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Zachowanie kursów akcji spółek giełdowych w obliczu pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia sektorowego
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To nie będzie zbyt patetyczne, gdy stwierdzi-
my, że rok 2020 przejdzie do historii ludzkości. 
Wszystko przez pandemię COVID-19 (z j. ang.: Co-
ronavirus Disease 2019). Jest to określenie ostrej 
choroby zakaźnej układu oddechowego, którą 
wywołuje zakażenie organizmu koronawirusem 
SARS-CoV-2. Ta choroba została rozpoznana  
i opisana po raz pierwszy w grudniu 2019 roku 
w środkowych Chinach, a dokładnie w mieście 
Wuhan, w prowincji Hubei.

Już 10 stycznia 2020 roku Światowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) ostrzegała przed nowym 
koronawirusem, a 30 stycznia 2020 roku ogło-
siła stan zagrożenia dla zdrowia publicznego  
o zasięgu międzynarodowym, na skutek epide-
mii COVID-19. Dnia 11 marca 2020 WHO uznała 
serię zachorowań na COVID-19, występującą od 
grudnia 2019 roku, za pandemię.

Reszta jest historią, która wciąż pisze się na 
naszych oczach. Chiny zostały jako pierwsze 
poważnie dotknięte pandemią. To w tym kra-
ju, jako pierwszym na świecie, wprowadzono 
tzw. lockdown (czyli kwarantannę obejmującą 
znaczne terytorium, która ogranicza poruszanie 
się i działania ludności), którego smak poznały  
w późniejszym terminie niemal wszystkie spo-
łeczności globu. I to właśnie chińska giełda papie-
rów wartościowych jako pierwsza doświadczyła 
szybkiego i głębokiego krachu, co powtórzyły 
chwilę po niej inne giełdy.

i. wstęp



Warsaw Enterprise Institute 4

niejako narzędziem tezauryzacji majątku w 
długim terminie (również tego emerytalnego), 
więc zachowanie giełd ma znaczący wpływ na 
nastroje konsumentów (gdy ceny akcji spadają, 
gdy jest bessa – to pogarszają się nastroje kon-
sumenckie).

Szczególnie ciekawie wyglądało podczas pande-
mii COVID-19 zachowanie parkietów w ujęciu 
sektorowym. Mocno szły w górę wyceny spół-
ek technologicznych, np. produkujących gry,  
a gorzej spisywały się akcje firm z tradycyjnych 
sektorów. Mowa tu np. o spółkach z branży pali-
wowej i energetycznej, stanowiących wciąż trzon 

Gdy tworzony jest tenże raport, narasta druga 
fala zakażeń koronawirusem, zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie. Prace nad szczepionką na 
SARS-CoV-2 trwają, a optymistyczne scenariusze 
zakładają, że może ona być rozprowadzana na 
dużą skalę już pod koniec I kwartału 2021.

Autorów niniejszego raportu zainteresowało 
szczególnie to, co działo się podczas pandemii na 
rynkach giełdowych. Są one niezwykle ważnym 
elementem współczesnej gospodarki, miejscem 
pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa, 
ale też – nie ukrywajmy – areną spekulacji, przy-
ciągającą pieniądze lubiące ryzyko. Są one też 

 grafika. 1      Mapa obrazująca natężenie zakażeń wirusem SARS-CoV-2

źródło: WHO (dostęp: 30.10.2020)

 wykres. 1      Mapa obrazująca natężenie zakażeń wirusem SARS-CoV-2

źródło: WHO (dostęp: 30.10.2020)
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niemal każdej gospodarki. Na każdej znaczącej 
giełdzie podmioty z tych sektorów odpowiadają 
za sporą część jej kapitalizacji, czyli wartości 
rynkowej notowanych przedsiębiorstw. Ceny 
akcji firm z tych sektorów najpierw zniżkowały 
mocno w trakcie tzw. koronakrachu (który trwał 
od połowy lutego do połowy marca), a potem… 
przeważnie zamarły, podczas gdy ceny akcji 
spółek z innych branż (szczególnie technolo-
gicznej) uciekły dynamicznie na północ podczas 
tzw. koronahossy. 

Autorzy niniejszego raportu postanowili zasta-
nowić się jakie czynniki wpływały w 2020 roku 
na giełdy oraz co kryje się za zachowaniem 
indeksów sektorowych w okresie pandemii CO-
VID-19 oraz największej ogólnoświatowej recesji 
od około 80 lat. A także jaka przyszłość czeka 
wybrane sektory – zarówno w wymiarze bizne-
sowym, jak i jeśli chodzi o notowania giełdowe.
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iI. Najpierw 
koronakrach,
potem 
koronahossa

Na przełomie lutego i marca 2020 roku większość 
najważniejszych indeksów giełdowych na świe-
cie odnotowała najbardziej dynamiczny krach 
w swojej historii. Jako pierwszy został jednak 
poszkodowany indeks Shanghai Composite, gdyż 
to właśnie w Chinach pojawił się nowy koro-
nawirus i to tam zaczął narastać strach przed 
epidemią. To inwestorzy operujący na chińskim 
parkiecie jako pierwsi na świecie rozumieli, 
że to nie jest kolejna „zwykła” grypa, lecz coś  
o wiele groźniejszego. Zdali oni sobie sprawę, że 
by zahamować rozprzestrzenianie się tej zarazy 
będą zapewne potrzebne obostrzenia, które 
uderzą w gospodarkę, a więc zarówno w tempo 
wzrostu PKB, jak i w wyniki spółek notowanych 
na parkietach.

Jako że giełda niemal zawsze dyskontuje przy-
szłość, inwestorzy zaczęli panicznie wyprzeda-
wać akcje. Włączył się tzw. tryb risk-off (wyłą-
czone ryzyko), który oznacza, że inwestorzy nie 
chcą mieć w portfelach ryzykownych aktywów 
(takich jak akcje) i uciekają do „bezpiecznych 
przystani” (takich jak m.in. gotówka, szczególnie 
dolar amerykański). W okresie od 14 stycznia 
do 4 lutego 2020 indeks Shanghai Composite 
zanurkował o 14%. Potem podczas kilkunastu 
sesji zanotował odbicie do poziomu, z którego 
rozpoczął krach i doświadczył kolejnego, po-
nownie zniżkując dokładnie o 14%, w okresie 
5-19 marca.
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Na najważniejszym indeksie giełdowym świata 
– czyli na amerykańskim S&P500 – tzw. koro-
nakrach zaczął się 20 lutego, a potrwał do 23 
marca. Na większości parkietów tzw. korona-
krach miał miejsce mniej więcej w tym okresie. 
Było to zjawisko, które zostanie zapamiętane 
na długo przez wszystkich inwestorów. Bessa 
na światowych parkietach nigdy nie zaczęła się 
od tak wielkiej i gwałtownej paniki, jak właśnie 
podczas tej wywołanej koronawirusem. To wej-
ście w bessę było nawet bardziej dynamiczne 
od słynnego krachu z października 1987 roku 
(patrz wykres 2).

VIX, czyli tzw. indeks strachu, zanotował pozio-
my (85,47 pkt.) bliskie historycznego maksimum 
z 2008 roku (89,53 pkt.). Jest to wskaźnik, który 
mierzy zmienność miesięcznych opcji kupna  
i sprzedaży na indeksie S&P500. Jest on liczony 
przez Chicago Board Options Exchange. Nic 
dziwnego, że amerykański indeks Dow Jones 
Industrial Average – grupujący akcje najwięk-
szych spółek przemysłowych – runął o 26%  
w 4 sesje, co było jego najbardziej dynamicznym 
4-sesyjnym spadkiem w historii…

 wykres. 2      Mapa obrazująca natężenie zakażeń wirusem SARS-CoV-2

źródło: WHO (XTB)

 wykres. 3      Mapa obrazująca natężenie zakażeń wirusem SARS-CoV-2

źródło: CBOE
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Jednym z najczarniejszych dni podczas koro-
nakrachu – a także w całej historii giełd – był 
poniedziałek 16 marca. Indeks spółek technolo-
gicznych Nasdaq Composite zanurkował tamtego 
dnia o -12,32%, co było jego najgorszym 1-dnio-
wym wynikiem w historii. Dla S&P500 tamta 
sesja była trzecią najgorszą w historii (-11,98%), 
a dla DJIA drugą najgorszą (-12,93%)...

Gdy zerkniemy na zachowanie najważniejszych 
indeksów giełdowych na świecie, oraz indeksów 
z naszego regionu Europy, to niemal wszystkie 
(oprócz chińskiego) straciły zgodnie po około 
jedną trzecią wartości. Najgłębszy (wśród ana-
lizowanych) był spadek niemieckiego DAX, a 
– jeśli pominiemy wspomniany indeks giełdy w 
Szanghaju, który przeżył dwa krachy w ciągu 
ponad miesiąca – to polski WIG ucierpiał naj-
mniej (w naszym subiektywnym zestawieniu). 
Jednakże różnice w zachowaniu między indek-
sami europejskimi i amerykańskimi podczas tzw. 
koronakrachu były minimalne.

 wykres. 4      Gęstość stóp zwrotu dla walorów z indeksu S&P1500 w marcu 2020

źródło:  M. Mazur, M. Dang, M. Vega, “COVID-19 and the march 2020 stock market crash. Evidence from S&P1500” 
(Finance Research Letters, lipiec 2020)

DAX

Nazwa

−36,61Niemcy

Kraj Zmiana 
procentowa

cac −35,95Francja
S&p500 −33,92USA
BUX −33,20Węgry
PX −33,14Czechy
FTSE −33,03Wielka Brytania
Kospi −32,93Korea Południowa
WIG −32,35Polska
SSECOMP −10,59Chiny

 Tabela. 1      Zachowanie najważniejszych indeksów
Giełdowych i indeksów z regionu Europy
Środkowej w okresie 20.02−23.03.2020

źródło: Bankier.pl
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Od końca marca, po tzw. koronakrachu, giełdy 
zaczęły się dość gwałtownie podnosić. Zadziałała 
zapewne stara zasada inwestorów giełdowych 

„kupuj, gdy leje się krew” (czyli gdy jest panika 
na rynkach). Pojawił się spory popyt na akcje 
ze strony spekulantów poszukujących zysku w 
krótkim terminie. Również spora część inwe-
storów długoterminowych zaczęła postrzegać 
przecenione akcje spółek giełdowych o solidnych 
fundamentach biznesowych jako okazję inwe-
stycyjną, która może prędko się nie powtórzyć. 
Poza tym w wielu krajach na świecie, także w 
Polsce, na giełdę ruszyło mnóstwo inwestorów 
indywidualnych, zarówno tych poszukujących 
wysokich stóp zwrotu, jak i tych rozczarowanych 
bardzo niskim oprocentowaniem lokat banko-
wych w dobie dość wysokiej inflacji i ultraniskich 
stóp procentowych. Media zaczęły pisać nawet 
o fali tzw. robinhoodziarzy – chodzi o młodych 
użytkowników aplikacji smartfonowej Robinho-
od, która umożliwia bezkosztowe inwestowanie 
na amerykańskiej giełdzie.

