
OPOKA TFI 
PRZEWIDYWANIA RYNKOWE 2017 
 



2 
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RYNKOWE 2017 

 

 Potężna bessa  na rynkach wschodzących. 
 

 Największy spadek cen ropy i surowców od kilkunastu lat i następujący 
po nim spory wzrost. 
 

 Histeryczna hossa na obligacjach rządowych i następujący po niej 
największy od kilkunastu lat spadek. 
 

 Wieczna hossa na akcjach w USA wzmacniana wieloletnim trendem 
wzrostu USD, wyceny aktywów z kosmosu. 
 

 Oczekiwania co do wzrostu stóp procentowych. 
 

 Wieloletni trend spadkowy na złocie. 
 

 Wieloletni trend spadkowy na EUR. 
 

 Złoty na swoich wieloletnich dołkach i Polska zbliżająca się do kryzysu 
budżetowego. 
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Wszystko wskazuje na to, że obecne warunki rynkowe są bardzo podobne do panujących w 1999 r., po kryzysie 

rynków wschodzących. Wtedy po ostrych spadkach cen surowców, również rynki wschodzące odrabiały straty. 

Natomiast NASDAQ, na fali luźnej polityki FED, po krachu rosyjskim, właśnie osiągał drugą prędkość kosmiczną. 

Bańka, która rosła na amerykańskich akcjach zmusiła w końcu FED do znacznego zacieśnienia polityki pieniężnej, co 

z kolei spowodowało krach. Dziś po latach luźnej polityki banków centralnych amerykański rynek akcji jest na 

dobrej drodze, żeby powtórzyć wyczyn z 2000 roku. Surowce odrabiają straty po największej od blisko dwóch dekad 

bessie, a rynek obligacji zaczyna wyczuwać powrót napięć inflacyjnych i podwyżki stóp procentowych. Rok 2017 

może być bratem bliźniakiem 2000. 
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Posługując się naszą analogią na rynkach wschodzących powinniśmy mieć w 2016 r. kryzys porównywalny z azjatycko-

rosyjskim z lat 1997-1998. Ku naszemu zaskoczeniu, jak do tej pory, nic takiego się nie wydarzyło, mimo ciągle rosnącego USD  

(co zawsze jest dużym kłopotem dla rynków peryferyjnych). Być może kryzys ten pojawi się w kolejnym cyklicznym dołku  

w okolicach lat 2018-2019. Póki co, ciągle liczymy na wzrosty, przynajmniej do połowy 2017roku. 
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Surowce zaliczyły w ostatnich 2 latach spadek nienotowany od apogeum kryzysu rosyjskiego z końcówki 1998 r. 

Naszym zdaniem długoterminowo jest to zapowiedź kontynuacji deflacyjnych tendencji w gospodarce światowej. 

Jednak w tzw. międzyczasie jesteśmy w korekcie owego trendu, która powinna przetrwać przynajmniej połowę 

2017 r. Złoto jest tu wyjątkiem i z uwagi na swój monetarny charakter będzie, prawdopodobnie bardziej niż inne 

metale, odczuwać podwyżki w stóp procentowych. Dołka na tym aktywie należy się spodziewać w 2017 r. 
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Najwyższe stopy procentowe w rozwiniętym świecie oraz oczekiwania co do ich dalszych podwyżek, pchają 

dolara amerykańskiego ciągle w górę. Długoterminowo jest to trend bardzo kłopotliwy i dla amerykańskiej 

gospodarki i dla rynków peryferyjnych. Jednak będzie on trwał dopóki FED podwyżkami stóp nie spowoduje 

jakiegoś kryzysu. Analogia z rokiem 2000 sugeruje, że zarówno USD, jak i stopy procentowe powinny zaliczyć 

ważny, długoterminowy szczyt w 2017r. 
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Odwrotnością siły USD jest słabość europejskiej waluty, która notuje wieloletnie dołki. Działający od przynajmniej 

końcówki lat 60-tych, cykl 15-16-letni sugeruje, że najbliższy czas powinien być okresem kształtowania ważnego 

dołka na EUR. W roku 2000 skończyło się to niestety interwencjami banków centralnych, czego i tym razem  

w okolicach 2017 r. należy się spodziewać. 

Upadek 
BretonWoods 

2017 ????? 

Interwencje w 
obronie Euro 

Plaza Accord 



8 
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Najbardziej spektakularnym elementem analogii do lat 90-tych jest zachowanie się indeksu NASDAQ w roku 2000. 

