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ŚWIAT 

 

W sierpniu wciąż trwała hossa na świato-

wych rynkach akcji. Tym razem indeksy na 

rynkach rozwiniętych rosły szybciej od indek-

sów z krajów rozwijających się: MSCI World 

zyskał 6,5%, a MSCI Emerging Markets zwyż-

kował 2,1%. 

Prawdziwa euforia ogarnęła zwłaszcza in-

westorów w akcjach amerykańskich spółek 

technologicznych: NASDAQ Composite 

wzrósł o 9,6%. W sierpniu nie było wydarzeń, 

które silnie zmieniłyby sytuację fundamen-

talną amerykańskich spółek technologicznych 

– wzrosty mogły być natomiast wspierane 

przez informacje płynące spoza rynku akcji. 

Stopy procentowe pozostawały na niskim po-

ziomie, a prezes FED zapowiedział zmianę 

podejścia do celu inflacyjnego, którą inwesto-

rzy zinterpretowali jako zapowiedź utrzymy-

wania stóp procentowych na poziomie zbliżo-

nym do zera przez długi czas. Niskie stopy 

procentowe zachęcają do inwestowania 

zwłaszcza w akcje spółek zwiększających zy-

ski – a więc m.in. technologicznych. Za dużą 

część wzrostu amerykańskich indeksów były 

odpowiedzialne największe spółki technolo-

giczne. 

Amerykański szeroki indeks cen akcji, S&P 

500, zyskał w sierpniu 7,0%. Europejskie rynki 

zostały w tyle: Stoxx Europe 600 zakończył 

miesiąc wyżej o 2,9%. Względnie dobrze za-

chowywał się rynek niemiecki – DAX zwyżko- 

wał 5,1% – natomiast słaby był rynek brytyj-

ski: FTSE 100 wzrósł o 1,1%. Umocnienie za-

równo euro, jak i brytyjskiego funta, względem 

dolara amerykańskiego poprawiały perspek-

tywy spółek amerykańskich, a pogarszały – 

europejskich. 

POLSKA 

Warszawska giełda była względnie słaba: in-

deks WIG zyskał 2,3%. Perspektywa długiego 

utrzymywania niskich stóp procentowych na 

świecie nie pomogła akcjom polskich banków, 

które wciąż – mimo tegorocznych spadków – 

stanowią istotną część warszawskich indek-

sów. Banki są ważne zwłaszcza dla indeksu 

WIG20; indeks największych polskich spółek 

odnotował w sierpniu względnie skromy 

wzrost – o 1,8%. Znacznie silniejsze były 

spółki średnie: mWIG40 zyskał 4,0%. Wzrost 

cen akcji średnich spółek był zasługą przede 

wszystkim kilku podmiotów, które poinformo-

wały o lepszych od oczekiwanych wynikach fi-

nansowych za drugi kwartał 2020 roku. Drugi 

kwartał, który miał być najgorszy dla całej go-

spodarki, nie był taki zły dla spółek z dość 

różnych branż: deweloperzy utrzymywali wy-

soką sprzedaż, windykatorzy najgorsze prze-

szli już w pierwszym kwartale, a spółki prze-

mysłowe i niektóre spółki handlowe skorzy-

stały na wiosennym osłabieniu złotego. Małe 

spółki nie rosły tak dynamicznie, jak we wcze-

śniejszych miesiącach: sWIG80 zyskał 2,0%. 

Względnej stabilizacji kursów towarzyszyły ni-

skie obroty. 
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PERSPEKTYWY 

W ostatnich miesiącach ceny akcji rosły m.in. 

dzięki inwestorom, którzy przenosili kapitał z 

depozytów bankowych czy obligacji – instru-

mentów, których rentowności są pod presją ni-

skich stóp procentowych.  