Inwestorzy z biegiem kolejnych dni i tygodni 
porzucili strach na rzecz chciwości. Nic so-
bie nie robili z napływających ze wszystkich 

gospodarek fatalnych danych o spadku PKB  
w I kwartale czy złych odczytach wskaźników 
PMI, gdy zobaczyli skalę pomocy publicznej dla 
gospodarek, uruchomionej w niemal wszystkich 
państwach świata. Szczególnie duże wrażenie 
zrobił na nich przyjęty w marcu przez Kongres 
USA pakiet stymulujący The Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security (CARES Act) opie-
wający na 2 biliony USD – co stanowi około 50% 
federalnego budżetu USA i 10% amerykańskiego 
PKB. Bilans znacząco zwiększała też amerykań-
ska Rezerwa Federalna (FED), pompując w rynek 
biliony dolarów (m.in. poprzez skup obligacji 
skarbowych i korporacyjnych). Podtrzymywa-
nie dobrej atmosfery na giełdzie w USA przez 
amerykańskie władze przełożyło się na nastroje 
na zagranicznych parkietach.

Oczywiście, Fed nie był jedynym bankiem cen-
tralnym, który w obliczu pandemicznej recesji 
zwiększył dynamicznie bilans i zdecydował się 
na serię obniżki stóp. Na podobne kroki zdecy-
dowały się inne najważniejsze banki centralne 
na świecie. W ciągu kilku tygodni zwiększyły 
one bilanse o dziesiątki bilionów USD.

 wykres. 5      Bilanse najważniejszych banków centralnych świata: Fed (USA), ECB (strefa euro), BOJ (Japonia), 
PBOC (Chiny) w bln USD

źródło:  Yardeni Research / Haver Analitycs
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Giełdy lubią dużo taniego pieniądza. Efekt? Wi-
dać go w poniższej tabelce i na poniższym wy-
kresie. Inwestorzy, którzy nie bali się lokować 
kapitału na giełdzie po koronakrachu, wyszli na 
tym doskonale w kolejnych miesiącach. Potężne 
odbicie cen akcji na północ – które postępowało 
równolegle do wzrostu bilansu najważniejszych 
banków centralnych oraz obniżek stóp – zyska-
ło w mediach miano koronahossy. Mimo że od 
dwóch miesięcy (od początku września) na świa-
towych giełdach trwa korekta we wzrostach, to 
stopy zwrotu liczone od końca marca do końca 
października są pokaźne, szczególnie na rynku 
amerykańskim czy południowokoreańskim. Nie-
stety, środkowoeuropejskie indeksy nie urosły 
tak dynamicznie, jak te z rynków rozwiniętych. 
W ogonie znajduje się też indeks giełdy brytyj-
skiej, nad którą ciąży niepewność gospodarcza 
pod postacią Brexitu w niewiadomym kształcie 
(negocjacje między rządem Wielkiej Brytanii  
a Unią Europejską przeciągają się, a ich rezultat 
dla brytyjskiej gospodarki rysuje się coraz mniej 
pozytywnie).

 wykres. 6      Notowania indeksu Dow Jones Industrial Average (skala prawa) na tle głównej stopy procentowej 
Fed (skala lewa) - 10 lat

źródło:  Trading Economics

KOSPI

Nazwa

48,56KOREA POŁUDNIOWA

Kraj Zmiana 
procentowa

S&P500 43,61USA
DAX 29,89NIEMCY
SSECOMP 19,20CHINY
PX 14,90Czechy
CAC 12,86FRANCJA
FTSE 7,53WIELKA BRYTANIA
WIG 7,16Polska
BUX 3,51WĘGRY

 Tabela. 2      Zachowanie najważniejszych indeksów
Giełdowych i indeksów z regionu Europy
Środkowej w okresie 23.03−30.10.2020

źródło: Bankier.pl
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 wykres. 7      Notowania indeksu S&P500 na tle sumarycznego bilansu Fed, ECB i BOJ

źródło: Yardeni Research / Haver Analitycs

Dziś wiemy już, że giełdy w 2020 roku po raz 
kolejny udowodniły, że są w pewnym sensie 
maszynami predykcyjnymi, mogącymi służyć do 
przewidywania (do pewnego stopnia) przyszłości. 
Inwestorzy podczas koronakrachu nie pomylili 
się i swoją paniczną wyprzedażą „zaprognozowa-
li” najgłębszą i najbardziej dynamiczną recesję 
w historii światowej gospodarki. Dla przykładu, 

w II kwartale PKB strefy euro zmalał o 15% r/r. 
Następnie szaleństwem zakupów – które trwało 
od końca marca do końca sierpnia – przewidzieli 
dość gwałtowne podnoszenie się gospodarki 
z kolan. Widać to jak na dłoni, gdy nałoży się 
dowolnie wybrany krajowy indeks na wykres 
pokazujący zmianę tempa wzrostu PKB.

 wykres. 7      Notowania Euro Stoxx 50 (skala prawa) na tle zannualizowanego tempa wzrostu PKB strefy 
euro (skala lewa)

źródło: Yardeni Research / Haver Analitycs
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Można stwierdzić, że rok 2020 – choć jeszcze się 
nie skończył – na wszystkich najważniejszych 
rynkach giełdowych świata obfitował w niespo-
tykane wręcz wahania notowań indeksów i cen 
akcji. Oraz w niezwykłe wahania emocji – co 
wynikało jedno z drugiego. Giełda przypomina 
w tym roku doświadczenie znane z parków roz-
rywki, czyli jazdę kolejką zwaną rollercoaster…

Warto jednak zatrzymać się tutaj na chwilkę 
i zadać pytanie o źródło tak dużej zmienności 
nastrojów i notowań na giełdach. Oczywiście, 
to zjawisko da się usprawiedliwić strachem  
o kondycję gospodarki i przedsiębiorstw w obli-
czu rozprzestrzeniającego się w szybkim tempie, 
nowego koronawirusa. Niemniej jednak tempo 
spadków i wzrostów oraz zmienność nastrojów 
inwestorów zadziwiały nawet ekspertów zajmu-
jących się zawodowo giełdą.

Wyjaśniając podglebie tego zjawiska, należy 
zacząć od tego, że człowiek jest istotą społecz-
ną, która uwielbia historie, narracje. I to różne 
narracje rządzą także emocjami inwestorów 
giełdowych. Doskonale opisał ten mechanizm 
noblista prof. Robert Shiller w swojej najnow-
szej książce Narrative Economics. Jego zdaniem 
narracje są niezwykle ważne i dla realnej gospo-
darki, i dla giełd. To właśnie rozprzestrzeniające 
się informacje i historie wywołują – na zasadzie 
samospełniających się przepowiedni – okresy ko-
niunktury i dekoniunktury w gospodarkach oraz 
okresy hossy i bessy na giełdzie. Gdy wszyscy 

iII. Emocje + automaty =
wirusowy giełdowy 
rollercoaster
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szykują się na recesję, to mniej wydają, wywo-
łując ją, a gdy wszyscy spodziewają się krachu, 
to go wywołują, panicznie sprzedając akcje, gdy 
na giełdzie zaczyna się źle dziać – tłumaczy prof. 
Shiller. Czyli gdy zachowujący się stadnie ludzie 
są optymistyczni, to mamy fazę ekspansji go-
spodarczej czy hossę na giełdzie, a gdy stają się  
w swojej masie pesymistyczni – przychodzi okres 
dekoniunktury czy też giełdowa bessa.

Warto zwrócić uwagę, że w okresie około półtora 
roku przed marcowym krachem w mediach w 
Polsce i na całym świecie mnożyły się artykuły, 
w których zarówno znani ekonomiści, jak i znani 
inwestorzy, ostrzegali przed nadchodzącą bessą 
i krachem. Poniżej tylko kilka spośród wielu 
przykładów:

Analitycy FED

W grudniu 2018 roku analitycy FED w oficjalnym doku-
mencie ostrzegali, że kolejny krach na giełdach może 
być naprawdę duży.

1.

dr doom

W marcu 2019 roku prof. Nouriel Roubini – zwany Dr 
Doom (przewidział poprzedni kryzys finansowy z lat 
2007-09) - przypomniał na forum publicznym, że kolejny 
kryzys finansowy z pewnością kiedyś nadejdzie.

2.

Obligacje 
korporacyjne

W maju 2019 roku guru amerykańskiego rynku obligacji 
Jeff Gundlach, właściciel firmy DoubleLine Capital, 
ostrzegał, że duża część amerykańskich obligacji kor-
poracyjnych o ratingu BBB to tak naprawdę obligacje 
śmieciowe, które mogą wywołać kolejny kryzys.

3.

Raport banku
światowego

W czerwcu 2019 roku Bank Światowy opublikował 
raport Globalne perspektywy gospodarcze. Zwiększone 
napięcia, ograniczone inwestycje. Ostrzegł w tym doku-
mencie przed słabym wzrostem inwestycji na rynkach 
wschodzących i rosnącym ryzykiem spowolnienia 
globalnego na skutek rosnących napięć handlowych.

4.

Raport UBS

Z opublikowanego we wrześniu 2019 roku dokumentu 
UBS Global Family Office Report wynikało, że więk-
szość ekspertów (55%) pracujących w instytucjach 
typu family office spodziewała się nadejścia recesji  
i kryzysu najpóźniej do końca 2020 roku. Family office 
to firmy opiekujące się majątkiem bogatych ludzi.

7.

Aftermath

W lipcu 2019 roku ukazała się książka popularnego 
ekonomisty Jima Rickardsa pt. Aftermath, w której 
radzi on jak przetrwać nadchodzący kryzys finansowy.

5.

Międzynarodowy
Fundusz Walutowy

Latem 2019 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
obniżył perspektywy dla globalnej gospodarki, przy-
znając otwarcie, że jej przyszłość jest niepewna.

6.
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Te prokryzysowe nastroje wśród społeczeństwa 
widać było także po różnych wskaźnikach. In-
deks nowojorskiego oddziału FED, pokazujący 
prawdopodobieństwo recesji w USA za 12 miesię-
cy, osiągnął na przełomie III i IV kwartału 2019 
roku wartość około 40%. W przeszłości miało to 
zawsze wartość prognostyczną, bo przekracza-
nie przez niego poziomu 33% zawsze popraw-
nie identyfikowało z wyprzedzeniem wszystkie  
7 gospodarczych recesji w USA z ostatniego pół-
wiecza. Tak stało się i tym razem.

