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Rynki finansowe na świecie  

 Kwiecień przyniósł podwyższoną 

zmienność na globalnych rynkach obligacji 

oraz przewagę europejskiego rynku akcji nad 

amerykańskim. W naszej ocenie szczyt 

rentowności i zmienności obligacji jest za 

nami i w nadchodzących miesiącach 

będziemy obserwować spadek obu miar. 

Dynamika rynkowa zeszłego miesiąca 

upłynęła pod znakiem zaawansowanej fazy 

cyklu koniunkturalnego. Obecny miks 

wzrostu i inflacji nie skłania do nadmiernie 

agresywnego podejścia inwestycyjnego. Za 

słabnącym wzrostem gospodarczym nie 

podąża bowiem wzrost premii za podjęcie ryzyka. Co prawda spadek inflacji od początku roku wspiera notowania 

aktywów ryzykownych, jednak konieczna jest nieustanna ocena, czy proces normalizacji cen nie wiąże się z załamaniem 

popytu w danym sektorze. Konieczność nawigowania opisanych powyżej dylematów sprawia, że nasz optymizm rynkowy 

jest umiarkowany. Nie oznacza to, że obecne warunki nie stwarzają konkurencyjnych okazji inwestycyjnych. W otoczeniu 

stabilizacji inflacji i bardziej przewidywalnej trajektorii stóp procentowych, metale szlachetne stanowią bardzo ciekawą 

propozycję. Kwietniowa cena zamknięcia złota była najwyższa w historii i w warunkach dalszej dezinflacji i złagodzenia 

polityki pieniężnej w nadchodzących miesiącach spodziewamy się rozpoczęcia hossy w tej klasie aktywów. Mimo 

imponującego wzrostu notowań kruszcu (+25%) oraz spółek je wydobywających (+33%) nie ma oznak przesilenia trendu. 

Wręcz przeciwnie – zarówno pozycjonowanie na kontraktach terminowych, suma uncji złota w posiadaniu dedykowanych 

ETF-ów jak i słabe zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych wspomnianymi spółkami jednoznacznie sugerują, że 

jesteśmy na początku trendu wzrostowego. Z uwagą obserwujemy również kryzys w amerykańskim sektorze finansowym, 

który ponownie odżył z powodu problemów First Republic Bank. Mimo, że został on szybko przejęty przez JP Morgan, to 

jednak obawy o kolejne upadłości w sektorze doprowadziły do szerokiej przeceny niemal całego segmentu. Mediana 

spadków dla amerykańskich banków to w tym roku -30%, widoczny jest jednak wyraźny podział na dwie grupy. Instytucje 

o zasięgu krajowym (np. JPM, Citi) trzymają się relatywnie dobrze, a rekordowe wyniki operacyjne, stabilność depozytów 

i poprawne zarządzanie ryzykiem rynkowym sprawiają, że ich działalność przebiega bez zakłóceń. Na drugim biegunie 

znajdują się banki regionalne, które budzą całą masę wątpliwości, takich jak nadmierna ekspozycja na segment 

nieruchomości komercyjnych, agresywne podejście do ryzyka stopy procentowej, czy skoncentrowana baza depozytowa. 

Gorsza transparentność tych instytucji sprawia, że odróżnienie zdrowych banków od zagrożonych jest utrudnione, a 

paniczny odpływ depozytów potrafi dotknąć obu grup. Jak dotychczas, strona rządowa ani bank centralny nie dokonywały 

żadnej drastycznej interwencji w sektorze – nie jest jednak wykluczone, że eskalacja kryzysu zaufania spowoduje wreszcie 

jakąś reakcję. 

