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PANDEMIA, PANIKA, KRACH  
CO DALEJ?
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Wg naszych założeń, komunikowanych wcześniej, w IQ2020 roku racjonalne było oczekiwanie korekty na rynkach akcji, ze 
względu na zbyt entuzjastyczne nastawienie inwestorów, zwłaszcza na rynku amerykańskim („‚Zazwyczaj	oznacza	to	1-2	miesiące	
braku	wzrostów	lub	spadki”	–	Prezentacja	ze	stycznia	2020	roku). 

Niestety na zbytnie rozgrzanie inwestorów nałożył się strach związany z rozprzestrzenianiem się wirusa i zamiast standardowej 
korekty mieliśmy do czynienia z jednym z najszybszych spadków indeksów giełdowych w całej historii działania rynków  
finansowych. Sytuacja spełnia warunki, żeby nazwać ją krachem. 

Krach dotyczył prawie wszystkich rynków akcji, w tym do tej pory słabych jak polski, jak również segmentu value na  
świecie, który według nas jest w pobliżu wieloletniego dna notowań.

Jako zapalnik do krachu koronawirus nie jest niczym szczególnym: w tym sensie, że każdy krach w historii miał przyczynę, 
która była uważana za racjonalną.  

Krach miał miejsce w momencie powolnego wychodzenia przez gospodarki na świecie z problemów ostatnich dwóch lat.
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Bezsprzecznie koronawirus ma realne przełożenie na gospodarkę, głównie przez łańcuchy dostaw i wpływ na zachowanie konsumentów.

Istnieje zapewne możliwość globalnej pandemii. Wirus jest mocno zaraźliwy. Jednak  dynamika zarażeń w Chinach drastycznie maleje, 
rośnie gwałtownie liczba osób wyleczonych w różnych krajach. Ze względu na fakt, iż dużo jest przypadków bezobjawowych lub  
z minimalnymi objawami i niezgłoszonych, prawdopodobnie realny wskaźnik śmiertelności jest poniżej 1%, z bardzo podwyższonym 
ryzykiem dla osób powyżej 70 roku życia. 

W	ciągu	ostatnich	kilku	miesięcy	relatywnie	najsilniejszymi 
rynkami na świecie są chiński i tajwański rynek akcji, które po 
spadkach	w	styczniu	na	krachu	w	ostatnim	tygodniu	lutego	
spadły	tylko	w	ograniczonym	stopniu.	Czyli rynki, gdzie wirus 
pojawił się najwcześniej i jest najbardziej powszechny. 

Oprócz	opanowania	epidemii	to	co	prawdopodobnie	
dyskontują	tamtejsze	rynki	to	drastyczne	działania	
podejmowane	przez	władze	polityczne	na	świecie.	 
Czeka nas stymulacja monetarna ale i fiskalna na dużą  
skalę, mająca realny wpływ na gospodarki.

Siła relatywna Chin i Tajwanu do świata (6 miesięcy)
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Jest to - jak zawsze - możliwe.  Ale bardzo mało prawdopodobne. 

W ciągu ostatnich 100 lat na amerykańskim rynku akcji nie było przypadku, żeby tak szybkie i gwałtowne spadki ze szczytu 
wszechczasów zapoczątkowały bessę. Było podobnych 8 sytuacji, w każdej z nich po 2-3 miesiącach indeksy były znacząco wyżej,  
by w ciągu najpóźniej roku wyjść na nowy szczyt.

Słynny	przypadek	bessy	wszechczasów, która	rozpoczęła	się	w	1929	roku,	miał	inną	sekwencję	zachowań	cen	i	początek	ruchu	

spadkowego	oraz	bardziej	typowy	przebieg	i nie jest analogiczny do sytuacji obecnej.

Gdyby	założyć	hipotetycznie,	że	zaczęła	się	bessa,	to	najbardziej	narażone	są	wszelkie	aktywa	niepłynne.

Jedyna	sytuacja	w	historii,	w	której	tak	gwałtowną	przecena	od	razu	od	szczytu	zapoczątkowała	bessę,	miał	miejsce	w	listopadzie	1919	

roku	i	należałoby	założyć,	że	mamy	do	czynienia	z	drugim	takim	ewenementem.	Można	założyć,	że	taki	scenariusz	jest	realny	przy	

gwałtownej	ekspansji	zachorowań	w	nowych	miejscach	w	Chinach	oraz	bardzo	dużej	liczbie	przypadków	w	USA	i	Europie	Zachodniej.
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Tak gwałtowne spadki jak te w ostatnim tygodniu zawsze w perspektywie kilku lub kilkunastu tygodni  
stanowiły okazję do kupna ze względu na krótkoterminową kapitulację inwestorów. Działo się to nawet  

wtedy, gdy po jakimś, dłuższym czasie rynek miał większe problemy.

Tabela przedstawia daty gdy rynek osiągał 
podobny stopień paniki. Zaznaczone są daty,  
gdy taka panika następowała w dwóch 
największych bessach ostatnich dwóch dekad,  
w latach  2000-2002 i 2007-2009.  
Nawet podczas bessy, po takiej panice, w ciągu 
miesiąca- dwóch rynek był zawsze wyżej.

CNN	Fear&Greed	proxy	wg	www.sentimentrader.com
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W odniesieniu do podstawowych tez z poprzednich prezentacji:

• jedną	z	kluczowych	była	ta	o	słabości	dolara	w	okresie	roku	po	IVQ2019,	co	powinno	działać	podtrzymująco	na	rynki.	 