Warto też zerknąć na notowania Crash Confiden-
ce Index. Jest to wskaźnik stworzony przez wspo-
mnianego prof. Shillera, a liczony i publikowany 
przez International Center for Finance przy Yale 
School of Management. Indeks ten pokazuje jaki 

procent badanych inwestorów uważa, że praw-
dopodobieństwo wystąpienia w ciągu kolejnych  
6 miesięcy wielkiego krachu giełdowego – takiego 
jak w październiku 1987 roku czy w październi-
ku 1929 roku – wynosi mniej niż 10%. Im więc 
niższy odczyt tego indeksu, tym większy strach 
i obawa o nadejście krachu wśród inwestorów. 
Uważna analiza tego wskaźnika pokazuje, że 
obawy inwestorów – zarówno indywidualnych, 
jak i instytucjonalnych – co do nadejścia krachu 
giełdowego wzrosły znacznie w okresie paździer-
nik 2018 – luty 2019, by ponownie odżywać od 
września 2019. W sierpniu 2020 roku rekordowo 
dużo inwestorów indywidualnych z USA spodzie-
wało się w ciągu kolejnych 6 miesięcy krachu 
giełdowego – wynika ze wskaźnika wymyślonego 
przez prof. Shillera.

 wykres. 8      Wskaźnik NY FED pokazujący prawdopodobieństwo recesji w USA za 12 miesięcy

źródło: NY FED

 wykres. 9      Historia notowań U.S. Crash Confidence Index

źródło: yale.edu

Objaśnienie: linia czarna – inwestorzy instytucjonalni, linia brązowa – inwestorzy indywidualni, im niższy odczyt, tym 
większe obawy inwestorów o nadejście wielkiego giełdowego krachu w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
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Z czego wynikały te prokryzysowe nastroje? 
Z czego wynikało czarnowidztwo? Prawdopo-
dobnie z długiego okresu prosperity w realnej 
gospodarce oraz długiej hossy na giełdach. Roz-
poczęty w połowie 2009 roku okres ożywienia 
gospodarczego w USA pobił poprzedni rekord 
długości czasu bez recesji gospodarczej w Sta-
nach Zjednoczonych, ustanowiony w latach 90. 
XX wieku, który wynosił 120 miesięcy.

Z kolei 10-letnia hossa – która ruszyła w mar-
cu 2009 roku – wielu inwestorów również mo-
gła się wydawać już zbyt długa. Statystycznie 
rynek byka na Wall Street trwa średnio 4 lata  
i 9 miesięcy. Jak się okazało, ten zakończony 
przez wybuch pandemii koronawirusa potrwał 
niemal równo 11 lat.

 wykres. 10      Historia notowań S&P500 na tle recesji w gospodarce USA

źródło: macrotrends.net

 wykres. 11      Rynki byka i niedźwiedzia na S&P500 w latach 1957−2019 (zmiana proc.)

źródło:  Invesco

Objaśnienie: liczby wytłuszczone – liczba miesięcy



Warsaw Enterprise Institute 16

Warto też podkreślić, że zachowanie indeksów 
giełdowych w 2020 roku w obliczu wybuchu 
pandemii koronawirusa bardzo przypomina ich 
zachowanie z lat 1917-18, gdy zaczynała szaleć 
groźna dla ludzi w różnych przedziałach wieko-
wych grypa hiszpańska (5-10% śmiertelności). 
Gdy tamta zaraza sprzed 100 lat wybuchła, in-
deks Dow Jones Industrial Average zanurkował 
w kilka miesięcy o ponad 30% – czyli zrealizo-
wał taką samą przecenę, jak w tym roku, ale  
w o wiele dłuższym okresie. Gdy epidemia trwała 
w najlepsze – mowa tu o całym 1918 roku – in-
deks wędrował w górę i nigdy już nie wrócił do 
poziomu z grudnia 1917 roku. Inwestorzy dys-
kontowali już rozwój gospodarczy w przyszłości, 
nie przejmując się dogasającą epidemią.

Po koronakrachu nadeszła koronahossa. Ona 
z kolei miała w sobie wiele ze znanego już  
z przeszłości tzw. szaleństwa tłumów, które od 
zarania giełd jest na nich widoczne. Nie bez 
przyczyny pierwsze dzieło literackie w całości 
poświęcone sztuce spekulacji nosi nazwę Con-
fusión de confusiones, czyli Chaos nad chaosami. 

Zostało wydane w Amsterdamie w 1688 roku – 
tam, gdzie powstała pierwsza giełda papierów 
wartościowych z prawdziwego zdarzenia. Jego 
autorem jest Joseph de la Vega – żydowski kupiec, 
poeta, filantrop. Jego książka pokazuje, że natura 
inwestora jest niezmienna: lekceważy ryzyko  
i najczęściej poddaje się trendom, idąc za tłumem.
Tak też się działo podczas tegorocznej korona-
hossy. Jednym z najlepszych przykładów na 
szaleństwo tłumów (szaleństwo zakupów na 
giełdach) jest zachowanie kursu akcji spółki 
Hertz, działającej na rynku wynajmu aut, która 
22 maja złożyła wniosek o bankructwo. Upadła 
ona pod ciężarem długu nie do spłacenia (19 
mld USD) w obliczu pandemii i spadku popytu 
na wynajem aut do niemal zera. Początkowo 
przez kilka sesji jej akcje taniały, co wydaje się 
oczywistym zachowaniem. Problem jednak  
w tym, że następnie od 28 maja do 9 czerwca kurs 
akcji tejże spółki wzrósł 10-krotnie, z 0,56 USD 
do 5,53 USD. Głównie dlatego, że walor przycią-
gnął zainteresowanie młodych adeptów sztuki 
spekulacji, używających aplikacji Robinhood.

 wykres. 12      Zachowanie DJIA podczas epidemii hiszpanki w latach 1917−18

źródło:  MarketWatch
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 wykres. 13     Notowania spółki Hertz na tle liczby użytkowników appki Robinhood posiadających jej akcje 
w portfelu – 2020 rok

Objaśnienie: spółka Hertz (linia różowa), użytkownicy appki Robinhood posiadający akcje Hertz w portfelu (linia zielona)

źródło:  Robintrack

Jakby mało było wielkich emocji, które od wie-
ków rządzą rynkami, swoje trzy grosze do po-
wstawania wielkiej zmienności dokładają au-
tomaty, czyli strategie algorytmiczne. Handel 
algorytmiczny wykonywany przy ich pomocy 
na coraz większą skalę polega na dokonywaniu 
transakcji zakupu i sprzedaży akcji i innych 
instrumentów finansowych przez oprogramo-
wanie komputerowe (algorytm), który ustala 
parametry zlecenia na podstawie napływających 
do niego danych (sytuacji rynkowej). Szacunki 
TABB Group i Deutsche Bank Research mówią, 
że handel algorytmiczny ma już około 50-60% 
udziału w handlu ogółem na giełdach w USA  

i około 40% na giełdach europejskich. Algotra-
ding rozwija się od końca lat 80. XX wieku.

Tego rodzaju oprogramowanie jest więc zdolne 
do automatycznego przetwarzania zleceń i do 
podejmowania decyzji zgodnych z założoną lo-
giką algorytmu, na podstawie analizy danych 
rynkowych, bez udziału człowieka. Decyzje 
podejmowane są czasem w ułamku sekundy  
(w handlu HFT – skrót z j. ang. – high frequency 
trading, czyli handel wysokich częstotliwości). 
Naukowcy wskazują, że z jednej strony algotra-
ding podnosi płynność i efektywność rynków, 
ale z drugiej wywołuje tzw. błyskawiczne krachy 

 wykres. 14      Udział algotradingu w handlu ogółem na giełdach w USA

źródło:  TABB Group / Deutsche Bank Research
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(flash crash – jak w maju 2010 roku na indeksie 
DJIA) na zasadzie efektu domina, z uwagi na 
agresywne ustawienia mające bezwzględnie ciąć 
straty na zajętych pozycjach, gdy koniunktura 
słabnie. Mechanizm ten został świetnie opisany 
w książce znanego amerykańskiego dziennikarza 
Michaela Lewisa pt. Błyskotliwi chłopcy. Rewolta 
na Wall Street.

Tak więc dwie wielkie siły stoją za wielką zmien-
nością, jaka pojawiła się na giełdach w 2020 
roku. Jedna z nich znana jest od wieków – to 
emocje tłumu. Druga znana jest od około 30 lat 
– to algotrading. Jak widać, w połączeniu prowa-
dzą one do błyskawicznych, potężnych krachów 
(paniczna wyprzedaż akcji) i do dynamicznych 
rynków byka (szaleństwo zakupów).
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W poprzednich rozdziałach omówiliśmy zacho-
wanie głównych krajowych indeksów giełdo-
wych podczas tegorocznego koronakrachu i ko-
ronahossy oraz wyjaśniliśmy, skąd wzięły się tak 
dynamiczne ruchy cen akcji na giełdach. Teraz 
warto przyjrzeć się zachowaniu poszczególnych 
branż (indeksów sektorowych). Jak bowiem nie 
trudno się domyślać, pandemia i lock-downy nie 
uderzyły równie mocno w każdą branżę.

Najbardziej poszkodowanym sektorem w ska-
li globalnej okazał się sektor paliwowy, który 
stracił w nieco ponad miesiąc ponad połowę 
kapitalizacji (wartości rynkowej). Niemal rów-
nie mocno poszkodowane okazały się spółki  
z branży budownictwo. Po ponad 40% kapita-
lizacji straciły w trakcie koronakrachu spółki z 
sektora hotele i hazard oraz linie lotnicze. Wśród 
najbardziej poszkodowanych branż znalazły się 
też restauracje. Najmniejsze szkody pandemia 
koronawirusa wyrządziła akcjonariuszom spółek 
biotechnologicznych, górniczych i handlujących 
artykułami spożywczymi.

iV. Jak pandemia uderzyła
w wartość rynkową 
sektorów
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Powstały liczne badania naukowe opisujące mar-
cowy krach. Wiele spośród nich podkreślało 
niesamowitą zmienność, jaka pojawiła się na 
akcjach w wybranych sektorach. Szczególnie 
wysoka była ona na akcjach spółek z sektora pa-
liwowego, nieruchomości i szeroko pojmowanej 
rozrywki – niektóre walory potaniały podczas 
koronakrachu o ponad 70% (patrz: M. Mazur, 
M. Dang, M. Vega, COVID-19 and the march 2020 
stock market crash. Evidence from S&P1500, Fi-
nance Research Letters, lipiec 2020).

A jak to wyglądało na polskiej giełdzie? Okazuje 
się, że najbardziej poszkodowaną branżą okazała 
się odzieżówka, której indeks zanurkował o bli-
sko 50% (z uwagi na strach przed zamykaniem 

sklepów i centrów handlowych). Co ciekawe, 
WIG-Paliwa nie znalazł się w ścisłej czołówce 
indeksów sektorowych, które ucierpiały najbar-
dziej podczas koronakrachu. Na podium znalazły 
się indeksy WIG-Górnictwo i WIG-Banki. Naj-
mniejsze straty ponieśli akcjonariusze spółek 
zgrupowanych w indeksie WIG-Telekomunikacja.

Porównanie zachowania sektorów w Polsce ze 
światem – jeśli chodzi o wycenę giełdową, pod-
czas koronakrachu – przynosi ciekawe spostrze-
żenia. Okazuje się, że w porównaniu do reszty 
świata najsłabiej wypadły spółki górnicze: WI-
G-Górnictwo stracił o 20,7 pkt. proc. więcej, niż 
globalny sektor górniczy. Gorzej zachowała się 
też odzieżówka (o 17,5 pkt. proc.) oraz WIG-Leki 
(o 10,4 pkt. proc.). Zaskakującą siłę relatywną w 
stosunku do świata wykazały na GPW sektory: 
budownictwo (+25,8 pkt. proc.), paliwa (+25,3 pkt. 
proc.) oraz telekomunikacja (+23,5 pkt. proc.).

