Komentarz
rynkowy
Indeks małych spółek bliski tegorocznych szczytów
W ostatnich tygodniach optymizmu na rynkach nie brakowało. Choć jeszcze
w marcu inwestorom towarzyszyły minorowe nastroje, tak obecnie większość
światowych giełd znacząco odbiła, a indeks je grupujący (MSCI AC World) odrobił
już ponad ¾ strat. Bardzo dobrze na tym tle prezentuje się indeks małych spółek
(sWIG80) – jest on obecnie bliski tegorocznych szczytów.
Po solidnych wzrostach obserwowanych w poprzednich miesiącach
– w kwietniu sWIG80 zyskał +14,1%, a w maju +6,2% – indeks zrzeszający małe
spółki notowane na stołecznym parkiecie w bardzo szybkim tempie odrabia
marcowe starty. Początek czerwca również należy do udanych, w ciągu zaledwie
kilku dni wspomniany wzrósł +4,9%.
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Jak można zaobserwować na powyższym wykresie indeks małych spółek
znacząco wyróżnia się na tle polskiego rynku – jest obecnie bliski osiągnięcia
tegorocznych szczytów. Z kolei indeksy dużych (WIG20) oraz średnich (mWIG40)
spółek z odrabianiem strat radzą sobie nieco gorzej. Warto dodać, że od lokalnego
dołka w marcu sWIG80 zyskał już ponad +40%, co oznacza że ponad dwukrotnie
przekroczył umowną granicę rynku byka.
Pozytywny sentyment inwestycyjny obserwowany na polskim parkiecie
w dużej mierze wynika z nadziei inwestorów na szybki powrót do „normalności”,
wspieranej stopniowym odmrażaniem gospodarek i wznawianiem działalności
przedsiębiorstw. Nawet złe dane płynące z polskiej gospodarki nie ostudziły ich
optymizmu. Nie bez znaczenia w tym kontekście było również wsparcie rządu
(rekordowe pakiety pomocowe) oraz banku centralnego. Uwadze inwestorów
nie umknęła również informacja, że Polska będzie jednym z największych
beneficjentów Funduszu Odbudowy zaproponowanego przez Unię Europejską
na walkę ze skutkami koronakryzysu.
Okazuje się zatem, że choć marcowa była trudnym okresem dla wielu inwestorów,
to jednocześnie dla części z nich stała się okazją inwestycyjną. Choć nie wiadomo
ile czasu ten pozytywny trend się utrzyma, to z uwagi na sporą zmienność,
warto trzymać rękę na pulsie. Z kolei monitorowanie bieżących informacji
umożliwi wykorzystanie pojawiające się okazje rynkowe.
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