Pomiędzy końcówką 1999 r., a szczytem w marcu 2000 r. zdołał on jeszcze podwoić swoją wartość. Obecnie niejakie 

podobieństwo możemy obserwować w segmencie mniejszych spółek w USA, które bez większej korekty rosną 

nieustannie od 2009 roku a przewaga ich siły  relatywnej trwa od 2000 roku. 

Jesień 2017 = wiosna 2000!!!!! 
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W cyklu dekadowym, na rynku amerykańskim, siódmy rok jest najsłabszym i jedynym, który na przestrzeni 

dziesięcioleci średnio przynosił stratę. Jest to dla nas dość kłopotliwa statystyka biorąc pod uwagę, że 

prognozujemy hossę. Jeśli jednak spojrzymy na cykl prezydencki w USA, to zwykle pierwszy rok pierwszej kadencji 

głowy państwa, która przychodzi po ośmioletniej prezydencji bywał jednym z lepszych w całym cyklu. Która  

z tendencji okaże się silniejsza? 
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 Rok 2017 powinien rymować się na rynkach  z rokiem 2000.  
 

 Spodziewamy się kontynuacji hossy w USA, jednak w 2017 r. lub 
na początku 2018 r. prawdopodobnie nastąpi ważny szczyt na tym 
rynku. Istnieje szansa, że jakiś segment amerykańskiej gospodarki 
zaliczy histeryczny wzrost podobny do wzrostu NASDAQ z 2000. 
 

 Stopy procentowe będą rosły prawdopodobnie do momentu, aż 
ruch ten wywoła jakiś poważniejszy kryzys. 
 

 Obligacje powinny ciągle się osłabiać wraz z korektą wzrostową na 
rynkach surowcowych. Jednak nie jest to naszym zdaniem  jeszcze 
początek nowego długoterminowego trendu. Rok 2017 będzie 
dobrą okazją do zakupu papierów skarbowych. 
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 Surowce i rynki wschodzące przynajmniej w pierwszej połowie 
roku powinny zwyżkować. Jednak rosnące stopy oraz 
wzmacniający się USD będą poważną przeszkodą w ukształtowaniu 
się poważniejszej hossy. W 2018 r. spodziewamy się kryzysu na tej 
klasie aktywów o rozmiarach podobnych do kryzysu azjatyckiego 
z 1997 r. 
 
 

 Dopóki rosną oczekiwania dotyczące wzrostu stóp procentowych, 
złoto będzie się zachowywać gorzej niż akcje. Jednak 2017 r. 
powinien przynieść bardzo ważny dołek na tym aktywie 
wyrażonym w dolarze.  W większości innych walut dno zostało już 
ustanowione w roku 2013.  
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Wiara w rozpoczynającą się właśnie hossę na większych spółkach w Polsce zaczyna przypominać wiarę we 

wróżki i smoki. Nasz rynek w odniesieniu do krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, spada nieustannie, 

przynajmniej od dekady i czarne wizje końca polskiego rynku kapitałowego otaczają nas zewsząd. Gdybyśmy jednak 

założyli, że nie najadą nas hordy ze wschodu i nie znikniemy z mapy świata na kolejne 100 lat, to nasz rynek 

relatywnie rzecz biorąc nie specjalnie ma gdzie spadać. 
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W podobnym cyklicznie momencie w latach 90-tych Polska dokonała skokowego umocnienia się do rynków wschodzących. Było to 

skutkiem braku naszej bezpośredniej partycypacji w kryzysie azjatyckim i rosyjskim. Na przestrzeni ostatnich kilku lat żadne tego typu 

wydarzenie nie miało miejsca, a obecna sytuacja na polskiej giełdzie jest wynikiem lokalnych czynników. Naszym zdaniem większość 

różnicy między rynkami wschodzącymi, a Polską mamy już w cenach i istnieją czynniki, które powinny umocnić nasz kraj w stosunku do 

rynków wschodzących: 

 Spodziewamy się kłopotów na rynkach wschodzących pod koniec dekady;  

 Polska gospodarka ciągle powinna mieć wiatr w plecy;  

 Mamy nadzieje, że politycy chwilowo skupią się na planach budowy a nie planach rozbiórki.  