 Tabela. 3      Zmiana kapitalizacji sektorów na 
światowych giełdach w okresie
14.02−20.03.2020

źródło: A.Damodaran (blog Musings on Markets, date 
publikacji: 23.03.2020)

paliwa

sektor

−54,0

Zmiana 
procentowa

Budownictwo −48,4
Hotele i Hazard −44,6
linie lotnicze −43,4
restauracje −37,2
IT i telekomunikacja −35,4
energetyka −35,0
banki −34,6
Chemia −33,9
Nieruchomości
Gry
media
Leki
biotechnologia
Górnictwo
Handel Spożywczy

−33,0
−27,3
−26,2
−20,0
−19,0

−17,1
−17,1

 Tabela. 4      Zmiana kursów indeksów sektorowych 
GPW w okresie 14.02−20.03.2020

źródło: Bankier.pl

WIG-Odzież

Indeks

−46,5

Zmiana 
procentowa

WIG-Górnictwo −37,9
WIG-Banki −36,3
WIG-Moto −34,4
WIG-Leki −30,4
WIG-Media −30,2
WIG-Paliwa −28,7
WIG-Chemia −28,5
WIG-Energia −27,2
WIG-Nieruchomości
WIG-Spożywczy
WIG-Budownictwo
WIG-GAMES
WIG-Informatyka
WIG-Telekomunikacja

−25,2
−23,9
−22,6

−17,5
−14,6
−11,8
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Warto zwrócić uwagę, że nie tylko na warszaw-
skiej GPW, ale też na innych giełdach wyceny 
spółek z sektora paliwowego mają problemy 
z podniesieniem się po marcowym krachu. 
Wystarczy spojrzeć na zachowanie wskaźnika 
S&P Global Oil Index, grupującego walory 120 
największych spółek paliwowych notowanych 
na globalnych giełdach. Od 23 marca do końca 
października urósł on co prawda o 19,5%, ale w 
tym czasie S&P Global 1200 – indeks obejmujący 
31 krajów i około 70% kapitalizacji światowego 
rynku akcji – poszedł w górę o 41,9%. Słabość 
sektora paliwowego w obliczu trwającego kry-
zysu pandemicznego jest więc wyraźna, i to nie 
tylko w Polsce.

 Tabela. 5      Zmiana kursów indeksów sektorowych 
GPW w okresie 01.01−30.10.2020

źródło: Stooq.pl

WIG-GAMES

Indeks

67,9

Zmiana 
procentowa

WIG-Informatyka 25,2
WIG-Budownictwo 22,2
WIG-Górnictwo 17,2
WIG-Leki 0,75
WIG-Telekomunikacja −2,09
WIG-Moto 5,75
WIG-Spożywczy −7,02
WIG-Media −12,65
WIG-Nieruchomości
WIG-Energia
WIG-Chemia
WIG-Odzież
WIG-Paliwa
WIG-Banki

−19,44
−25,53
−28,15

−45,42
−47,24
−53,37

 wykres. 15      Notowania indeksu S&P Global Oil Index na tle S&P GLOBAL 1200 w 2020 roku

źródło:  TABB Group / Deutsche Bank Research

Objaśnienie: spółka S&P Global Oil Index (linia biała), S&P Global 1200 (linia niebieska).
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Jak już wskazaliśmy, patrząc się na zachowa-
nie poszczególnych sektorów pod kątem wy-
ceny giełdowej, można wyraźnie dostrzec, że 
tegoroczna pandemia i będąca jej następstwem 
ogólnoświatowa recesja miała różnoraki wpływ 
na notowania spółek z różnych branż. Najbar-
dziej ochoczo inwestorzy pozbywali się akcji 
przedsiębiorstw z branży paliwowej, odzieżowej, 
bankowej, hotelarskiej czy restauracyjnej. Nie 
wszystkie sektory równie szybko powróciły do 
łask inwestorów, bo kursy spółek z sektorów 
paliwa i banki najwolniej podnosiły się w trakcie 
koronahossy.

To wszystko ma oczywiście swoje podstawy  
w fundamentach gospodarki, a dokładniej –  
w sposobie, w jaki uderzył w nie koronawirus. 
To nie jest przypadek, iż inwestorzy w tym roku 
postanowili panicznie pozbywać się walorów 
gigantów paliwowych, takich jak Exxon czy OR-
LEN, a raczej trzymali akcje wielkich spółek 
technologicznych czy z branży handlowej, jak 
Apple czy Dino Polska.

V. Fundamentalne 
podstawy 
pandemicznego 
krachu
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Dziura w ruchu lądowym i lotniczym  
pogrążyła wiele branż

Przede wszystkim, rynki giełdowe w połowie 
lutego br. – już po pojawieniu się niepokojących 
doniesień o nowym koronawirusie, który szyb-
ko się rozprzestrzenia – zaczęły dyskontować 
nadciągające problemy z przemieszczaniem 
się ludności i towarów. Inwestorzy zaczęli bać 
się zarówno ograniczeń administracyjnych  
 w transporcie (które rzeczywiście się pojawi-
ły), jak i spadku ruchu z przyczyn naturalnych 
(wynikającego ze strachu ludzi o własne zdro-
wie). Okazało się później, że te obawy były jak 
najbardziej słuszne.

Najpierw popatrzmy na transport drogowy, któ-
ry generował w 2019 roku około 40% popytu 
na ropę i paliwa – jak wynika z danych portalu 
BloombergNEF. Dla przykładu, w USA z uwagi 

na pandemię w II kwartale 2020 roku liczba 
przejechanych przez pojazdy kołowe mld mil 
spadła o około 25% k/k, do 626 mld mil – pozio-
mu najniższego od 1990 roku. Również w Pol-
sce, w okresie marzec – kwiecień 2020 dało się 
zauważyć wyraźny spadek ruchu pojazdów na 
drogach. „Średni dobowy ruch (SDR) w kwietniu 
2020 r. był średnio o ok. 42% mniejszy od ru-
chu rejestrowanego w roku 2019. Bezpośredni 
wpływ na to miała oczywiście sytuacja związana 
ze stanem epidemii i ograniczeniami w prze-
mieszczaniu się” – pisała Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w swoim 
kwietniowym raporcie. Jako że podobna sytuacja 
miała miejsce na całym świecie, przełoży się to 
na około 14-procentowy spadek popytu na ropę 
ze strony transportu drogowego w całym 2020 
roku – wynika z prognozy analityków portalu 
BloombergNEF.

 wykres. 16      Notowania Exxon Mobil (XOM.US), Apple (AAPL.US), Dino Polska (DNP) i PKN Orlen (PKN) – 12 miesięcy

źródło:  Stooq
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Pandemia koronawirusa miała również wielki 
negatywny wpływ na ruch w transporcie lotni-
czym, który odpowiada za 8% popytu na ropę. 
Ogólna globalna liczba lotów spadła z około 175 
000 dziennie w lutym do około 69 500 pod koniec 
marca, czyli o 60% w miesiąc.

 Wykres. 17      Liczba przejechanych mil po drogach USA 
(w mld mil, w ujęciu kwartalnym)

źródło: US Federal Highway Administration / Statista

 wykres. 19      Ruch pojazdów ogółem na polskich drogach w okresie marzec – kwiecień 2020

źródło:  GDDKiA

 wykres. 18      Zmiana popytu na ropę ze strony transportu drogowego (proc.)

źródło: US Federal Highway Administration / Statista
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W kwietniu globalny ruch lotniczy zaliczył do-
łek i zaczął się podnosić. Jednak wiele mu bra-
kuje do średniej z 2019 roku. W sierpniu 2019 
roku średnia dzienna liczba lotów komercyj-
nych w skali globalnej wynosiła około 125 000,  
a w sierpniu 2020 roku około 70 000, co daje 
różnicę około -44%.

Ograniczenia w przemieszczaniu się przełożyły 
się nie tylko na znaczne pogorszenie się sytuacji 

biznesowej firm transportowych, w tym oczywi-
ście linii lotniczych, ale też uderzyły pośrednio 
w sektor turystyczny, hotelowy oraz spółki pa-
liwowe – dokładnie tak, jak się tego spodziewali 
inwestorzy, gdy pozbywali się panicznie akcji 
spółek z tych sektorów. Zmiana marży EBIT (zysk 
przed opodatkowaniem) w branży lotniczej na 
2020 rok prognozowana jest na -23,4%, podczas 
gdy przed pandemią prognozy mówiły o wzro-
ście o 5,5%.

 wykres. 20      Globalna liczba lotów (ogólna i loty komercyjne) w I kwartale 2020

źródło:  flightradar24

 wykres. 21      Globalna liczba lotów (ogólna i loty komercyjne) w I kwartale 2020

źródło:  flightradar24
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„Nie ma wątpliwości, że jedną z najbardziej po-
szkodowanych przez pandemię COVID-19 branż 
jest branża hotelowa. Ucierpiała ona w sposób 
bezprecedensowy. W I i II kwartale 2020 roku 
większość hoteli na całym świecie zamknęła 
drzwi przed gośćmi, których i tak było, jak na 
lekarstwo. Te hotele, które pozostały otwarte, 
odnotowały spadek dochodów z pokoju o 65-
88% r/r w miesiącach marzec – czerwiec 2020” 
– stwierdził Russell Kett, prezes firmy HVS,  
w analizie pt. The Impact of COVID-19 on the 
European Hotel Sector opublikowanej na łamach 
portalu Hotel Online.

 Tabela. 7      Procentowa zmiana marży EBIT 
w branży Lotniczej

źródło: Statista

2010

Rok

4,9

Zmiana Procentowa

2011 3,1
2012 2,6
2013 3,5
2014 4,6
2015 −2,09
2016 5,75
2017 −7,02
2018 −12,65
2019
2020*
2020**

−19,44
−25,53
−28,15

Objaśnienie: * prognoza przed pandemią COVID-19,
** prognoza po pandemii COVID-19.

 wykres. 22      Przychody z pokoju hotelowego w Europie w ujęciu miesięcznym 2019/20 (w euro)

źródło:  STR / HVS

 Tabela. 6      Sprzedaż usług hotelowych w Polsce 
w 2020 r. na tle wzorca sezonowego

źródło: Bank Pekao
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Wystarczy zerknąć na wyniki finansowe wybra-
nych spółek z branży lotniczej, turystycznej czy 
hotelarskiej, by zrozumieć, z jaką skalą Armaged-
donu przyszło się im mierzyć w pandemicznym 
roku 2020. Przychody w przypadku wielu firm 
spadły o 80-90% w II kwartale, który w wielu 
krajach niemal w całości został przeznaczony 
na narodowe kwarantanny.

