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                                                                                                                     Sytuacja na rynku w kwietniu 2023  

 

Kwietniowe dane z amerykańskiej gospodarki dostarczyły serii odczytów wskazujących na wyższą niż oczekiwano 

odporność amerykańskiej gospodarki na dotychczasowe zacieśnienie warunków monetarnych przez Rezerwę 

Federalną (potocznie określana jako FED) przy jednoczesnym wzroście oczekiwań inflacyjnych konsumentów. 

 

Wykres 1. Przeszła oraz oczekiwana zmiana dynamiki PKB Stanów Zjednoczonych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI S.A. na podstawie danych z serwisu Bloomberg (wg stanu na 30.04.2023 r.) 
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Powyższa odporność widoczna była m.in. za sprawą kwietniowych odczytów indeksów ISM. Indeks dedykowany dla 

sektora przemysłowego odbił od trzyletniego minimum, rosnąc do 47,1 pkt. z 46,3 pkt. przy rynkowym konsensusie 

wynoszącym 46,8 punktu. Pomimo wzrostu wartości wskaźnika, szósty z rzędu wynik poniżej granicy 50 pkt. sugerował 

dalsze pogorszanie się koniunktury w tej części amerykańskiej gospodarki. Z tym odczytem kontrastował natomiast 

wynik analogicznego indeksu dla sektora usługowego, który wzrósł do 51,9 pkt. z 51,2 pkt. (wobec oczekiwanych 

51,8 pkt.), wskazując na przyśpieszenie wzrostu aktywności w tym sektorze. 

Rozczarowaniem wskazującym na spowalniający wzrost gospodarzy okazał się natomiast wstępny odczyt PKB za 

pierwszy kwartał. Zgodnie z tzw. pierwszym szacunkiem amerykańskiego Biura Analiz Gospodarczych, amerykańska 

gospodarka wzrosła w tym okresie o 1,1 k/k (czyt. kwartał do kwartału) w skali roku. Był to nie tylko wolniejszy wzrost 

niż kwartał wcześniej (2,6% k/k), ale również niższa dynamika niż zakładali ekonomiści prognozujący wzrost rzędu 2%. 

Był to najsłabszy wzrost od drugiego kwartału 2022 roku. Szczególnie pozytywnym aspektem okazała się jednak 

dynamika wydatków konsumpcyjnych, które przyśpieszyły z 1% k/k do aż 3,7% k/k. Przyczyniło się do tego zarówno 

przyśpieszenie wydatków konsumpcyjnych w kategorii dóbr (6,5% k/k wobec -0,1% k/k), jaki i usług (2,3% k/k wobec 

1,6% k/k).  

Pozytywnym sygnałem dla przyszłego popytu była jednak poprawa nastrojów konsumentów wyrażona indeksem 

Uniwersytetu Michigan, który zyskał 1,5 pkt. rosnąc do 63,5 pkt.. Zgodnie z kwietniowy odczytem, respondenci 

przychylniej ocenili zarówno sytuację bieżącą (68,2 pkt. wobec 66,3 pkt.) oraz przyszłą (60,5 pkt. wobec 59,2 pkt.). 

Warto wspomnieć, że konsumenci istotnie zrewidowali w tym miesiącu swoje oczekiwania inflacyjne. W przypadku 

kolejnego roku, te podskoczyły z 3,6% do pięciomiesięcznego maksimum na poziomie 4,6%. Natomiast w horyzoncie 

pięcioletnim wzrosły o 0,1 pp. do 3%. 

Zmiana ta, w połączeniu z danymi z amerykańskiego rynku pracy oraz bieżącą dynamiką inflacji bazowej, postawiła 

pod znakiem zapytania wyceniany przez rynek zwrot w amerykańskiej polityce monetarnej i spodziewane cięcia stóp 

procentowych. Pomimo wyraźnego spowolnienia głównego odczytu miernika inflacji PCE z 5,1% r/r do 4,2% r/r (czyt. 

rok do roku), w tym samym czasie można było zaobserwować wyższą trwałość inflacji bazowej będącej preferowanym 

wskaźnikiem Rezerwy Federalnej. Inflacja po wykluczeniu cen energii i żywności, spowolniła z 4,7% r/r do 4,6% r/r, 

marginalnie mijając się z konsensusem, który zakładał mocniejsze spowolnienie do 4,5% r/r. 

