dostosowanie w górę powinno być 
gwałtowne i duże. Na mocnym spadku stóp procentowych relatywnie dobrze zachował się sektor finansowy w USA (choć powinien tracić),  
a w Europie doszedł do wieloletnich wsparć, które obronił, co z kolei wspiera pozytywny scenariusz w tej branży. 
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Skala	napływów	generowanych	przez	inwestorów	detalicznych	do	instrumentów	postrzeganych	jako	bezpieczne	(instrumenty	rynku	pieniężnego;	 
obligacje	skarbowe;	kruszce)	jest	bezprecedensowo	wysoka.	(źródło:	www.macrocharts.blog;	ICI)

Inwestorzy detaliczni na całym świecie utrzymują swoje środki w instrumentach bezpiecznych. Są też zupełnie nieprzygotowani  
na wzrosty na akcjach, w szczególności w innych częściach świata niż USA – takich jak Europa, Japonia i rynki wschodzące. 

Rentowność 
10-letnich 

obligacji USA
Obligacje	

skarbowe	USA	 
były	wykupione	(stopy	 

procentowe	wyprzedane)	 
tak	bardzo	jak	teraz	 
tylko	6	razy	przez	
ostatnie	60	lat

w latach 2014 - 2018
w latach 2014 - 2018
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[tylko dla Klientów Opoka TFI]

[tylko dla Klientów Opoka TFI]

[tylko dla Klientów Opoka TFI]

Naszym zdaniem kombinacja:

• długotrwałego spowolnienia gospodarczego, które powinno się kończyć,
• końcówki trendu wzrostowego USD, 
• wyprzedania na rynkach wschodzących i pierwszych oznak pozytywnego trendu,
• sygnałów kupna tworzonych na kluczowych rynkach, 
• wysokiego zaangażowania inwestorów w instrumentach pieniężnych i obligacjach skarbowych, a nie instrumentach ryzykownych,

…w połączeniu ze wskazaniami naszego modelu cyklicznego pokazuje, że najbardziej rozsądną  
strategią inwestycyjną na najbliższe 9-12 miesięcy jest nabycie akcji w wybranych segmentach  
rynku, co oferuje ponadprzeciętną relację zysk/ryzyko.
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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”);	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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