Podwójny pech branży paliwowej

Na szczególną uwagę zasługuje branża paliwowa, 
która w okresie koronakrachu była tą, która stra-
ciła najwięcej kapitalizacji (wartości rynkowej). 
Nie stało się tak bez przyczyny, a złożyły się na 
to różne czynniki.

Po pierwsze, pandemia wyhamowała popyt na 
ropę. Restrykcje pojawiające się lawinowo w 
pierwszych tygodniach jej trwania doprowadziły 
do skokowego spadku aktywności ludności i firm. 
Wedle szacunków International Energy Agency 
(IEA) w połowie kwietnia w 98 krajach świata 
trwał lock-down, a połowa populacji świata (oko-
ło 4 mld ludzi) pozostawała zamknięta w domach.

Efektem był drastyczny spadek zapotrzebowania 
na ropę. Jeszcze w styczniu globalne dzienne 
zapotrzebowanie było zbliżone do średniego 
poziomu z 2019 roku (około 100 mln baryłek 
dziennie), a tymczasem już w kwietniu spadło  
o 25% r/r, do 75 mln baryłek. To zjawisko wy-
nikało m.in. z drastycznego spadku popytu na 
benzynę i paliwo lotnicze. Z szacunków IEA wy-
nika, że popyt na paliwo do samolotów w kwiet-
niu br. był niższy o ponad 60% r/r. Z uwagi na 
mocne ograniczenie działalności gospodarczej 
w trakcie lockdownu, obniżył się także popyt 

na pozostałe produkty naftowe, o około 15% r/r  
w II kwartale 2020 (chodzi m.in. o LPG, naftę, 
oleje opałowe, asfalt).

W rezultacie większość rafinerii została zmuszo-
na do znacznego ograniczenia (a nawet wstrzy-
mania) produkcji paliw (głównie z uwagi na 
charakterystykę produkcji: nie da się przerabiać 
ropy, nie uzyskując np. paliwa lotniczego, na 
które popytu niemalże nie było, więc skończyło 
się miejsce do jego magazynowania). Globalna 
ilość przetwarzanej ropy naftowej zmniejszyła 
się w kwietniu 2020 r. o 18% r/r, do niespełna 
67 mln baryłek – wynika z danych IEA.

Nazwa

United Airlines (USA, mln USD) Linie lotnicze 1475

2Q20

Branża/Sektor Przychody EBITDA

Zmiana r/r 2Q20 Zmiana

−81,5 −2531 −760
Hotele 991 −46,9 6 −98
Biuro podróży 7,4 −98 −17 −229

InterContinental (Uk, mln GBP)
Rainbow tours (Polska, mln PLN)

 Tabela. 8      Wyniki finansowe wybranych spółek z branży lotniczej, turystycznej i hotelarskiej

źródło:  WSJ/Bankier.pl

 Tabela. 8      Ropa: popyt, podaż oraz zapasy w ujęciu 
kwartalnym w skali całego świata 
(w mln baryłek dziennie)

Objaśnienie: popyt (linia żółta), podaż (linia różowa),
zapasy (słupki).

źródło: S&P Global / IEA



Warsaw Enterprise Institute 28

Wraz ze skokowym spadkiem popytu doszło 
do drastycznego spadku ceny ropy – w I kwar-
tale cena baryłki WTI spadła o 62%, do 22,57 
USD – na co złożyło się też zjawisko nadpodaży 
tego surowca. W ostatnich latach podaż ropy 
na świecie rosła, zwiększając się z około 84 mln 
baryłek w 2009 roku do 100 mln baryłek w 2019 
roku. Przez pierwsze 4 miesiące tego roku pro-
ducenci nie reagowali na spadający popyt na 
ropę, utrzymując wydobycie na poziomie około 
100 mln baryłek dziennie (mowa o łącz-
nej podaży ropy i paliw płynnych, w tym 
biopaliw), co poskutkowało pojawieniem 
się nadpodaży w wysokości około 25 mln 
baryłek w kwietniu. Był to efekt ostrej 
rywalizacji producentów i eksporterów 
ropy w ramach OPEC+: Arabia Saudyjska 
zwiększała podaż surowca i obniżała cenę 
dostaw, podobnie postępowała Rosja.

Jakby tego było mało, pojawiły się pro-
blemy ze składowaniem tego surowca. 
Według danych IEA pojemność świato-
wych lądowych magazynów ropy nafto-
wej wynosi 6,7 mld baryłek, a operacyjne 
maksimum wypełnienia wynosi około 80%. 
Ponieważ zapasy ropy rosły w rekordo-
wym tempie z uwagi na wojnę cenową  
i pandemię (która wywołała drastyczny 
spadek popytu), magazyny w połowie kwiet-
nia okazały się de facto zapełnione pod przy-
słowiowy korek. Ta niedostępność przestrzeni 
magazynowych przyczyniła się do bezprece-
densowego krachu cenowego na kontraktach 
terminowych na ropę WTI w II połowie kwietnia. 
Dnia 20 kwietnia – był to ostatni dzień notowań 

kontraktów z dostawą w maju – instrumenty 
te osiągnęły… ujemną wartość -37,63 USD za 
baryłkę. Spekulanci dopłacali do kontraktu za 
odbiór, bo to było dla nich bardziej opłacalne, 
niż opłacenie tankowca, by zmagazynować ropę.

 Wykres. 23      Notowania kontraktów futures na ropę WTI – 3 lata (USD)

źródło:  WSJ

 Tabela. 8      Stan wypełnienia magazynu w Cushing
(USA, w proc.) kwartalnym 
w skali całego świata

źródło: US EIA
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Producenci ropy, w związku z fatalną sytuacją, na 
własny koszt wynajmowali cysterny i tankowce, 
by przechowywać zapasy surowca i przetrzy-
mać załamanie popytu. Na początku maja br. 
media ekonomiczne donosiły, że na tankowcach 
zacumowanych w pobliżu portów, w okolicach 
dużych terminali, znajdowało się ponad 160 mln 
baryłek ropy.

W związku z dramatycznymi spadkami ceny ropy, 
które uderzały we wszystkich jej producentów, 
państwa OPEC+ 12 kwietnia zawarły porozumie-
nie, próbując ustabilizować sytuację. Przewiduje 
ono ograniczenie w wydobyciu ropy etapami  
(o 9,7 mln b/d w okresie od maja do czerwca 
2020 r., o 7,7 mln b/d od lipca do grudnia 2020 
r. oraz o 5,8 mln b/d od 1 stycznia 2021 do 30 
kwietnia 2022 r.).

To jednak nie uchroniło spółek paliwowych przed 
zanotowaniem fatalnych wręcz wyników w 2020 
roku, czego spodziewali się inwestorzy wyprze-
dający panicznie ich akcje podczas koronakrachu. 
Szok popytowy wymusił redukcję wydobycia 
na producentach ropy, bo rafinerie – nie mo-
gąc utrzymać przedpandemicznych poziomów 
sprzedaży, a więc i przerobu – musiały ograni-
czyć zakupy tego surowca. To z kolei wywarło 
olbrzymią presję na ceny ropy i paliw, a marże 
w obszarze downstream skurczyły się do histo-
rycznego minimum (przemysł petrochemiczny, 
rafineryjny, sprzedaż i dystrybucja) i w efekcie 
uderzyło w rentowność spółek. Sektor paliwowy 
zanotował w ciągu ostatnich 12 miesięcy – wedle 
stanu na koniec września br. – spadek EBITDA 
o około 40%, podczas gdy np. sektor technolo-
giczny odnotował wzrost tego wskaźnika o 4%, 
a sektor użyteczności publicznej o 10% - mówią 
dane firmy inwestycyjnej Fidelity.

Jeśli chodzi o konkretne przykłady, to gigant 
Exxon Mobil odnotował pierwszy raz w swo-
jej historii stratę netto trzy kwartały z rzędu,  
w okresie I-III kwartał 2020 wykazując 2,37 mld 
USD straty, podczas gdy w analogicznym okresie 
2019 roku zarobił 8,65 mld USD. Całkiem nieźle 
wypada na tym tle nasz PKN ORLEN, który w II 
kwartale zanotował pokaźny zysk.

Nie da się jednak ukryć, że analitycy domów 
maklerskich są nieco zdziwieni słabym zachowa-
niem akcji polskich spółek paliwowych – szcze-
gólnie ORLENu – w trakcie koronahossy. „Trudno 
nam wyjaśnić powody tak dużej słabości kursu 
akcji PKN ORLEN w ostatnich miesiącach. Mamy 
oczywiście świadomość obecnych wyzwań sto-
jących przed branżą rafineryjną i nie spodzie-
wamy się ustąpienia pandemii w najbliższym 
czasie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że większość 
inwestorów ma przekonanie, że w obliczu suro-
wych warunków postawionych przez Komisję 
Europejską fuzja z Lotosem traci uzasadnienie. 
Jednak nawet biorąc to pod uwagę, sądzimy, że 
walory spółki są za tanie, a tym samym stanowią 
dobrą okazję inwestycyjną” – napisał analityk 
Łukasz Prokopiuk w raporcie dot. PKN Orlen  
z dnia 1 października 2020. W jego opinii trudno 
sobie wyobrazić jeszcze niższy poziom marż 
rafineryjnych niż obecny. „Jesteśmy w stanie 
podać kilka scenariuszy rozwoju sytuacji, które 
spowodowałyby poprawę warunków rafineryj-
nych. Po pierwsze, jest tylko kwestią czasu, by 
niektóre rafinerie zakończyły działalność; po 
drugie, zakładamy, że OPEC prędzej czy później 
zmniejszy skalę cięć produkcji i po trzecie, przy 
takich słabych warunkach makroekonomicz-
nych branża szybko stanie się niedoinwestowa-
na, zawodna i podatna na przestoje. Wreszcie 
kwestia szczepionki na COVID-19 może znaleźć 

Nazwa koncernu III KW.
2019

Zmiana
R/r

IV KW.
2019

I KW.
2020

II KW.
2020

III KW.
2020

ZMiana
R/r

ZMiana
R/r

ZMiana
R/r

ZMiana
R/r

Orlen (mld zł)
Exxon Mobil (mld USD)

1,26
3,17

32
1,3

0,77
5,69

3,7
79,5

−2,24
−0,6

−300
−110

3,97
−1,08

147
−77

b.d.
−0,68

B.D.
−466

 Tabela. 9      Wynik finansowy netto niektórych koncernów paliwowych (zmiana r/r w proc.)

źródło:  WSJ/Bankier.pl
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pozytywne zakończenie i popyt na paliwa odżyje 
skutkując wzrostem marż rafineryjnych. Biorąc 
pod uwagę te scenariusze, uważamy, że zakup 
akcji PKN ORLEN po 45 zł za akcję ma sens” – 
stwierdził analityk w dokumencie.