W porównaniu do innych klas aktywów – m.in. 

depozytów bankowych i obligacji skarbowych – 

wyceny akcji nie wydają się być zbyt wysokie 

(dotyczy to zwłaszcza polskiego rynku). Ale na 

niektórych rynkach wyceny pod koniec sierpnia 

były bardziej wymagające niż przez poprzed-

nich kilkanaście lat: wskaźnik cena/zysk dla 

amerykańskiego indeksu S&P 500 osiągnął 

poziom najwyższy od 2001 roku. 

 

 

 

 

 

ŚWIAT 

Sierpień przyniósł pogorszenie nastrojów 

na rynku obligacji, a inwestorzy skierowali 

swoją uwagę w stronę bardziej ryzykow-

nych aktywów, takich jak akcje. Jednym z 

powodów była seria odczytów inflacyjnych, 

które wbrew oczekiwaniom większości anality-

ków, okazały się wyższe. W obliczu gwałtow-

nego spadku popytu spowodowanego wybu-

chem pandemii, wdawało się że ceny powinny 

raczej spadać. Tak się nie stało, gdyż przed-

siębiorcy próbowali, przynajmniej częściowo, 

przerzucić dodatkowe koszty związane z reżi-

mem sanitarnym na konsumentów. W efekcie, 

wskaźniki CPI dla większości gospodarek za-

równo rozwiniętych jak i rynków wschodzących 

zauważalnie wzrosły. W Stanach Zjednoczo-

nych wskaźnik CPI wzrósł o 1,0% r/r przy pro-

gnozie 0,7% r/r. Do spadku zainteresowania 

obligacjami skarbowymi, przyczynił się również 

amerykański FED, który w sierpniu tylko sym-

bolicznie zwiększył swój bilans. W ocenie 

banku centralnego sytuacja jest na tyle sta-

bilna, że nie ma potrzeby skupować dodatko-

wych obligacji oraz dostarczać płynności w po-

staci transakcji repo. Inne banki centralne rów-

nież ograniczyły swoją aktywność, ale polityka 

pieniężna większości z nich nadal pozostaje ul-

tra ekspansywna. Temat inflacji powrócił pod 

koniec sierpnia, podczas corocznego spotka-

nia przedstawicieli banków centralnych, które 

zwykle miało miejsce w Jackson Hall, a tym ra-

zem odbyło się wirtualnie. Po wielomiesięcz-

nych analizach, prezes Jerome Powell zapo- 

 

wiedział zmianę podejścia FED do celu infla-

cyjnego. Zamiast twardo ustalonego celu na 

poziomie 2%, FED podejdzie bardziej elastycz-

nie, skupiając się na jego średnioterminowej 

wartości. Oznacza to, że FED dopuszcza prze-

kroczenie tego celu w górę przez jakiś czas, a 

polityka monetarna nie od razu zareaguje bar-

dziej restrykcyjnym podejściem. Ma to stabili-

zować okresy spowolnienia, kiedy inflacja jest 

uporczywie niska i trudno ją podnieć, nawet 

przy użyciu niestandardowych narzędzi. 

Zmiana podejścia FED jeszcze bardziej odda-

liła perspektywę podwyżek stóp procentowych, 

dostarczając wsparcia rynkom dłużnym pod 

koniec miesiąca. W efekcie w sierpniu globalny 

indeks obligacji skarbowych, FTSE Govern-

ment Bond Index spadł o 1,04%. Zdecydowa-

nie lepiej zachowały się obligacje korpora-

cyjne, zwłaszcza te najbardziej ryzykowne. In-

deks skupiający obligacje o ryzyku inwestycyj-

nym, Bloomberg Global Aggregate spadł zale-

dwie o 0,15%. Wyjątkowo dobra sytuacja na 

rynku akcji przełożyła się na znaczną kompre-

sję spreadów, dzięki czemu indeks Bloomberg 

Global High Yield zyskał aż 1,64%.   

POLSKA 

Polski rynek obligacji pozostawał pod 

znacznym wpływem rynków globalnych. 