Teza	ta	wciąż	jest	aktualna,	a pomimo krachu na giełdach dolar jest niżej niż wtedy i w ostatnich dniach znacząco się osłabił

• na	rynkach	wschodzących	poprzez	kapitulację	inwestorów	w	sierpniu	2019	roku	ukształtowało	się	dno	notowań 

które zostało obronione podczas ostatnich spadków

• w	II	poł.	2019	r.	powstały	długoterminowe	sygnały	kupna	na	istotnych	rynkach	akcji	poza	USA,	które	wciąż są aktualne

• rok	2019	upłynął	pod	znakiem	rekordowych	napływów	do	funduszy	obligacji	i	bardzo	dużych	odpływów	od	funduszy	akcji,	 

co	daje	poduszkę	bezpieczeństwa	dla	rynków	aktywów	ryzykownych.	W ostatnich tygodniach trend ten ponownie się wzmocnił.

Z dużym prawdopodobieństwem obecny krach należy potraktować jako okrutny sposób rynku na wyrzucenie  
z niego inwestorów przed finalną fazą hossy lub, na rynku polskim, przy jej początku. Paradoksalnie gigantyczny 
reset sentymentu i pozycjonowania inwestorów, z którym mamy do czynienia, w połączeniu z drastycznymi  
interwencjami monetarnymi i fiskalnymi, może przyczynić się do wydłużenia jej trwania.    
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Stopień	kapitulacji	pokazuje	wykres	obok.	

Spółki	na	polskiej	giełdzie	po	2008	roku	

bardziej	wyprzedane	były	tylko	raz,	w	2011	r.	

Wtedy	jednak	sytuacja	była	inna	ze	względu	na	

odmienny	sposób	zachowania	małych	spółek	

przed	spadkami.

Gdy	obserwowaliśmy	monitory	z	notowaniami	polskich	spółek	w	czwartek	i	piątek	27-28	lutego,	mieliśmy	wrażenie,	jakbyśmy	cofnęli	się	w	czasie	do	

najtrudniejszych	dni	w	2008	roku.	Nie	tylko	w	długim	okresie,	ale	i	w	średnim	polska	giełda	należy	do	najsłabiej	zachowujących	się	rynków	na	świecie. 

Spadki w ostatnim tygodniu traktujemy jako kapitulację inwestorów w tym trendzie, umożliwiającą jego zakończenie.

Fundamentalnie nie widzimy żadnych okazji na short (grę na spadki) na spółkach z WIG20 i uważamy, że indeks ten stanowi okazję do kupna  

z korzystnym skrzywieniem relacji zysk/ryzyko o historycznym wymiarze. 

O	ile	do	tej	pory	dość	entuzjastycznie	wyrażaliśmy	się	o	sektorze	mniejszych	firm	na	polskiej	giełdzie,	a	w	przypadku	dużych	byliśmy	bardziej	

wstrzemięźliwi,	to	teraz	sytuacja	się	zmienia	i	jesteśmy	również	bardzo	pozytywnie	nastawieni	do	akcji	polskich	blue	chipów.	Zarówno	nasz	autorski	

sejsmograf	giełdowy,	jak	i	wskaźnik	cykliczny	są	pozytywne	i	wspierające	dla	dalszych	notowań	polskiego	rynku.
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Wyniki tych z naszych funduszy, które wyceniane są co miesiąc, trafiły w ostatni dzień miesiąca w punkt  
maksymalnej zmienności i załamania rynków, w szczególności polskiego oraz spółek typu value.

Kierując się narzędziami, które stosujemy, uważamy, że jest to jednocześnie punkt bliski dna notowań  
na rynkach, zwłaszcza na rynku polskim.

[Tylko dla klientów Opoka TFI]

Istnieje możliwość, że zachowanie rynków spowoduje zmianę naszego nastawienia. Na razie jednak  
uważamy, że na rynku polskim jest to prawdopodobnie jeden z historycznie korzystniejszych momentów  
na utrzymywanie alokacji w akcje.  W przypadku innych rynków akcyjnych relacja zysk-ryzyko co najmniej  
w średnim terminie też jest korzystna.
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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	28	lutego	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.	Dane	na	slajdzie	czwartym	i	piątym	pochodzą	z	serwisu	www.sentimentrader.com.

Umieszczone	w	prezentacji	wyniki	funduszy	inwestycyjnych	zarządzanych	przez	Opoka	TFI	są	oparte	na	danych	historycznych	i	nie	stanowią	żadnej	gwarancji	osiągnięcia	podobnych	
wyników	w	przyszłości.	Prezentowane	wyniki	nie	uwzględniają	opłat	manipulacyjnych	 i	podatków.	Ze	względu	na	stosowaną	politykę	 inwestycyjną	wartość	certyfikatów	może	
cechować	się	dużą	zmiennością,	a	uczestnik	musi	się	liczyć	z	możliwością	poniesienia	straty.	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).	Wyniki	inwestycyjne	wyliczane	są	w	oparciu	o	zmiany	Wartości	Aktywów	Netto	na	Certyfikat	Inwestycyjny.	W	przypadku	Opoka	One	FIZ	prezentowane	
dane	dotyczą	wyceny	certyfikatów	inwestycyjnych	serii	C.	

ul. Królewska 16
PL 00-103 Warszawa
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