Być może wynika to z dużej ostrożności inwe-
storów co do tego, jak będzie w najbliższych 
kwartałach wyglądał ruch samochodowy i lot-
niczy. Bardzo celnie o perspektywach dla ropy –  
a więc i dla branży paliwowej – mówi Ole Hansen, 
analityk surowcowy Saxo Banku. „Załamanie 
cen i popytu na ropę naftową w okresie epidemii 
w połączeniu z coraz częstszym odchodzeniem 
przez rynki kapitałowe od finansowania odwier-
tów łupkowych – w miarę słabnięcia zaintere-
sowania tzw. starą gospodarką – przyczyniło się  
i jeszcze bardziej się przyczyni do gwałtownego 
spadku wydatków inwestycyjnych, który wpłynie 
na spadek produkcji w krajach spoza OPEC. Na 
tej podstawie przewidujemy, że w 2021 r. ceny 
ropy i paliw pójdą w górę, ponieważ szybkie 
przywracanie równowagi na rynku i wyższe 
ceny mogą nie doprowadzić do wzrostu wydo-
bycia w krajach spoza OPEC, jak miało to miejsce 
we wcześniejszych cyklach. Kluczowym mo-
mentem dla cen ropy naftowej będzie udostęp-
nienie szczepionki, które powinno przywrócić 
podróżowanie po świecie i dojazdy do pracy” 
– stwierdził Hansen w analizie datowanej na 26 
października br. Wynika z tego, że popyt na ropę 
nie powróci do poziomów przed-pandemicznych 
bez szczepionki (głównie z uwagi na mniejszy 
ruch lotniczy), ale ceny ropy mogą iść w górę, 
bo spadnie jej podaż.

Pustawe centra handlowe uderzyły  
m.in. w odzieżówkę

W wyniku pandemii pokiereszowane zostały nie 
tylko wyceny, ale i fundamenty biznesowe spółek 
odzieżowych, z uwagi na restrykcje w handlu  
i przemieszczaniu. Galerie handlowe w Polsce 
były zamknięte od połowy marca do 4 maja.  
W związku z tym sprzedaż wielu handlowych 
sieci stacjonarnych spadła do zera. W miarę 
dobrze przez ten okres przeszły te zapobiegliwe 
spółki sprzedające ubrania czy buty, które roz-
wijały wcześniej kanał sprzedaży internetowej.
Po zniesieniu kwarantanny handel złapał trochę 

oddechu – odczuwając wzmożony popyt ze strony 
spragnionych zakupów konsumentów – jednakże 
liczba odwiedzin galerii handlowych nie wróciła 
do poziomu sprzed wybuchu pandemii.

To wszystko oczywiście miało negatywny wpływ 
na wyniki spółek posiadających sklepy w gale-
riach – szczególnie tych odzieżowych. Jednym 
z najbardziej jaskrawych przykładów jest CCC 
– polski gigant obuwniczy musiał rozpocząć in-
tensywną restrukturyzację, która będzie koszto-
wała kilkaset milionów złotych, a w jej wyniku 
spółka wycofa się z kilku zagranicznych rynków 
i zlikwiduje sporą część sklepów stacjonarnych.  
W I kwartale spółka straciła 340 mln zł,  
a w II kwartale 588 mln zł. Nie pomogło rady-
kalne zwiększanie sprzedaży online poprzez 
sklep eobuwie.

 Wykres. 24      Wydatki na odzież w Polsce w 2020 roku 
na tle wzorca sezonowego

źródło: Bank Pekao
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Również branża restauracyjna na całym świe-
cie odnotowała potężne kłopoty z przychodami  
z uwagi na pandemię. W wielu krajach loka-
le gastronomiczne były pozamykane podczas 
pierwszej fali lockdownów, podobnie jest w dru-
giej fali. W Polsce rząd wydał zakaz serwowania 
dań w restauracjach na miejscu, ale już kilka 
tygodni wcześniej spadały wydatki na jedzenie 
poza domem – wynika z raportów PKO Research 
bazujących na płatnościach kartami.

 Wykres. 25      Indeks wydatków na jedzenie 
w restauracjach w Polsce (dokonywanych 
za pomocą kart płatniczych)

źródło: PKO Research

 Wykres. 26      Indeks zakupów o znacznej wartości –
Polska

źródło: PKO Research

 Wykres. 27     Indeksy odwiedzin obiektów użyteczności 
publicznej w USA

źródło:  safegraph.com
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Obniżki stóp uderzyły w banki

Jednym z najbardziej poszkodowanych w 2020 
roku sektorów giełdowych są banki, i to zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Nie dość, że mocno 
potaniały podczas koronakrachu, to jeszcze na 
dodatek ich kursy nie chcą za bardzo podnosić 
się w trakcie koronahossy. Widać to choćby przy 
porównaniu zachowania indeksów sektorowych 
– polskiego WIG-Banki i europejskiego Stoxx 
Banks 600 – z indeksami głównymi (wykres 28).

Skąd tak słabe zachowanie banków podczas ko-
ronakrachu? Inwestorzy bali się, że przez długi 
czas, podczas pierwszej kwarantanny narodowej, 
placówki będą zamknięte (niesłusznie). Poza 
tym obawiali się recesji o nieznanym rozmia-
rze i długości trwania (słusznie), która może 
pogorszyć jakość portfeli kredytowych, zarów-
no w segmencie klientów indywidualnych, jak  
i korporacyjnych. Przewidzieli też obniżki stóp 
procentowych, które zawsze i wszędzie biją  
w wyniki odsetkowe banków.

A czemu kursy banków nie podnosiły się podczas 
koronahossy? Powodów może być kilka. Przede 
wszystkim należy pamiętać, że giełda próbuje 
przewidywać przyszłość, więc takie zachowanie 
kursów banków oznacza, że z jakichś przyczyn 
inwestorzy nie spodziewają się szybkiej popra-
wy wyników finansowych sektora. Być może 
spodziewają się długiego okresu utrzymywania 
stóp na niskim poziomie, co sprawi, że bankom 
bardzo trudno będzie odnosić korzyści z groma-
dzenia depozytów (według szacunków domów 
maklerskich wynik odsetkowy banków może 
spaść w tym roku o nawet 40% r/r). W tym roku  
z bankowych lokat w polskich bankach uciekło 
już około 70 mld zł. Nic dziwnego, skoro zało-
żenie lokaty przy obecnym poziomie inflacji 
oznacza realną stratę na poziomie około 2% 
kapitału. Przypomnijmy, że dzięki gromadze-
niu depozytów banki mają zabezpieczenie pod 
sprzedawane kredyty. Poza tym obniżki stóp 
biją w rentowność portfeli kredytowych banków.

 Wykres. 28      Notowania WIG-Banki i Stoxx Banks 600 (FB.F) na tle WIG oraz Euro Stoxx 50 (FX.F) – 12 miesięcy

źródło:  Stooq
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 Wykres. 29      Wartość środków w polskich bankach (mld zł)

źródło:  HRE Investments

 Wykres. 30      Realne wyniki posiadaczy rocznych lokat po uwzględnieniu podatku i inflacji (w proc.)

źródło:  HRE Investments
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Prawdopodobnie inwestorzy zakładają także, 
że bankom trudno będzie poprawiać wyniki 
podwyżkami opłat, z uwagi na dużą konkurencję 
w sektorze oraz rosnącą w siłę konkurencję ze 
strony fintechów, takich jak Revolut. Słabe wy-
niki finansowe oznaczają mniejsze dywidendy 
lub w ogóle ich brak.

Poza tym inwestorzy obawiają się zapewne po-
gorszenia się jakości portfeli kredytowych. Nie 
jest wykluczone, że mają rację, gdyż w momencie 
pisania tego raportu coraz więcej krajów europej-
skich wchodziło w drugi lockdown, w tym Polska 
w swego rodzaju „pół-lockdown”. Spadało więc 
prawdopodobieństwo, że recesja gospodarcza 
będzie miała kształt V, a raczej W lub K.

No i wreszcie – last but not least – banki komer-
cyjne mają w swoich aktywach spory udział 
papierów dłużnych, sięga on nawet 25%. Są to 
głównie obligacje skarbowe, ale też i korporacyj-
ne. Na razie zachowanie rentowności obligacji 
skarbowych nie wskazuje na rosnące ryzyko 
niewypłacalności emitentów, ale istnieje spore 
prawdopodobieństwo, że to się może zmienić. Jak 
bowiem wiadomo, większość państw na świecie 
znacznie zwiększyła dług publiczny w imię ra-
towania gospodarek, przeznaczając pozyskane 
pieniądze na programy stymulacyjne. Poza tym 
jest wielce prawdopodobne, że wielu emitentów 
korporacyjnych wpadnie w poważne tarapaty 
na skutek pandemii i recesji, co pociągnie za 
sobą falę bankructw (szczególnie w sektorach 
dotkniętych obecnym kryzysem). Gdy dojdzie 
do utraty wartości papierów dłużnych, banki 
mogą mieć problem ze spełnianiem wymogów 
kapitałowych, co zmusi je do rezygnacji z dzie-
lenia się zyskami z akcjonariuszami (o ile zyski 
będą mieć).

Inwestowanie w wartość od lat przegrywa  
z inwestowaniem we wzrost

Ultra-niskie stopy procentowe – które w Polsce są 
od niedawna, a na Zachodzie już od wielu lat, od 
poprzedniego kryzysu z roku 2008 – są „winne” 
nie tylko złemu sentymentowi wobec sektora 
bankowego. Są też jednym z wielu czynników, 
które zniechęcają inwestorów do inwestowania 
w akcje value – czyli spółek z „tradycyjnych” 
branż, takich jak paliwa, przemysł, energetyka, 
chemia czy nieruchomości, które są nisko wyce-
niane (firmy „starej ekonomii”) – a zachęcają do 
lokowania kapitału w walorach spółek growth 
(wzrostowych), z takich branż jak IT, producenci 
gier czy biotechnologia (firmy z tzw. New Eco-
nomy), które są wysoko wyceniane. 

Dowód? Od 1993 roku indeks amerykańskich 
spółek wzrostowych Russell 1000 Growth Index 
urósł o 900%, a indeks amerykańskich spółek 
mocnych fundamentalnie (nisko wycenionych) 
Russell 1000 Value Index poszedł w górę o 408%. 
Od kilkunastu lat słynni inwestorzy w wartość – 
tacy jak Warren Buffett czy David Einhorn – mają 
problemy z biciem rynku (indeksu S&P500). Jeśli 
już im się to udaje, to nie w tak spektakularny 
sposób, jak wcześniej.