Narodowy Bank Polski zmniejszył swoją ak-

tywność, znacząco ograniczając skupy obliga-

cji podczas aukcji odkupu. Na rynku nadal do-

minuje nadpłynność, o czym świadczy popyt 

na bony pieniężne ze strony banków na pozio-

mie przekraczającym 170 mld PLN. Od czasu 
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wybuchu pandemii, Rada Polityki Pieniężnej 

przestała kontaktować się z rynkiem podczas 

konferencji, a jedynym źródłem informacji po-

zostają wypowiedzi poszczególnych członków. 

Choć wyłaniający się z nich obraz nie jest jed-

nolity, większość uważa obecny poziom stóp 

za odpowiedni do sytuacji, dopuszczając wyż-

szą od celu (sięgającą nawet 5%) inflację w 

najbliższym czasie. Jednocześnie w sytuacji 

gwałtownego pogorszenia koniunktury na sku-

tek zaostrzenia sytuacji pandemicznej, moż-

liwe są dalsze obniżki stóp procentowych, na-

wet poniżej 0%.  

Ciekawy obraz wyłania się opublikowanych 

w sierpniu danych makroekonomicznych. 

Podobnie jak na świecie, odczyt inflacji za li-

piec był wyższy niż prognozy analityków i wy-

niósł 3,0% r/r. Największy wpływ miał wzrost 

cen usług, który wyniósł aż 7,3% r/r podczas 

gdy ceny towarów wzrosły zaledwie 1,5% r/r. 

Szczególną uwagę zwracają jednak dane do-

tyczące bilansu płatniczego. Nadwyżka na ra-

chunku obrotów bieżących rośnie sukcesywnie 

od kilku miesięcy, jednakże w czerwcu osią-

gnęła ona swoje historyczne maksimum na po-

ziomie ponad 2,8 mld PLN, co w ujęciu 12 mie-

sięcznym stanowi 2,3% PKB. Tak jak w po-

przednich miesiącach, największy wpływ miała 

nadwyżka obrotów handlowych. Tym samym 

realizuje się obserwowany podczas poprzed-

nich kryzysów scenariusz, w którym poprawa 

koniunktury krajowej odbywa się w oparciu o 

poprawę wymiany handlowej. 

Stopa zwrotu indeksu polskich obligacji skar-

bowych TBSP wyniosła -0,38% w skali mie-

siąca, co choć ujemny, stanowi lepszy wynik 

niż większość stóp zwrotu indeksów obligacji 

skarbowych z naszego regionu. Krzywa ren-

towności lekko się wystromiła, a rentowność 

obligacji 10 letniej ustabilizowała się na po-

ziome poniżej 1,4%. Zdecydowanie lepiej za-

chowały się obligacje korporacyjne. Brak no-

wych emisji oraz napływy środków do funduszy 

dłużnych z wygasających lokat, przełożyły się 

na dalszą kompresję spreadów, dzięki czemu 

ceny większości obligacji korporacyjnych wzro-

sły. 

PERSPEKTYWY 

Wydaje się, iż wyraźny wzrost apetytu na ry-

zyko w okresie wakacyjnym, powinien zacząć 

wygasać w kolejnych miesiącach. Pomimo po-

zytywnych doniesień dotyczących dobrze ro-

kujących leków i szczepionek, jesień może 

przynieść wzrost zachorowań a co za tym idzie 

wzrost obaw o dalszy przebieg odbicia świato-

wej koniunktury. Dotychczasowe odbicie w 

kształcie litery V powinno się stabilizować, 

przyjmując bardziej płaski charakter. W tym 

otoczeniu inwestorzy mogą znów łaskaw-

szym okiem spojrzeć na obligacje skar-

bowe, redukując jednocześnie swoje pozy-

cje w bardziej ryzykownych instrumentach. 

 

 
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i 
podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emi-
tentów lub wystawców.  
 
Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania okre-
ślonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych 
w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z 
przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą 
lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, 
poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorial-
nego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem 
jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana 
zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwa-
rancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajm-
niej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek 
uczestnictwa przez Fundusze Allianz oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekty informacyjne Funduszy 
Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i po-
datkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie www.allianz.pl/tfi, oraz w Towarzy-
stwie.  
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