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Zadyszka popytu na Wall Street 

 
 

 
Notowania zakończonego tygodnia trudno sprowadzić do wspólnego mianownika. 

Wprawdzie uwaga inwestorów ogniskowała się wokół tych samych zmiennych, 

którymi były wyniki kwartalne spółek, rentowność długu i kondycja dolara, ale na 

każdym z rynków reakcje były różne. W efekcie Wall Street zakończyła tydzień 

solidarnym spadkiem najważniejszych indeksów, gdy Europa szukała zwyżek i 

najważniejsze średnie zanotowały mniejsze lub większe wzrosty. Bykom w Europie 

pomagało osłabienie euro, gdy w USA niedźwiedzie wzmacniały się solidarnymi 

zwyżkami rentowności długu i dolara. Nie ma jednak wątpliwości, iż relatywna siła 

rynków europejskich jest raczej pozorem siły, a wzrosty budowane są na założeniu, 

iż Wall Street szybko będzie szukała zwyżek. Problem w tym, iż miniony tydzień 

wskazuje, iż założenie jest nieco zbyt optymistyczne. 

Pierwszą zmienną, która wskazuje, iż rynki amerykańskie mogą potrzebować 

kolejnego cofnięcia jest brak zwyżek indeksów mimo doskonałego sezonu wyników 

kwartalnych. Wysoko postawiona poprzeczka oczekiwań okazała się stale zbyt 

niska. Z przeszło połowy spółek z indeksu S&P500, która opublikowała już wyniki, 

ponad 80 procent pobiło oczekiwania rynku. Średnie minięcie się z prognozą jest 

największe w historii, a DJIA i S&P500 kończą tydzień w środku doskonałego sezonu 

publikacji wyników kwartalnych spadkiem. Co ważne, liderzy hossy, którzy w marcu 

byli lokomotywami przeceny, ogłaszają po wieloma względami, wyniki najlepsze w 

historii, a rynek zachowuje się wedle modelu „sprzedawaj zwyżki” zamiast „kupuj 

dołki”. W praktyce można więc mówić o sygnałach, iż na Wall Street podaż 

zachowała kontrolę, co w średniej perspektywie jest trudne do zignorowania i 

jeszcze trudniejsze do rozegrania przez inne rynki. 

Drugą zmienną jest wejście giełd w maj, który zgodnie z historyczną prawidłowością 

jest początkiem trudniejszych sześciu miesięcy roku na rynkach akcji. Wprawdzie 

tym razem, znane rynkowe zalecenie o sprzedawaniu w maju, żeby powrócić na 

rynek w październiku, koliduje z mocnymi spadkami w lutym i marcu, ale rynki i 

inwestorzy wolą wyprzedzać kalendarzowe fenomeny zanim przekonają się, że tym 

razem może być inaczej. W skrócie rzecz ujmując relatywnie lepsza postawa rynków 

europejskich musi być przyjmowana z dystansem i oglądana przez pryzmat szans 

przeciwstawienia się presji z giełd amerykańskich w okresie maj-październik, co w 
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historii było możliwe w krótkich odcinkach, ale nigdy w odcinkach dłuższych, a 

zwłaszcza w kontekście wątpliwości, co do koniunktury gospodarczej. 

Ostatni element przynosi trzecią zmienną, którą jest rosnące przekonanie, iż cykl 

gospodarczy zmierza do punktu, w którym dynamika wzrostu będzie mniejsza. W 

efekcie dobry sezon publikacji wyników kwartalnych, który właśnie minął półmetek, 

dodatkowo zaburzony obniżką podatków w USA, może być szczytem dynamiki 

wzrostu zysków spółek. Inaczej rzecz ujmując giełdy stają przed perspektywą 

spozycjonowania się po nie tyle gorszą koniunkturę gospodarczą – generalnie dane 

nie wskazują na zbliżającą się recesję – co pod mniejszy wzrost zysków w bliskiej 

przyszłości i znalezienie nowego punktu, gdzie wyceny uwzględnią wspomniane 

ryzyko. Mimo zarysowanego obrazu, stale uważamy, iż obserwowana ostatnio na 

rynkach korekta jest korektą nadmiernego optymizmu, a nie początkiem bessy i 

dalsze, zwłaszcza mocne cofnięcia zalecamy traktować w kategoriach okazji do 

szukania spółek mocno redukujących wcześniejsze zwyżki. 

 

 

Komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji 
w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 
interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady 
inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, 
ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy 
komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z 
dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tej dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i 
odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień 
sporządzenia. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ i jego 
pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na 
podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Komentarz nie 
stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w nim instrumentów finansowych i nie stanowi podstawy do zawarcia 
jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. Niniejszy komentarz został 
sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym 
w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy 
nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie 
niniejszego komentarza ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i 
niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Wszelkie 
opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny 
autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli 
Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz 
inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie 
instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy komentarz 
stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale 
Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru 
Finansowego. 