Dane makro  

Stopa ref. NBP      6,75% 

PKB r/r Q4 2022 2,0% 

Inflacja r/r III 2023 16,2% 

  

 IV 2023 

WIG 62 948,50 7,4% 

WIG20 1 923,09 9,4% 

mWIG40 4 600,36 2,1% 

sWIG80 21 140,78 4,4% 

S&P500 4 169,48 1,5% 

 

 

 

Rekomendacja ogólna 

Jesteśmy pozytywnie 

nastawieni do obligacji i akcji 

w 2023 r. Oczywiście po 

drodze może dochodzić do 

korekt (Ukraina głównym 

czynnikiem ryzyka), ale w 

całym roku oczekujemy 

pozytywnych wyników z 

obligacji i akcji. 

 

Polska – makroekonomia i rynek dłużny  

W kwietniu z polskiej gospodarki płynęły 

dane makro pokazujące gorszy obraz 

krajowej koniunktury gospodarczej. 

Produkcja przemysłowa wykazała niższą 

dynamikę i kolejny raz z rzędu zaskoczył in 

minus, spadając o 2,9% r/r vs. konsensus 

prognoz rynkowych na poziomie ok. -1,9%. 

Był to drugi z rzędu odczyt dynamiki 

produkcji poniżej zera. Również produkcja 

budowlano-montażowa spadła o -1,5% r/r 

(wobec wzrostu o 6,6% r/r poprzednio). W 

dół całą kategorię ciągnęły budowa 

budynków oraz roboty specjalistyczne, 

przy wzrostach produkcji inżynierii lądowej. Również sprzedaż detaliczna pokazała spadek w ujęciu realnym i hamowanie 

wzrostu nominalnego. Zwiększona przez napływ uchodźców liczba konsumentów nie maskuje już słabości wydatków 

konsumpcyjnych w ujęciu r/r. Realna sprzedaż detaliczna obniżyła się w marcu o 7,3% r/r najsilniej od maja 2020r. 

(konsensus prognoz -5,7%). Nawet w ujęciu nominalnym spadła sprzedaż dóbr wrażliwych na sytuację dochodową 

gospodarstw domowych, takich jak: paliwa, meble, rtv i agd, prasa i książki oraz w kategorii pozostałe. Rynek pracy nadal 

zachowuje się stabilnie. Stopa bezrobocia obniżyła się nieznacznie do poziomu 5,4%. Przeciętne wynagrodzenie brutto w 

sektorze przedsiębiorstw odnotowało wzrost o 12,6% r/r, a zatrudnienie w tym sektorze wyniosło +0,5% wobec 0,8% miesiąc 

wcześniej. Z danych inflacyjnych wstępny odczyt inflacji CPI (flash) pokazał po raz kolejny niższą dynamikę niż poziom z 

poprzedniego miesiąca. Wskaźnik wzrostu cen obniżył się bowiem do 14,7% r/r z 16,1% r/r przed miesiącem i był on niższy 

od oczekiwań rynkowych. Roczne wskaźniki inflacji pozostają pod silnym wpływem efektów bazy statystycznej, co 

szczególnie wyraźnie widoczne jest w dynamice cen paliw. Z tego samego powodu obniżyła się również dynamika cen 

żywności. Kwietniowe posiedzenie RPP nie przyniosło zmian i ponownie Rada pozostawiła główną stopę proc. na poziomie 

6,75%. Z kolei w ostatnim czasie można było zauważyć pojawiające się głosy z RPP sugerujące możliwość obniżek stóp 

procentowych już przed końcem 2023 r. Począwszy od Prezesa A. Glapińskiego, który "ma nadzieję", że pod koniec roku 

będzie możliwa pierwsza obniżka stóp procentowych - o ile inflacja będzie spadać w takim tempie w kierunku 

INFORMACJA REKLAMOWA 

 

Rekomendowany Subfundusz 

QUERCUS Dłużny 

Krótkoterminowy 

QUERCUS Ochrony Kapitału 

QUERCUS Obligacji 

Skarbowych 

QUERCUS Stabilny 

QUERCUS Gold 

QUERCUS Agresywny 

QUERCUS Global Growth 

QUERCUS Silver 
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Rentowność polskich obligacji

Obligacja 5-letnia
Obligacja 2-letnia
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Niniejszy dokument zawiera informacją reklamową. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej 

oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego, dostępnych w siedzibie 

Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów 

inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej 

lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. 