Demolka OFE 
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Dodatkowo polskie blue chipy są historycznie ekstremalnie tanie zarówno do papierów skarbowych, jak  

i do realnych dóbr. Nawet jeżeli są ku temu silne przesłanki fundamentalne, to i tak uważamy, że korekta w tym 

trendzie się należy. 
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Złoty niedowartościowany 

Złoty przewartościowany 

Polski złoty należy do najbardziej niedowartościowanych walut 
świata. Dodatkowo w relacji do waluty naszego największego partnera 
eksportowego – Niemiec, handluje się na poziomach, które zdarzyły 
się tylko trzy razy w historii i to na bardzo krótko. Jest to dodatkowy 
pozytywny bodziec dla naszej gospodarki, która zaczęła ostatnio 
notować nadwyżki w handlu z zagranicą. Spodziewamy się że złoty nie 
ma już znacząco przestrzeni do osłabiania się i że rok 2017 będzie 
rokiem ważnego dołka na naszej walucie. 
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Krzywa procentowa i polski złoty (osłabiając się zasadniczo) wydają się potwierdzać reflacyjny scenariusz kreślony 

przez ropę, miedź i inne surowce. Polska gospodarka, a co za tym idzie, także kursy polskich małych spółek, 

powinny w nadchodzących miesiącach mieć wiatr w plecy.  
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Z punktu widzenia cykli działających na polskim rynku, rok 2017 powinien być udany. Historia sugeruje, że roczna 

dynamika wzrostu WIGu powinna dojść w ciągu najbliższych 12 miesięcy do poziomów przynajmniej 20-30%. Co 

oznaczałoby  WIG na poziomie 66 000 i WIG20 w okolicach 2 500.  

Hossa powinna zakończyć się najpóźniej na początku 2018 r., a po niej rozpocznie się jeden  

z trudniejszych dla Polski okresów od czasów transformacji. 
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 Słaby złoty, światowa reflacja, ciągle płynące dotacje unijne będą 
w krótkim okresie wpływać pozytywnie na polską gospodarkę. 
Rekordowo stroma krzywa rentowności wydaję się potwierdzać tą 
tezę.  
 

 Polskie, duże spółki są historycznie ekstremalnie tanie w relacji 
do innych rynków, obligacji i aktywów realnych, z tego powodu 
oraz w kontekście niesłabnącej gospodarki, spodziewamy się 
cyklicznej hossy na tej klasie aktywów. 
 

 Wydaje się, że okazji warto też szukać w segmencie najmniejszych 
spółek.  
 

 Jednak rok 2017 a najpóźniej rok 2018 powinien być rokiem 
ważnego szczytu dla polskiego rynku akcji. 
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 W następnych  latach zapaść demograficzna, demontaż OFE, 
perspektywa końca funduszy strukturalnych i ogólna niepewność 
polityczna będą stanowiły poważny problem dla rynku i 
gospodarki.  
 

 Złoty wraz z EURUSD powinien ustanowić ważny dołek w 2017 r., 
po którym spodziewamy się  umocnienia naszej waluty 
spowodowanego relatywnym spowolnieniem tempa rozwoju w 
naszym kraju. 
 

 Ceny polskich obligacji powinny pozostać słabsze w porównaniu do 
papierów  skarbowych porównywalnych krajów . Dołka siły 
relatywnej spodziewalibyśmy się dopiero po przetoczeniu się 
kryzysu budżetowego, który czeka nas prawdopodobnie w 
okolicach roku 2018. 
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 W 2016 roku w rozgrywce ESTABLISHMENT kontra 

ANTYESTABLISHMENT  padł wynik 0:3 (Brexit, Trump, referendum 
we Włoszech). 
 

 W dłuższym terminie jesteśmy przekonani, że to raczej dopiero 
początek zmian. 
 

 Wbrew konsensusowi nie zakładamy jednak , że 2017 rok będzie 
kolejnym rokiem , w którym obecna klasa polityczna przeżyje 
większe problemy. 
 

 Wydaje nam się, że duże zawirowania polityczne czekają na nas 
po roku 2017, gdy rynki oraz gospodarki wejdą w bessę i korektę 
całego cyklu wzrostowego od 2009 roku. Z tego też powodu  
Donald Trump należy do prezydentów USA o największym ryzyku 
impeachmentu w momencie obejmowania urzędu. 
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Treść tej prezentacji została przygotowana przez Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo” lub „Opoka TFI”) wg danych na dzień 23 

grudnia 2016 r.; 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 rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich 

emitentów lub wystawców; została przygotowana w oparciu o dane i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez Opoka TFI za wiarygodne, ale Towarzystwo nie 

może zapewnić o ich kompletności, dokładności i wiarygodności. Pomimo dochowania staranności przy opracowaniu niniejszej prezentacji, Opoka TFI nie może 

zagwarantować, że opinie wyrażone na tych stronach okażą się trafne. Sytuacja na rynkach finansowych może ulec zmianie. Towarzystwo nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie treści niniejszej prezentacji ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji. 

  

Tam gdzie nie zaznaczono źródła wykresów korzystano z serwisu Bloomberg. 
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