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                                                                                                                                        Sytuacja na rynku w marcu 2023           

 

Marzec 2023 roku okazał się bardzo zmiennym i burzliwym miesiącem na globalnych rynkach finansowych. Wszystko 

za sprawą kryzysu wokół regionalnych banków w Stanach Zjednoczonych, który doprowadził do bankructwa dwóch 

z nich tj. SVB oraz Signature Bank. Wzrost niepewności w systemie bankowym zmaterializował się również na Starym 

Kontynencie, w postaci konieczności „ratunkowego przejęcia” banku Credit Suisse przez lokalnego rywala, czyli banku 

UBS wraz ze wsparciem władz Szwajcarii i tamtejszego banku centralnego. Należy jednak dodać, że zarówno działania 

FED (w USA), jak i SNB (Narodowy Bank Szwajcarii), w celu ustabilizowania sytuacji w systemie finansowym, były 

bardzo szybkie i znaczące co do skali. Można odnieść wrażenie, że przedstawiciele tych instytucji wyciągnęli wnioski 

po kryzysie finansowym z 2008 roku. Inwestorzy z aprobatą przyjęli zaproponowany pakiet działań, m.in. nową linię 

pożyczkową wprowadzoną przez FED dla banków w Stanach Zjednoczonych, dzięki której banki są w stanie uzyskać 

nowe finansowanie, pod zastaw obligacji skarbowych, bez konieczności realizowania na nich straty, w przypadku gdyby 

zdecydowały się sprzedać je po bieżących cenach rynkowych. Wszystko to spowodowało, że pomimo podwyższonej 

zmienności i początkowemu wzrostowi awersji do ryzyka, w skali całego miesiąca rynki akcji często odnotowywały 

pozytywne stopy zwrotu, jak np. indeks S&P500 + 3,5%, czy MSCI ACWI (agregujący zarówno rynki rozwinięte, jak 

i rozwijające się) +2,8%. Z drugiej strony, w takim otoczeniu gorzej zachowały się akcje spółek w Europie – indeks 

STOXX600 zniżkował o 0,7%, a rodzimy indeks szerokiego rynku WIG spadł o 2,6%.  

Z perspektywy czasu okaże się, czy problemy z marca w sektorze bankowym w największym stopniu przełożyły się na 

oczekiwania rynkowe odnośnie kształtowania polityki monetarnej przez najważniejsze banki centralne na świecie. 

Uczestnicy rynku, oczekują dużo łagodniejszej polityki monetarnej niż to miało miejsce miesiąc wcześniej. Dla przykładu 

kontrakty rynkowe zakładają maksymalnie jeszcze jedną podwyżkę stopy procentowej o 25 pkt. bazowych przez FED 

w bieżącym cyklu zacieśniania polityki monetarnej, co oznaczałoby zakończenie cyklu w przedziale 5-5,25%.  
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Następnie inwestorzy zakładają, że jeszcze w 2023 r. odnotujemy co najmniej dwie obniżki stóp procentowych po 25 

pkt. bazowych. Dla porównania na początku marca, docelowy poziom stopy procentowej FED kształtował się 

w okolicach 5,50%, przy niskim prawdopodobieństwie odnotowania obniżki stóp jeszcze w bieżącym roku. Jedna 

z możliwych interpretacji takiej zmiany wycen kontraktów na stopę procentową, mówi o pogorszeniu się perspektyw 

makroekonomicznych, w oczach uczestników rynków finansowych, m.in. na skutek potencjalnego zacieśniania się 

warunków kredytowych w sektorze bankowym. 

Na tle globalnych rynków akcji zachowanie rodzimego parkietu, w skali ostatniego miesiąca, było nieco rozczarowujące. 

Szeroki indeks WIG spadł o 2,6%, a głównym obciążeniem okazały się największe notowane spółki wchodzące w skład 

WIG20, który spadł o 4,8%. Z drugiej strony pozytywnie wyróżniły się małe i średnie spółki – w marcu mWIG40 wzrósł 

o blisko 1,9%, a sWIG80 o ok. 3,4%. W ramach trwającego sezonu publikacji kwartalnych wyników (za 4Q22, czytaj: 

czwarty kwartał 2022) należy wyróżnić sektor finansowy – dotychczas zaraportowane zyski netto tego sektora okazały 

się o ok. 18% lepsze od średniej oczekiwań analityków rynkowych. Z drugiej jednak strony, przed sektorem bankowym 

w bieżącym roku nadal stoją wyzwania związane z opinią rzecznika TSUE z lutego. Banki muszą zdecydować, czy 

opinia ta będzie skutkować koniecznością zwiększenia poziomów rezerw związanych z walutowymi kredytami 

hipotecznymi, co może obciążyć wyniki sektora w kolejnych kwartałach. Innym sektorem, który pozytywnie wyróżnił się 

w kontekście wyników za 4Q22 jest sektor dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. Siła nabywcza konsumenta 

w 4Q22 nadal była relatywnie mocna pomimo faktu, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku dynamika wynagrodzeń nie 

nadążała już za poziomem inflacji. Natomiast spółki z tego sektora, w ramach komentarzy do swoich wyników zaczęły 

wskazywać, że od 2023 r. można zaobserwować już poszukiwania przez część konsumentów tańszych zamienników 

oferowanych produktów – zjawisko trading down. Nie można wykluczyć, że w kolejnych kwartałach 2023 r. trend ten 

będzie nabierał na sile. 