 Wykres. 31     Notowania Russell 1000 Growth Index (linia czarna) na tle Russell 1000 Value Index (linia niebieska)

źródło:  MarketWatch
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Świetnie mechanizm ten wyjaśnił kilka miesię-
cy temu prof. George Athanassakos, założyciel  
i prezes Ben Graham Centre for Value Investing, 
w wywiadzie na łamach portalu Obserwator 
Finansowy: 

Skoro inwestorzy od lat pogardzają spółkami 
value, z uwagi na szereg wymienionych powyżej 
czynników, to nie może dziwić, że pogardzali 
nimi tym bardziej podczas zawirowań rynko-
wych związanych z koronawirusem. Fala obniżek 
stóp procentowych na całym świecie – wpisująca 
się w ratunkową politykę pieniężną w dobie 
pandemicznej recesji – oddala zapewne szybki 
powrót akcji spółek typu value do łask (i portfeli) 
inwestorów.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dy-
namicznym rozwojem technologii, która rewolu-
cjonizowała – i nadal rewolucjonizuje – wszystkie 
branże. Poza tym wskaźnik C/WK [cena do war-
tości księgowej – przyp. aut.] stracił sens, gdyż 
spółki mają coraz więcej aktywów niematerialnych, 
które są coraz więcej warte. Dalej, ultraniskie 
stopy procentowe powodują, że biznesy spółek 
wzrostowych wyglądają bardzo obiecująco przy 
obecnym koszcie kapitału. Poza tym popularne 
stały się strategie smart beta oraz factor investing 
[łączące inwestowanie pasywne z aktywnym – 
przyp. aut.], co odciągnęło wielu inwestorów od 
starego, poczciwego inwestowania w niedowar-
tościowane, a mocne fundamentalnie spółki. No 
i wreszcie: mamy niską inflację. Być może to 
najważniejszy powód, dla którego w ostatnich 
latach inwestowanie w wartość zawodziło swoich 
fanów. […] Prawda jest taka, że takie wskaźniki, 
jak C/WK, są funkcją stóp procentowych. Jeśli 
stopy dążą do zera, wskaźniki C/WK rosną i zbli-
żają się – albo nawet przekraczają – historyczne 
maksima. To sprawia, że w takich warunkach 

spółki z niskimi wskaźnikami C/WK, w które 
wypadałoby inwestować trzymając się nakazów 
strategii value investing, to są niemalże spółki 
śmieciowe. […] Z drugiej strony, wskaźnik C/
WK jest również funkcją wzrostu zysków spółek. 
Spółki, które w opinii rynku mają mieć w przy-
szłości wolne tempo wzrostu zysków, będą miały 
niską wycenę, a więc i niski wskaźnik C/WK. I od-
wrotnie. To jest relacja znana wszystkim adeptom 
inwestowania. To oznacza, że rynek podchodzi  
w takiej sytuacji zbyt optymistycznie do spółek  
z wysoką wyceną, a zbyt pesymistycznie do spół-
ek z niską kapitalizacją. Tymczasem w warunkach 
niskich stóp procentowych to spółki wzrostowe 
są dobrze oceniane i wycenianie. Podsumowując,  
w warunkach niskiej inflacji i niskich stóp spółki 
wzrostowe są niezwykle dobrze postrzegane 
przez inwestorów. To prowadzi do tego, że inwe-
storzy przepłacają za ich akcje, a nie interesują 
się walorami spółek typu value.

 Wykres. 32     Stopa inflacji (skala prawa) i główna stopa procentowa (skala lewa) – USA (25 lat)

źródło:  TradingEconomics
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Ta „moda” dotarła również nad Wisłę. Jej ema-
nacją jest m.in. kapitalne zachowanie indeksu 
WIG.GAMES grupującego akcje najważniejszych 
producentów gier – które niewątpliwie kwalifi-
kują się do kategorii spółek typu growth. W ciągu 

ostatnich 12 miesięcy urósł on o blisko 100%, 
mimo że po drodze doszło do koronakrachu.  
W tym samym okresie indeks szerokiego rynku 
WIG jest pod kreską na 22%.

 Wykres. 33     Stopa inflacji (skala prawa) i główna stopa procentowa (skala lewa) – strefa euro (10 lat)
Objaśnienie: główna stopa procentowa (linia niebieska), stopa inflacji (linia czarna przerywana).

źródło:  TradingEconomics

 Wykres. 34     Stopa inflacji (skala prawa) i główna stopa procentowa (skala lewa) – strefa euro (10 lat)

źródło:  Stooq
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Największe od 10 lat IPO mogło odessać 
kapitał od słabych sektorów

Kolejnym czynnikiem, który miał w 2020 roku 
wpływ na zachowanie indeksów sektorowych, 
jest debiut Allegro na GPW. Ta spółka to lider 
polskiego rynku e-commerce, który od kilkunastu 
lat znany jest niemal wszystkim Polakom jako 
internetowy „pchli targ”, na którym można ku-
pić i sprzedać niemal wszystko. Spółka wybrała 
się po kapitał na główny rynek GPW i było to 
największe IPO (pierwsza oferta publiczna) od 
10 lat, od czasu debiutu PZU w maju 2010 roku.  
W IPO spółka była wyceniona na 44 mld zł (43 zł 
za akcję). To sprawiało, że z marszu była warta 
więcej od wszystkich spółek z indeksu WIG20, 
nawet od CD Projektu. Wartość oferty ustalona 
została na 10,6 mld zł. Inwestorom detalicznym 
miało zostać przydzielonych ponad 9,34 mln 
sztuk akcji, a instytucjonalnym ponad 236,2 mln 
sztuk. Poziom redukcji w zapisach na akcje Al-
legro sięgnął 85% (czyli jeśli inwestor zapisał 
się na akcje o wartości 10 000 zł, otrzymywał 
na rachunek akcje za 1 500 zł). Poziom redukcji 
oznacza, że popyt ze strony inwestorów indy-
widualnych był rzędu 2,6–2,7 mld zł. Nieznany 
jest poziom redukcji w transzy dla instytucji, 
ale założyć można, że był on podobny, co może 
oznaczać, że inwestorzy instytucjonalni musieli 

„zamrozić” na poczet wzięcia udziału w tymże 
IPO aż około 90 mld zł.

Łącznie daje to nawet około 93 mld zł „zamro-
żone” na poczet oferty Allegro zarówno przez 
inwestorów indywidualnych, jak i instytucjo-
nalnych. Tymczasem średnie obroty na akcjach 
na głównym rynku GPW w III kwartale 2020 
roku wyniosły około 0,7 mld zł. Założyć można, 
że część z „zamrożonych” przez inwestorów 
pod IPO Allegro pieniędzy została nawet wy-
cofana z giełdy (zrealizowali zyski z poprzed-
nich miesięcy) we wrześniu, co wyjaśniałoby 
słaby sentyment na rynku, trwający właśnie 
od początku tego miesiąca. Plotki o decyzji ws. 
IPO Allegro krążyły po rynku już w sierpniu,  
a spółka zdecydowała się na debiut giełdowy  
w połowie września.

Wyjaśniał ten mechanizm w połowie września 
Michał Stalmach, zarządzający Skarbiec TFI, 
na łamach portalu Strefa Inwestorów: „Debiut 

Allegro – poza oczywistym obrotem na samych 
akcjach debiutanta – będzie miał również swoją 
drugą pochodną, to jest konieczność sprzedaży 
posiadanych akcji dla sfinansowania nowego 
zakupu. Część środków może pochodzić z wolnej 
gotówki czy akcji zagranicznych, jednak zapewne 
konieczna będzie również sprzedaż walorów pol-
skich emitentów. Tutaj najmniej „poszkodowany” 
będzie CD Projekt, ponieważ jego udział w WIG 
wynosi 9,9% - czyli jest praktycznie na poziomie 
maksymalnego dopuszczalnego zaangażowania 
funduszy. W pierwszej chwili spółki z GPW od-
czują, że część kapitału przeniesie się na nowego 
debiutanta, jednak w ostatecznym rozrachunku 
całkowite obroty na GPW wzrosną. A jak to bywa, 
z czasem efekt „nowości” Allegro złagodnieje  
i część kapitału powróci do innych spółek”.

Natomiast akcje jakich spółek mogli sprzedawać 
inwestorzy, chcąc zebrać pieniądze na debiut 
Allegro? Prawdopodobnie częściowo realizo-
wali pokaźne zyski z kilkumiesięcznej korona-
hossy, podczas której – jak już pokazywaliśmy 
– świetnie performowały akcje spółek z sektorów 
gry, informatyka czy budownictwo. Jednakże 
naprawdę wytrawni inwestorzy pozwalają zy-
skom rosnąć, a tną straty – czyli pozbywają się  
z portfeli słabych spółek. Być może debiut Al-
legro sprawił, że wiele funduszy, ale i inwesto-
rów indywidualnych, postanowiło pożegnać się 
z rozczarowująco zachowującymi się podczas 
koronahossy akcjami, przed którymi przecież 
wciąż niepewna przyszłość, w obliczu rozwoju 
II fali pandemii koronawirusa.
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Faza cyklu koniunkturalnego robi swoje

Należy także pamiętać o tym, że w światowej go-
spodarce istnieje coś takiego, jak cykl koniunktu-
ralny. Jest to zjawisko – najprościej rzecz ujmując 

– polegające na występowaniu w gospodarce wa-
hań koniunktury w okresach kilkuletnich, przy 
utrzymującym się długookresowym trendzie 
wzrostu gospodarczego. Gospodarka światowa 
nie rośnie liniowo, tylko notuje wzloty i upadki, 
choć stale się rozwija. Nawiedzają ją okresy pro-
sperity (lata tłuste), a po nich nadchodzą recesje 
(lata chude).

Recesja, z którą mamy do czynienia w tym roku, 
jest wyjątkowo głęboka, a światowa gospodar-
ka weszła w nią wyjątkowo szybko. Progno-
za Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
zakłada, że globalny PKB spadnie w tym roku  
o 4,9%, a wedle Banku Światowego nawet o 5,2%,  
w porównaniu do 2019 roku. Na pewno będzie 
to spadek bez precedensu w historii liczenia 
tego wskaźnika, bo np. podczas kryzysowego 
2009 roku światowa gospodarka skurczyła się 
o 1,7% (wg Banku Światowego).

 Wykres. 35     Notowania i wolumen obrotu na WIG z oznaczonym momentem debiutu Allegro na GPW

źródło:  Stooq

 Wykres. 36     Zmiana globalnego PKB r/r 
(i prognoza na 2020 r.)

źródło: MFW
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Wielu ekonomistów wskazuje, że od czasów 
II wojny światowej klasyczny 4-fazowy cykl 
koniunkturalny przekształcił się w dwufazo-
wy cykl, obejmujący fazę spadku aktywności 
gospodarczej (recesja) oraz fazę jej wzrostu 
(ekspansja). Ścisła definicja recesji mówi, że jest 
to kurczenie się gospodarki przez dwa kwarta-
łu z rzędu.

W zależności od fazy cyklu, na popularności 
wśród inwestorów zyskują inne sektory. Konsen-
sus teoretyków głosi, że podczas recesji drożeją 
akcje spółek z sektora użyteczności publicznej, 
ochrony zdrowia czy handlu, a tanieją walory 
firm z sektorów: przemysł, IT, nieruchomości, 
telekomunikacja. W trakcie ożywienia drożeją 
akcje spółek z sektorów: finanse, dobra konsu-
menckie, przemysł, IT, nieruchomości, surowce. 
Tanieją zaś wtedy akcje firm z sektora energia, 
ochrona zdrowia czy użyteczność publiczna. 
Podczas boomu inwestorzy kupują głównie ak-
cje telekomów i IT (spółek technologicznych), 
a wyprzedają akcje spółek surowcowych czy 
użyteczności publicznej. W fazie spowolnienia 
mogą rosnąć wyceny spółek energetycznych, 
z sektora ochrony zdrowia czy użyteczności 
publicznej, a tanieją walory firm z sektora dóbr 
konsumenckich czy IT.

