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Sezon wyników 
  

Pierwszy tydzień nowego kwartału przyniósł umiarkowane zmiany na 

głównych rynkach. Indeksom daleko było do jednoznaczności. Na Wall Street 

S&P500 oddał 0,3 procent, ale już Nasdaq Composite spadł o 0,6 procent. W 

Europie DAX stracił 0,7 procent, a CAC zyskał 0,2 procent. Również w innych 

regionach brakło jednoznaczności. Bez trudu można znaleźć indeksy, które 

zyskały po 2 czy nawet 3 procent. Generalnie jednak rynki rozwinięte 

zaprezentowały się raczej konsolidacyjnie. Tydzień zebrał w sobie sporo 

szumu, z którego na plan pierwszy wybija się konieczność pogodzenia 

wydarzeń politycznych z danymi makro. Jak przystało na pierwszy tydzień 

nowego miesiąca, raportów była masa, ale zostały przykryte przez ataki 

rakietowe USA na pozycje wojsk rządowych w Syrii. Uderzenie przełożyło się 

na wzrost cen ropy, złota oraz długu, co utrudniło interpretację reakcji 

inwestorów na dalekie od czytelności dane z amerykańskiego rynku pracy. 

Temat Syrii można pominąć. Komentatorzy polityczni podkreślają, iż w ataku 

USA więcej było rozmowy z całym światem niż realnej próby wpłynięcia na 

bieg wydarzeń i zaangażowania się rządu amerykańskiego w wojnę. Rynek 

odpowiedział zwyżką cen ropy i lekkim zredukowaniem apetytu na ryzyko, 

ale w końcówce dnia mowa była raczej o epizodycznym wydarzeniu niż 

zmiennej budującej jakieś trendy. Znacznie ciekawiej zaprezentował się 

raport z amerykańskiego rynku pracy, który zaskoczył na minus liczbą etatów 

i rewizjami w dół z poprzednich miesięcy. Przeciwwagą dla rozczarowania 

wzrostem zatrudnienia jest spadek stopy bezrobocia do 4,5 procent. 

Pierwszą interpretacją jest oczywiście zadyszka gospodarki, ale warto 

postawić konkurencyjną tezę o problemach w znalezieniu pracowników i 

czekającą za rogiem presją na wzrost płac. Druga interpretacja wymaga 

potwierdzenia danymi z przyszłości, ale wystarcza, by powstrzymać się od 

jednoznacznie negatywnych ocen marcowego raportu, który mógł być 

zaburzony również czynnikami pogodowymi. 

W istocie trudne do interpretacji dane z rynku pracy idealnie wpisują się w 

szerszy kontekst i publikacje makro z USA. Dwa konkurencyjne wskaźniki 

szacowanej dynamiki PKB – GDPNow i Nowcasting – sygnalizują, iż 

amerykańska gospodarka rozwija się teraz w tempie 0,6 procent lub 2,8 
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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. 2014, poz. 94 z póź. zm.), 
porady prawnej lub podatkowej, ani teŜ nie jest wskazaniem, iŜ jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w 
indywidualnej sytuacji inwestora. 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 naleŜytą 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 takŜe moŜe 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru 
Finansowego. 
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procent. Rozrzut jest na tyle szeroki, iż jedyną postawą, jaką mogą przyjąć 

inwestorzy i analitycy jest czekanie na inne raporty, które pozwolą umieścić 

całość w trendach. Obecne mówią, iż gospodarka rozwija się w 

umiarkowanym tempie, daleka jest od przegrzania i w najmniejszym stopniu 

nie przymusza Fed do szybkiego podnoszenia ceny kredytu. Również raporty 

z rynku pracy, wygładzone średnimi z trzech miesięcy, nie wskazują, by słaby 

wzrost etatów w marcu można już uznać za zmianę trendu. W skrócie rzecz 

ujmując dane nie są na tyle niepokojące, by przymuszały do działania, 

pozwalają przyjąć postawę „wait&see” i przesunąć uwagę na inne zmienne. 

Zadanie przesunięcia uwagi znacząco ułatwi zaczynający się właśnie sezon 

publikacji wyników kwartalnych. Bieżący tydzień przyniesie pierwsze raporty 

spółek amerykańskich, z których w centrum uwagi staną amerykańskie 

banki. Sektor będzie przyciągał szczególną uwagę, gdyż obok sektora 

paliwowego ma być jednym z głównych uzasadnień wysokich wycen, o które 

potyka się dziś hossa na Wall Street. Wedle szacunków średni zysk w 

indeksie S&P500 miał wzrosnąć w I kwartale 2017 roku o przeszło 10 

procent, co będzie pierwszym dwucyfrowym wzrostem od trzeciego 

kwartału 2014 roku. Jednak zysk banków ma wzrosnąć średnio o przeszło 15 

procent i jakiekolwiek minięcie się z oczekiwaniami będzie miało ważny 

wpływ na nastroje. Równie ważne będą spółki paliwowe, wobec których 

poprzeczka oczekiwań jest kształtowana niską bazą wyników sprzed roku, 

które zdominował spadek cen ropy. Przy negatywnych zaskoczeniach ze 

strony banków i sektora paliwowego łatwiej będzie o potrzebną korektę, 

którą warto wykorzystać do poszukania okazji z założeniem, iż na horyzoncie 

nie widać dziś recesji, a dobre dane nie tylko z USA, ale i ze światowej 

gospodarki pozwalają oczekiwać kontynuacji rynków byka. 