Pomimo postępującego pogarszania się koniunktury na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, spowolnienie to kolejny 

raz okazało się mniejsze niż zakładali analitycy. Bazując na danych z amerykańskiego Departamentu Pracy, liczba 

etatów w sektorze pozarolniczym wzrosła w kwietniu o 253 tys. wobec oczekiwanych zaledwie 180 tysięcy. Z drugiej 

jednak strony należy wspomnieć, że istotnie skorygowano odczyt za marzec (z 236 tys. do 165 tys.). 

Z perspektywy powyższego krajobrazu makroekonomicznego i bardziej „uporczywej” niż oczekiwano inflacji bazowej, 

zdziwienia nie wzbudziła kolejna (dziesiąta z rzędu) podwyżka głównej referencyjnej stopy procentowej przez FED 

podczas posiedzenia, które obyło się w pierwszych dniach maja (zmiana o +0,25 pp. do przedziału 5%-5,25%). Podczas 

konferencji prasowej po posiedzeniu, prezes FED Jerome Powell, nie potwierdził czy Rezerwa Federalna planuje 

wstrzymać się od kolejnej zmiany w czerwcu, w zamian, zaznaczył, że FED poszerzy zakres danych, na których opiera 

swoją decyzję, co jest efektem ostatnich problemów sektora bankowego oraz obaw o zacieśnienie polityki kredytowej 

przez instytucje finansowe. 

W przypadku danych ze Strefy Euro, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, w kwietniu widoczna była rozbieżność 

w kierunku rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki. Indeks S&P PMI dla przemysłu, pomimo pozytywnego 

zaskoczenia (45,8 pkt. wobec oczekiwanych 45,5 pkt.) wskazywał na przyśpieszenie dekoniunktury w porównaniu do 

tempa zmian z marca i wyniku równego 47,3 pkt. Odpowiedni indeks dla przedsiębiorstw usługowych zyskał w tym 

czasie 1,2 pkt. wzrastając do 56,2 pkt., czyli najwyższego poziomu od roku za sprawą mocnych odczytów z Hiszpanii 

i Włoch napędzonych przez wyraźny wzrost popytu w turystyce.  
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Słabość sektora przemysłowego zaciążyła jednak na odczycie PKB dla strefy euro za pierwszy kwartał. Wstępny 

szacunek Eurostatu wskazał na dynamikę rzędu 1,3% r/r (przy konsensusie rynkowym na poziomie 1,4%). Było to 

wyraźnie niższe tempo wzrostu niż w czwartym kwartale 2022, które wynosiło 1,8% r/r.  

Spowalniający produkt krajowy brutto nie powtrzymał jednak odbicia nastrojów niemieckich przedsiębiorców mierzonych 

indeksem IFO. W kwietniu wskaźnik ten zyskał 0,4 pkt. rosnąc do 93,6 pkt. i kontynuując nieprzerwanie 

sześciomiesięczną serię wzrostów. Mniej pewni okazali się jednak niemieccy eksperci z branży finansowej, którzy 

w kolejnych sześciu miesiącach nie spodziewali się wyraźnych zmian w sytuacji makroekonomicznej. Implikował to 

odczyt indeksu ZEW dla tego samego regionu, który w kwietniu spadł do 4,1 pkt. z 13 pkt. w marcu. Był to wynik o 11,2 

pkt. gorszy od oczekiwań zakładających wzrost do 15,3 pkt., jak i najsłabszy wynik wskaźnika w 2023 roku. 

Obawy o restrykcyjną politykę monetarną ciążącą na koniunkturze europejskiej po części złagodzić mógł wstępny 

odczyt kwietniowego CPI (Eurostat). Pomimo odbicia dynamiki flagowego odczytu CPI z 6,9% r/r do 7% r/r, kluczowy 

z perspektywy polityki realizowanej przez Europejski Bank Centralny indeks inflacji bazowej CPI spowolnił z 5,7% r/r do 

5,6% r/r za sprawą m.in. spadku dynamiki cen dóbr przemysłowych, wykluczając sektor energetyczny (6,2% r/r wobec 

6,6% r/r w marcu). 