 
 

W fazie kryzysu (recesji) rośnie bezro-
bocie, a maleją produkcja, inwestycje 
czy popyt konsumpcyjny. Zyski przedsię-
biorstw spadają, a finansowanie staje się 
trudno dostępne.

W fazie ożywienia ta sytuacja powoli 
zaczyna się odwracać, czyli maleje bez-
robocie, a zaczynają rosnąć produkcja, 
inwestycje i popyt. Poprawiają się wyniki 
finansowe firm (przychody, marże, zyski), 
a kredyt staje się łatwiej dostępny.

W fazie boomu rosną już wszystkie wskaź-
niki rozwoju gospodarczego. Podobnie, 
jak sprzedaż i wyniki finansowe firm – 
wydaje się, że nigdy nie było lepiej i że 
już będzie tak zawsze.

Potem przychodzi faza spowolnienia. 
Wskaźniki mówią, że nie jest już tak 
różowo, że tempo wzrostu i sprzedaży 
spada. Rośnie presja inflacyjna, rosną 
koszty pracy, a to zaczyna bić w wyniki 
finansowe przedsiębiorstw. Aż w końcu 
gospodarka wchodzi ponownie w recesję 
i cykl się zamyka.

1.

2.

3.

4.

Cykl koniunkturalny ma swoje fazy
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Obecnie, wedle raportu firmy inwestycyjnej Fide-
lity z czerwca tego roku, najważniejsze światowe 
gospodarki znalazły się w fazie spadku aktyw-
ności gospodarczej (recesja). Gdy porównamy 
zachowanie poszczególnych sektorów na giełdzie 
w 2020 roku z teoretycznymi założeniami doty-
czącymi zachowania poszczególnych sektorów  

w trakcie recesji, to zobaczymy, że niemal wszyst-
ko się zgadza. Przypomnijmy, że w skali globalnej 
podczas koronakrachu najbardziej spadły wyce-
ny spółek m.in. z sektorów: IT i telekomunikacja 
(o -35%), budownictwo (-48%), a relatywnie do-
brze zachowały się akcje spółek z sektorów leki, 
biotechnologia (czyli ochrona zdrowia).
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Early:
REbounds

– Consumer discretionary
– financials
– industrials
– information technology
– materials
– real estate

– Energy
– Health Care
– Utilities

–Communication services
–Information technology

– Consumer discretionary
– Materials
– Utilities

– Consumer staples
– Energy
– Health care
– materials
– Utilities

– Consumer discretionary
– Information technology

– Consumer staples
– Health care
– Utilities

– Communication services
– Industrials
–  Information technology
–  Real estate

Mid:
Peaks

Late:
Moderates

REcession:
Contracts

 Tabela. 10      Schemat zachowania cen akcji z wybranych sektorów na tle faz cyklu koniunkturalnego

źródło:  Fidelity

 Wykres. 37     Moment cyklu koniunkturalnego dla najważniejszych światowych gospodarek

źródło:  Fidelity
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Jak będą zachowywały się poszczególne sekto-
ry po pandemii? Czy akcje producentów gier 
wciąż będą drożały, a akcje spółek paliwowych 
czy odzieżowych taniały? Nikt tego nie wie, bo 
nikt nie ma szklanej kuli. Nie wiadomo dziś, jak 
długo potrwa pandemia, czy i kiedy znajdzie się 
szczepionka na koronawirusa. A może gospo-
darki będą musiały funkcjonować przez lata  
w pół-lockdownie?

Recesja recesji nierówna – każda kolejna jest 
nieco inna. Obecny kryzys gospodarczy jest  
z pewnością jedyny w swoim rodzaju i już dziś 
wiadomo, że z wielką mocą uderzył w wybrane 
sektory (lotnictwo, restauracje, turystyka), by 
inne oszczędzić, a nawet przyspieszył ich rozwój 
(szeroko pojmowane nowe technologie, ochrona 
zdrowia i biotechnologia).

Obecnie można mieć jedynie nadzieję, że mimo 
kolejnej jesienno-zimowej fali pandemii, świato-
wa gospodarka nie wejdzie ponownie w głęboką 
recesję. To by oznaczało, że wchodzimy w okres 
ożywienia, w którym zaczynają rosnąć produkcja, 
inwestycje i popyt. Te zjawiska poprawiałyby 
wyniki finansowe firm, czyli akcje stawałyby się 
atrakcyjnym aktywem. W poprzednich dekadach 
w trakcie fazy ożywienia gospodarczego najle-
piej zachowywały się akcje spółek z sektorów: 
nieruchomości, finanse, dobra konsumenckie, 
przemysł, IT i surowce. Najgorsze wyniki wyka-
zywały sektory: użyteczność publiczna i energia.

VI. Co dalej po pandemii?
Wybiórczość
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Wydaje się jednak, że wzorce z przeszłości  
w obecnej sytuacji pandemicznej nie muszą się 
powtórzyć. Dlaczego? Wynika to choćby z badań 
przeprowadzonych po marcowym koronakrachu 
przez naukowców działających pod auspicjami 
National Bureau of Economic Research. Prze-
analizowali oni zachowanie kursów akcji 6 000 
spółek notowanych na 56 rynkach giełdowych. 
Okazało się, że w trakcie koronawirusowej pa-
niki relatywnie dobrze zachowywały się kursy 
tych firm, które były zdrowe finansowo (przed 
pandemią miały dużo gotówki, a mało długu 
i były zyskowne) oraz miały niską ekspozycję 
na ryzyko pandemiczne (nie były uzależnione 
od funkcjonowania globalnych łańcuchów do-
staw) – wynika z raportu Corporate Immunity 
to the Covid-19 Pandemic. Wygląda więc na to, 
że inwestorzy w czasie pandemii będą mniej 
zwracać uwagę na przynależność spółki, w którą 
chcą zainwestować do danego sektora, a bar-
dziej na jej sytuację finansową oraz stopień jej 
niezależności od niesprzyjających okoliczności 
pod postacią różnego rodzaju trudności wyni-
kających z szalejącej pandemii. Spółki stabilne 
finansowo, mogące realizować swoją sprzedaż 
mimo szalejącego COVID-19 – oto typy inwesto-
rów z całego świata. Od marca na rynkach panuje 
mocna selekcja. Inwestorzy stali się wybiórczy, 
bo zmusiła ich do tego sytuacja.

Nie ma pewników na giełdzie, ale warto też zwró-
cić uwagę, że na ogół kupowanie akcji w trakcie 
recesji zazwyczaj jest dobrym posunięciem, jeśli 
jest się inwestorem długoterminowym. Widać to 
szczególnie wyraźnie na rynku amerykańskim, 
gdy prześledzi się zachowanie indeksu S&P500 
w kontekście recesji w tamtejszej gospodarce. 
Akumulowanie akcji 500 największych ame-
rykańskich przedsiębiorstw w okresie recesji 
zawsze okazywało się opłacalną strategią – pod 
warunkiem przyjęcia perspektywy co najmniej 
kilkuletniej, a nawet kilkunastoletniej.

 Wykres. 38     Moment cyklu koniunkturalnego dla najważniejszych światowych gospodarek

źródło: Fidelity

 Wykres. 39    Notowania S&P500 na tle recesji 
w gospodarce USA

źródło: macrotrends.net
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Wydaje się także, że nadchodzą dobre lata dla 
inwestujących w surowce. Indeks CRB jest najni-
żej od dekad. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, 
by spadł niżej, jeśli naprawdę wchodzimy w fazę 
ożywienia gospodarczego, po której nadejdzie 
dobra koniunktura. Zacytujmy jeszcze raz Ole 
Hansena, analityka Saxo Banku: „Mimo że w 2020 
roku gospodarka światowa otrzymała najwięk-
szy cios od Wielkiego Kryzysu z lat 30. XX wieku, 
perspektywy dla surowców oceniam jako atrak-
cyjne w średnim i długim terminie. Producenci 
dostosują wielkość produkcji do popytu. Poza tym 
na horyzoncie pojawia się ryzyko podwyższonej 
inflacji jako przyszły efekt bezprecedensowych 
działań banków centralnych”.

 Wykres. 40     Notowania wskaźnika cen surowców CRB Index od 1994 roku

źródło: Trading Economics
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W niniejszym raporcie wykazaliśmy jakie czyn-
niki miały wpływ na to, co działo się w roku 2020 
na giełdach papierów wartościowych, zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. W obliczu pandemii 
koronawirusa zadziałały zarówno czynniki 
fundamentalne, jak i emocjonalne. Gigantycz-
na zmienność – jaką było widać zarówno pod-
czas marcowego koronakrachu, jak i następnie  
w trakcie kilkumiesięcznej koronahossy – wy-
nikała również z natury dzisiejszych parkietów, 
na których za coraz większą część handlu odpo-
wiadają automaty.

Wykazaliśmy też, że rynki z jednej strony starają 
się antycypować przyszłość (przewidywać ko-
niunkturę w gospodarce oraz wyniki finansowe 
i sytuację fundamentalną spółek giełdowych  
z wybranych sektorów), ale z drugiej podlegają 
też sporym emocjom i pewnym modom (np. na 
spółki technologiczne, które są czasami absurdal-
nie wyceniane, nawet na 1000-krotność rocznego 
zysku). Czas pokazał, że inwestorzy nie pomylili 
się, wyprzedając panicznie podczas koronakra-
chu akcje spółek paliwowych, lotniczych, hoteli 
i restauracji (na świecie), czy też akcje banków 
i firm odzieżowych (w Polsce). Z drugiej strony 
tegoroczna zmienność na giełdach na całym 
świecie wskazywała na dokonywanie przez nich 
transakcji w skrajnych emocjach.

Na warszawskiej GPW branża paliwowa, odzie-
żowa i finansowa pozostawała w niełasce także 
w okresie koronahossy. Dynamicznie rosnąca 
liczba zakażeń koronawirusem i wprowadze-
nie przez polski rząd „pełzającego” lockdownu 

pod koniec października może wskazywać, że 
inwestorzy ponownie nie pomylili się w swojej 
wizji przyszłości gospodarczej.

Bez leku na COVID-19 i szczepionki na koronawi-
rusa wywołującego tę chorobę przyszłość wielu 
firm rysuje się mgliście. To jednak nie oznacza, 
że całe sektory są skazane na zagładę. Jak w każ-
dym kryzysie, niektórzy wyjdą z niego wygrani, 
a niektórzy przegrani, bo wszystko zależy od 
umiejętności przystosowawczych, czyli głównie 
od umiejętności kadry menedżerskiej. Dlatego 
należy się spodziewać bardzo selektywnego po-
dejścia inwestorów do spółek giełdowych, a więc 
kontynuacji tego, co miało miejsce w pierwszych 
tygodniach i miesiącach nowej, pandemicznej 
rzeczywistości. Rzeczywistości, w której cały 
świat został osadzony na nieznany okres.

VI. Podsumowanie
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