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Warto wiedzieć
01.

Bezprecedensowe spadki  
na rynkach finansowych  
w ostatnich tygodniach;

02.
Ryzyko nagłej korekty wielokrotnie 
podkreślane w naszych materiałach, 
portfele były od początku przygoto-
wany na wysoką zmienność;

03.
Dynamiczne zarządzanie alokacją 
w celu dostosowania do bardzo 
zmiennej sytuacji i wykorzystania 
okazji inwestycyjnych;

04.
Do czasu normalizacji sytuacji kon-
sekwentna przewaga instrumentów 
bezpiecznych w portfelach.
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poszczególne klasy aktywów znajdują się na trzeciej stronie.
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Zachowanie indeksów giełdowych w ostatnich kilku tygodniach znaj-
duje niewiele precedensów, zarówno w historii GPW, jak i rynków 
z dłuższą historią, jak giełda nowojorska. Przy poziomach wycen, 
obserwowalnych jeszcze w połowie lutego na rynkach rozwiniętych, 
pojawienie się tzw. czarnego łabędzia, czyli wydarzenia powszechnie 
nieoczekiwanego – nie powinno być jednak większym zaskoczeniem. 
A jednak rynki nie były na to przygotowane. Rozprzestrzenianie się 
wirusa w sposób nagły zrzuciło wyceny akcji o kilkadziesiąt procent 
w dół. Wystąpienie „niespodziewanego czynnika” i związanej z nim 
silnej korekty cen akcji było przecież tylko kwestią czasu. O takim 
ryzyku pisaliśmy wielokrotnie w ostatnich miesiącach, znajdując w tym 
uzasadnienie dla stosunkowo bezpiecznej, bądź bardzo bezpiecznej 
struktury portfeli. Skutek – rynki, a w ślad za nimi spadły w przepaść, 
a portfele zachowuje się jak na takie czasy stabilnie, wyczekując okazji 
na pełne otwarcie na ryzyko i dynamiczne wzrosty. Ale o tym dalej.

Wspomnianym „czarnym łabędziem” dla rynków akcji okazała się być 
epidemia pochodzącego z Chin wirusa SARS-CoV-2, która spowolniła, 
a w przypadku niektórych sektorów zatrzymała życie gospodarcze 
w ostatnich tygodniach. Na realną wycenę skutków gospodarczych 
jest jeszcze dużo za wcześnie, jednak już teraz wiadomo, że będą one 
znaczące. I właśnie taki scenariusz dyskontują w ostatnim czasie rynki 
akcji, surowcowe, walutowe i obligacji. W ostatnich dniach spadki 
cen akcji przybrały tak drastyczną formę, że trudno już było mówić 
o dyskontowaniu przyszłości, gdy górę brały emocje inwestorów. 
W efekcie skala spadków nie znajdywała precedensu w ostatnich 
30 latach notowań giełdowych. 

Mówi się, ze na giełdzie na zyski trzeba pracować długo, a stracić 
je można w jednej chwili. I tak w ciągu 4 tygodni wycena indeksów 
amerykańskich cofnęła się z historycznych szczytów do poziomów 
obserwowalnych ostatnio w czasie panicznej wyprzedaży pod koniec 
2018 r. oraz w roku 2017. W przypadku warszawskiej giełdy zmiana ta 
jest jeszcze bardziej namacalna. W ciągu ostatnich dni indeks WIG20 
osiągnął poziom, który ostatnio można było obserwować w roku 
2003, pamiętając, że po drodze miał miejsce kryzys z lat 2008-09. 

Portfele weszły w sam środek tej rynkowej zawieruchy w pełni przygo-
towane. Znacząca przewaga inwestycji o bardzo niskiej bądź znikomej 
wrażliwości na zmienność rynkową przyniosła wymierne efekty. Trzeba 
jednak uczciwie zauważyć, że warunki na rynkach w ostatnich dniach 
sprawiły, że praktycznie nie ma klasy aktywów absolutnie niewraż-

liwej na rynkową zmienność. Oczywiście nie pozostaliśmy bierni, na 
bieżąco zmniejszając bądź zwiększając alokację na poszczególnych 
rynkach, by wykorzystać krótkoterminowe odbicia. W rezultacie udało 
nam się w zasadzie obronić wartość portfeli przed spadkami. Kosztem 
tej strategii była konieczność oddania części wcześniejszych zysków, 
jednak przy miesięcznych stratach części funduszy akcyjnych i to 
niezależnie od rynku, na którym inwestowały, sięgających przedziału 
30-50%, jest to rezultat rewelacyjny. 