Wartość aktywów netto QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS Gold, QUERCUS Siler, 

QUERCUS lev oraz QUERCUS short może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych 

subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy QUERCUS Dłuzny 

Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced oraz QUERCUS Agresywny 

w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować 

powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu QUERCUS Global Balanced w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa 

lub Narodowy Bank Polski, lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub Republikę Federalną Niemiec. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji 

każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. 

Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter 

promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie 

mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek 

uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. 

Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. 

średniookresowego celu NBP, jak to przewiduje projekcja banku centralnego. G. Masłowska powiedziała, że spadkowy 

trend inflacji może być już trwały i może ona znaleźć się na poziomie jednocyfrowym pod koniec 2023 r. lub wczesną jesienią. 

H.Wnorowski stwierdził z kolei, że wraz ze zmierzaniem w kierunku jednocyfrowej inflacji pojawia się światełko w tunelu, 

które pozwoli Radzie śmielej rozmawiać o obniżkach stóp procentowych. I. Dąbrowski wskazał, że jeśli utrzyma się proces 

szybkiego spadku inflacji, to RPP po wakacjach może bardzo poważnie rozważyć obniżenie stóp procentowych. Według I. 

Dąbrowskiego, inflacja CPI na koniec roku może obniżyć się nawet poniżej 7% r/r. Notowania polskich obligacji skarbowych 

w ujęciu m/m zyskały na wartości. Dochodowości papierów na koniec kwietnia wynosiły odpowiednio: (OK0724) 5,78% 

wobec 6,05% na koniec marca, (DS0727) 5,89% wobec 5,99% oraz (DS1033) 5,89% wobec 6,04%. Notowania złotego umocniły 

się do głównych walut – szczególnie do dolara amerykańskiego. Kursy wynosiły odpowiednio: EUR/PLN 4,59 vs 4,68 i 

USD/PLN 4,16 vs 4,32. 

Polska – rynek akcji  

Kwiecień pozytywnie zaskoczył 

inwestorów, szczególnie na warszawskiej 

GPW. Na światowych rynkach sytuacja 

również rozwijała się korzystnie. Polskie 

akcje tym razem nie zawiodły inwestorów. 

Indeks WIG osiągnął najwyższy poziom od 

roku 62,9 tys. punktów, zyskując 9,6% od k. 

2022 r. Z blue chips w br. najlepiej 

zaprezentowały się: Santander (+30%) i 

Allegro (+30%), a najgorzej JSW (-26%) i 

CDR (-13%). Szeroki rynek polskich spółek 

nadal wyróżniał się in plus. sWIG80 wzrósł 

aż o 20,8% w br. Najbardziej na wartości 

zyskały: Sfinks (+235%), Cognor (+132%) czy Artifex (+131%). Straciły za to: Bumech (-40%) czy Ten Square Games (-35%). 

W samym kwietniu indeks WIG wzrósł o ponad 7%, a indeks największych spółek WIG20 wzrósł o ponad 9%, jednocześnie 

wyrównując rekordowe tegoroczne poziomy z początku 2023 r. Nie zmieniamy naszych tez na rok 2023. Powinien być on 

zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji 

z roku poprzedniego. Inflacja powinna zacząć spadać. Banki centralne powinny zakończyć proces podnoszenia stóp proc. 

Największego czynnika ryzyka, w szczególności w najbliższych miesiącach, upatrywalibyśmy w ewentualnej eskalacji 

konfliktu między Rosją a Ukrainą. Niepokoić mogą także pojedyncze przypadki banków amerykańskich i europejskich o 

słabszej kondycji, ale stoimy na stanowisku, że decydenci nie pozwolą na rozszerzenie się tego czynnika ryzyka na cały 

sektor bankowy.  
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