14 marca 2011 r.

Mocne fundamenty ważniejsze
niż rewolucje w Afryce
W ostatnim czasie można było zaobserwować niepokój na rynkach akcji – zarówno w Polsce, jak
i na świecie. Zamieszki w Egipcie i Libii, wzrost cen ropy, odpływ części kapitału z emerging markets
(rynków wschodzących), a w Polsce nierozwiązana kwestia OFE i wyższa od oczekiwań inﬂacja.
Wszystkie te czynniki spowodowały spore wahania na GPW.
Mimo to od początku miesiąca warszawskie indeksy giełdowe systematycznie zwyżkują,
a WIG20 osiągnął nawet rekord dwuletniej hossy – 2820 pkt. Marcowe wzrosty zaskoczyły
pesymistów, a lutowy dołek indeksu największych spółek, zamiast przełożyć się na przecenę
akcji, zmobilizował inwestorów do większej aktywności.
Lepsze nastroje inwestorów, a także solidne fundamenty makroekonomiczne utwierdzają
w przekonaniu, że w nadchodzącym roku najwyższe stopy zwrotu osiągną fundusze akcyjne.
Co przemawia za tym, że na GPW utrzyma się trend wzrostowy?

• Polska gospodarka jest silna. W IV kwartale 2010 r. PKB wzrósł o 4,4 proc., a zgodnie
z przewidywaniami Komisji Europejskiej i międzynarodowych instytucji ﬁnansowych
tempo rozwoju gospodarczego powinno się utrzymać. Prognozuje się, że na koniec
2011 r. PKB wzrośnie o 4,1 proc.
• Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w styczniu o 10,3 proc. rok do roku, po
raz czternasty z rzędu.
• W 2010 r. wzrosła również konsumpcja indywidualna – popyt krajowy zwiększył
się o 3,9 proc.
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Zamieszki w Egipcie i Libii spowodowały wzrost cen ropy, a przy okazji dość dużą nerwowość na światowych giełdach. Globalne
nastroje znalazły swoje odbicie także na warszawskim parkiecie, gdzie dodatkową niepewność stwarzały rządowe plany
redukcji składek do OFE i szybko rosnąca inﬂacja. W szumie medialnym, jaki powstał wokół tych kwestii, zapomniano
o fundamentach. Te zaś są solidne. Opublikowane dotychczas wyniki ﬁnansowe spółek za IV kwartał 2010 r. oraz dane
makroekonomiczne wskazują na to, że scenariusz dla WIG20 (3100 pkt.) i WIG (56 000 pkt.) cały czas jest bardzo
prawdopodobny. A jak wiadomo – dobra sytuacja na giełdzie przekłada się na ceny akcji, dlatego w naszej ocenie najlepszą
inwestycją w 2011 r. są fundusze akcyjne.
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