Wyraźna presja inflacyjna skłoniła Europejski Bank Centralny (EBC) do siódmej z rzędu podwyżki głównej stopy 

procentowej w maju, którą zdecydowano się zwiększyć o 0,25 pp. do najwyższego poziomu od lipca 2008 roku, czyli 

3,75%. Jednocześnie bank centralny ogłosił brak reinwestycji gotówki z wykupywanych papierów nabywanych 

w ramach Programu Zakupu Aktywów (APP) poczynając od lipca. Pomimo spowolnienia tempa podwyżek, prezes ECB 

Christine Lagarde podczas konferencji prasowej jasno zakomunikowała, że bank nie planuje jeszcze zakończenia 

podwyżek stóp procentowych. 

Na przekór spowalaniającemu wzrostowi PKB Stanów Zjednoczonych i krajów strefy euro Państwo Środka mogło 

w pierwszym kwartale pochwalić się wyraźnym przyśpieszeniem zagregowanych wydatków w gospodarce. Chiński PKB 

wzrósł w tym czasie o 4,5% r/r, przebijając o 0,5 pp. rynkowy konsensus oraz przyśpieszając z 2,9% r/r kwartał 

wcześniej. Był to najszybszy wzrost od pierwszego kwartału 2022 roku, w znaczący sposób napędzony przez 

popandemiczne otwarcie chińskiej gospodarki.  

Z perspektywy kwietniowych danych wciąż widać dysproporcję i relatywnie większą siłę przedsiębiorstw spoza sektora 

przemysłowego. Indeks NBS PMI dla tej kategorii, pomimo spadku do 56,4 pkt. z 58,2 pkt. wciąż utrzymał się na 

względnie wysokim poziomie z perspektywy historycznej. Mniej korzystnie zaprezentował się natomiast wskaźnik dla 

przemysłu, który niespodziewanie obniżył się do czteromiesięcznego minimum 49,2 pkt., tracąc 1,7 pkt. wobec wyniku 

z marca i rozczarowując makroekonomistów zakładających mniejszy spadek do 51,4 pkt. 

Wykres 2. Stopy zwrotu z wybranych indeksów akcji w kwietniu 2023 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI S.A. na podstawie danych z serwisu Bloomberg (wg stanu na 30.04.2023 r.) 
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W kwietniu globalny rynek akcji kontynuował wzrosty widoczne w poprzednim miesiącu. Zagregowany indeks spółek 

z rynków rozwiniętych (MSCI World Net Total Return) wzrósł o 1,60%. Pozytywnie zaprezentowały się akcje 

największych amerykańskich firm, których wskaźnik (S&P 500 Total Return Index) zyskał 1,56%. Wyższą stopę zwrotu 

odnotowały akcje europejskie, których szeroki indeks (MSCI Europe Net Total Return EUR Index) zamknął miesiąc 

o 2,50% wyżej niż w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca. A najlepiej zaprezentował się rynek japoński, którego indeks 

(Topix Total Return Index JPY) zyskał 2,70%. Na tym tle słabsza okazała się jednak stopa zwrotu dla akcji z rynków 

wschodzących, których wskaźnik spadł o 1,13%. 

 

 

 

 

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny to fundusz funduszy inwestujący w globalne akcje. W celu realizacji tej strategii 

fundusz lokuje środki w zagraniczne fundusze akcji zarządzane aktywnie (inwestujące bezpośrednio np. w akcje czy 

obligacje) i pasywnie (tj. ETFy oraz fundusze indeksowe). W kwietniu jednostka uczestnictwa (kat. A) Pekao Strategii 

Globalnej - dynamiczny zyskała 1,20%, podczas gdy jego benchmark wzrósł w tym okresie 1,22%. W horyzoncie 

rocznym jednostka wzrosła 3,86%, zaś benchmark zyskał 2,79%. 

 

 

 

W kwietniu wzrosty na rynkach akcji wspierały wycenę jednostki subfunduszu. Mimo marcowych zawirowań w sektorze 

bankowym w Stanach Zjednoczonych i w Europie oraz wzrostu niepewności wśród inwestorów w kolejnym miesiącu 

obserwowaliśmy uspokojenie nastrojów na rynkach finansowych.  

 

 

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: rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, kontrahenta, walutowe, dźwigni 

finansowej, płynności, operacyjne. Ich opis znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym 

kluczowe informacje. 

 

 

 

 

 

 

Komentarz do wyników subfunduszu 

Oczekiwania 
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Ww. nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. 

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny (kat. A) na 28.04.2023 

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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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. Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat 
niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 
lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów 
subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku 
pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o 
charakterze udziałowym. 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, oraz Informacjami 
dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, 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: 12.05.2023. 
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