Czy to już koniec spadków? Tego nie możemy dziś powiedzieć. 
W chwili pisania tego komentarza portfel o wyższej skłonności do 
ryzyka ponownie został częściowo otwarty na zmienność rynku 
akcji w USA, zaś polski rynek kapitałowy staramy się nadal omijać. 
W portfelu o niższej skłonności do ryzyka konsekwentnie nie inwe-
stujemy w ryzykowne instrumenty. W gospodarce światowej czekają 
nas burzliwe czasy – można wyobrazić sobie skokowy wzrost inflacji, 
połączony ze wzrostem bezrobocia i dużymi problemami całych sek-
torów. Wiele zależy od tego, jak długo potrwa kwarantanna w po-
szczególnych krajach i jakie będzie zaufanie do działań władz i walut 
narodowych. Na razie sytuacja na rynkach kapitałowych wydaje się 
stabilizować, jednak jesteśmy dalecy od podejmowania ryzykownych, 
spekulacyjnych decyzji. Tym niemniej czekamy na moment, aby 
w chwili odbicia na rynkach mieć dużą alokację na rynki akcji. A te 
będą rosły na długo przed tym, zanim w realnej gospodarce pojawi 
się spokój i normalność. 

Reasumując: w najbliższych tygodniach będziemy konsekwentnie 
utrzymywać przewagę części bezpiecznej portfeli. Dalsza strategia 
dotycząca części ryzykownej portfeli zależeć będzie od rozwoju sy-
tuacji na rynkach. Okres podwyższonej zmienności i chaotycznego 
zachowania inwestorów nie dobiegł końca. Z drugiej jednak strony, 
część rynków przeceniła się już bardzo silnie, dyskontując dużo sil-
niejszy kryzys i spowolnienie, niż miało to miejsce w latach 2008-09. 
Miejmy nadzieję, że do scenariusza głębszych przecen nie dojdzie. 
Warto też pamiętać, że jeśli sytuacja związana z epidemią ulegnie 
normalizacji, rynki akcyjne zaczną dyskontować przyszłe odrodzenie 
się gospodarki. W przyszłości planujemy wykorzystać ten scenariusz 
w celu wygenerowania dodatkowych zysków dla portfeli. Z uwagi 
jednak na obecną bezprecedensową sytuacje, pozostajemy ostroż-
ni, pamiętając, że ostatnie tygodnie zweryfikowały słuszność naszej 
długoterminowej strategii. 

Rynki zadrżały, ale nie wszyscy na tym stracą

komentarz

Michał Janik
Doradca Inwestycyjny Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 

Zespół inwestycyjny  
Vienna Life
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Zastrzeżenia prawne: materiał o charakterze marketingowo-inwestycyjnym
Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowo-informacyjny i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”).
Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie 
gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych w Opracowaniu 
zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości.
Niniejszy Materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia 
ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji 
dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności 
przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do 
określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne 
ryzyko i na własną odpowiedzialność.
Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach 
sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life.
Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części 
wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka.
Prezentowane dane mają wyłącznie charakter informacyjny, a w szczególności nie służą do ustalania lub pomiaru wyników poszczególnych pozycji inwestycyjnych z wykorzystaniem wskaźnika 
referencyjnego.

Lista Ubezpieczeniowych Funduszy kapitałowych, dostępnych w ramach klas aktywów  
wskazanych w przykładowych portfelach

UFK polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe

UFK VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Dochodowy
UFK VL UniFundusze Subfundusz UniProfit Plus

UFK VL Optimum Subfundusz Optimum Konserwatywny
UFK VL KBC Parasol Biznes Subfundusz KBC Gamma

UFK obligacji polskich - skarbowe

UFK VL Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji
UFK VL NN Parasol NN Subfundusz Obligacji

UFK VL Optimum Subfundusz Optimum Obligacji

UFK obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe

UFK VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Obligacje UFK VL KBC Parasol KBC Subfundusz Papierów Dłużnych

UFK akcji - USA 

UFK Vienna Life Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN
UFK VL BGF US Basic Value Fund

UFK VL  Franklin Templeton Subfundusz Franklin U.S. Opportunities 
Fund Hedged PLN