 

 

Jednostka uczestnictwa subfunduszu Pekao Zrównoważony w marcu wzrosła o 0,44%, co było wynikiem gorszym od 

benchmarku subfunduszu, który wzrósł w tym samym okresie o 0,67%. Wynik okazał się słabszy względem grupy 

porównawczej wg danych portalu Analizy Online o 0,25%. W marcu 2023 roku pozytywnie do wyników subfunduszu 

kontrybuowało niedoważanie sektora przemysłowego oraz finansowego, negatywnie natomiast selekcja w ramach 

sektora paliwowego i dóbr konsumpcyjnych. 

 

 

 

Zawirowanie w sektorze bankowym z marca 2023 r. są bardzo jaskrawym przykładem negatywnego wpływu szybkiego 

oraz istotnego co do skali podnoszenia stóp procentowych przez największe banki centralne na świecie. Kompleksowe 

działania podjęte przez instytucje rządowe w Stanach Zjednoczonych i na Starym Kontynencie wydają się adresować 

problemy w sektorze bankowym. Z drugiej jednak strony, ryzyko negatywnego wpływu poziomu stóp procentowych na 

inne sektory niestety nie zniknęło. Segmentem rynku, który według nas warto obserwować w nachodzących 

miesiącach jest m.in. segment nieruchomości komercyjnych, który tradycyjnie jest bardzo wrażliwy na zewnętrzne 

koszty finansowania. Dodatkowo ewentualnym następstwem problemów w sektorze bankowym może być zacieśnienie 

się rynkowych warunków kredytowych z negatywnymi konsekwencjami dla koniunktury gospodarczej. Dla krajowego 

rynku akcji czynnikiem który może mieć istotny wpływ na kształtowanie się zmienności, w szczególności spółek 

o większej kapitalizacji, jest powrót do kwestii podatku od nadmiarowych zysków (windfall tax). Taki podatek mógłby 

obciążyć spółki, które posiadają istotny udział w krajowych indeksach akcji. Z drugiej strony, pespektywy 

makroekonomiczne w dłuższym terminie wydają się być czynnikiem wspierającym dla rodzimego rynku. 

Komentarz do wyników subfunduszu 

Oczekiwania 
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Potencjalnie istotnie pozytywnym zdarzeniem dla krajowego rynku akcji byłoby zakończenie wojny na Ukrainie, choć 

trudno jest zakładać szybką realizację tego scenariusza. W świetle powyższej analizy oraz mając na uwadze silne 

wzrosty rynku akcji jakie miały miejsce od października 2022 r., skłaniamy się do utrzymania ostrożnego 

pozycjonowania na rynek akcji w krótkim horyzoncie czasu. Po zawirowaniach w sektorze bankowym w marcu, 

uczestnicy rynku zmienili oczekiwania co do kształtowania polityki monetarnej przez największe banki centralne 

świata, na bardziej gołębie. Takie otoczenie w średnim i dłuższym terminie powinno wspierać segment obligacji 

skarbowych.  

 

Ryzyko 

 
Inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku 
z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty 
przynajmniej części zainwestowanych środków. 
 
Istotne rodzaje ryzyk subfunduszu: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, 
kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym 
oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ww. nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. 

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI S.A. 19.07.2013 r. nastąpiło połączenie subfunduszy Pioneer Aktywnej Alokacji z Pioneer 

Zrównoważony. Subfunduszem przejmującym był Pioneer Zrównoważony, a przejętym Pioneer Aktywnej Alokacji.  

 

 

 

 

 

Wyniki Pekao Zrównoważony (kat. A) na 31.03.2023 

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. 

Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. 
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Informacja prawna 

Źródło danych, w tym dot. indeksów: serwis Bloomberg, o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja dotyczy nabycia 
jednostek uczestnictwa subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje subfundusz, gdyż te są własnością 
subfunduszu. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział 
instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować 
się dużą zmiennością. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane do 100% w papiery wartościowe emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę 
samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do 
UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co 
najmniej jedno państwo członkowskie UE. Subfundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie 
odchylać się od benchmarku. Benchmark – wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych 
lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi 
doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o 
których mowa  w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) 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. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię 
inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale 
wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne 
i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. 
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Powielanie, 
publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. 
jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym 
funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a 
także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, 
kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, 
w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej 
uczestnika. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość 
stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont 
uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Jest to materiał 
reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym 
odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem 
i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje, które, wraz z 
tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u 
podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie 
mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje 
podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Pełna lista funduszy/subfunduszy 
zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 
Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na 
www.pekaotfi.pl.  

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. 
Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota 
uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego. Data sporządzenia komentarza: 14.04.2023. 
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