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Ważne
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków
pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych
odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak
działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Wszystkie treści zamieszczone w niniejszym ebooku mają wyłącznie charakter informacyjny
i prezentują opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie, z należytą starannością i
nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani
rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów
lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). Autor, partnerzy oraz podmiot
rozpowszechniający nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie transakcje, szkody, poniesione
wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w
oparciu o udostępnione w ebooku treści.
Informujemy, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i
wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy
traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym (ang. margin trading), w
szczególności instrumenty rynku walutowego Forex (ang. FOReign Exchange), kontrakty futures i
kontrakty różnic kursowych CFD (ang. Contract for Difference). W przypadku wymienionych
instrumentów działanie dźwigni finansowej może przyczynić się do wystąpienia strat do wysokości
depozytu zabezpieczającego. Brokerzy CFD/Forex prowadzący działalność na terenie Unii
Europejskiej są prawnie zobowiązani do ochrony inwestorów indywidualnych przed wystąpieniem
ujemnego salda. Chyba, że inwestor uznany zostanie za inwestora profesjonalnego. W takim
przypadku ochrona przed ujemnym saldem uzależniona jest od oferty brokera.
! Jednocześnie należy mieć na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe
rezultaty będą podobne.
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Rok 2020 z całą pewnością przez większość z nas zostanie na zawsze
zapamiętany ze względu na pandemię COVID-19, które zupełnie zmieniła
sposób w jaki funkcjonujemy. To jednak nie wszystko. Inwestorzy nie zapomną
go z powodu szokujących wydarzeń, które miały miejsce na rynkach
finansowych. Globalny lockdown doprowadził do wielu zawirowań w cenach
najpopularniejszych aktywów oraz ekstremalnej zmienności.
Ostatnie miesiące wyglądały już jednak inaczej. Choć świat wciąż walczy z
koronawirusem to aktualne warunki gospodarcze przestały być już tak
zadziwiające dla rynków. Nie mieliśmy do czynienia z kolejnymi drastycznymi
obniżkami stóp procentowych (o ich podnoszeniu na tę chwilę absolutnie nie ma
mowy), banki centralne nie zdecydowały się także na wyraźne ograniczenia
programów QE. Wydaje się więc, że świat gospodarczy powoli wraca do
normalności, a na głównych rynkach wciąż panuje Hossa. Sytuacja się więc
stabilizuje, a instrumenty, które najwięcej zyskiwały w czasie rynkowej
niepewności w pewnym stopniu wyhamowały swój rajd.
Oczywiście, w przypadku każdej reguły występują pewne wyjątki, które
przeważnie są uznawane za rynkowe anomalie. Tak też było i tym razem, co
doskonale widać po rynku kryptowalut, który zaczął być silnie pompowany pod
koniec minionego roku, a przez ostatnie miesiące po prostu szokował
ekspertów.
Poniżej przeanalizujemy co dokładnie działo się na najpopularniejszych wśród
traderów rynkach finansowych przez wyjątkowo burzliwy okres ostatnich
kilkunastu miesięcy, a następnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania jakich
okazji na rynkowym parkiecie warto teraz wyczekiwać oraz czego powinniśmy
się spodziewać w ujęciu długofalowym. Zapraszamy do zapoznania się do
zapoznania się z poniższym raportem. Rozpoczniemy od rynku
amerykańskiego i indeksu, w którego skład wchodzi 500 największych spółek z
tego parkietu:
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Indeks S&P 500 vs pandemia koronawirusa
Początek 2020 roku to czas niespotykanej dotychczas paniki na rynkach
finansowych. Jeszcze 20 lutego 2020 indeks S&P.. 500 osiągał nowe
historyczne maksimum w wysokości niemal 3400 punktów. Wtedy jednak
rozpoczął się szokujący krach. W trakcie zaledwie miesiąca kurs zdołał spaść do
okolic 2180 punktów. Mowa więc tutaj o błyskawicznej przecenie sięgającej
36%. Ponadto, była to najniższa wartość notowana od… 2016 roku. Wynika z
tego, że efekty kilku lat konsekwentnej Hossy zostały kompletnie zniweczone w
zaledwie niecałe pięć tygodni.

Co było przyczyną tej niewiarygodnej paniki na rynkach? Oczywiście całkowity
paraliż globalnej gospodarki, który wywołała pandemia. Praktycznie z dnia na
dzień zostały przerwane globalne łańcuchy dostaw, praca w fabrykach została
wstrzymana, a z powodu zamknięcia ludzi w domach w domach, wydatki na
konsumpcję zostały w ogromnym stopniu ograniczone.
Wtedy największe światowe banki centralne podjęły działania mające na celu
napędzenie giełdy na absolutnie niespotykaną dotąd skalę. Prym w takim
postępowaniu wiodła Amerykańska Rezerwa Federalna, która w marcu
dwukrotnie zdecydowała się obniżyć stopy procentowe.
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Ostatecznie zostały one ucięte do poziomów 0-0,25%. Ponadto, także w marcu
FED uruchomił nieograniczony skup obligacji skarbowych oraz papierów
wartościowych zabezpieczonych hipoteką, co w praktyce oznaczało absolutnie
bezprecedensową skalę działań luzujących politykę pieniężną Stanów
Zjednoczonych.
Zamierzony efekt został jednak uzyskany. Wpompowanie tak gigantycznych
środków w gospodarkę napędziło aktywność inwestorów oraz funduszy
inwestycyjnych. Choć kurs indeksu nie szybował w górę aż tak szybko, jak spadł
z powodu pierwsze fali pandemii COVID-19, to tempo wzrostu i tak było
niezwykle imponujące, a także jak dotąd niespotykane. W konsekwencji
historyczny szczyt z 19 lutego 2020 został poprawiony już 19 sierpnia ubiegłego
roku.

To jednak nie było ostatnie słowo byczej strony rynku. Silna Hossa
konsekwentnie była kontynuowana. Amerykańska Rezerwa Federalna co
miesiąc zarzekała się, że stopy procentowe będą utrzymywane w okolicach
zerowego poziomu przynajmniej do końca 2023 roku, stymulacyjne programy
QE wciąż były kontynuowane, a FED niechętnie wypowiadał się o ich
ograniczaniu. W konsekwencji, pomimo trudnej, pandemicznej sytuacji
gospodarczej oraz rosnących liczb zakażeń i zgonów na COVID-19, środowisko
rynkowe wciąż pozostawało sprzyjające dalszym wzrostom.
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Co więcej, taka sytuacja trwa do dziś. Indeks S&P.. 500 swoje historyczne
maksimum ustanowił 10 maja bieżącego roku - jego kurs przekroczył wtedy
poziom 4240 punktów. Jednak trend wzrostowy wciąż się utrzymuje, a aktualna
cena nadal znajduje się w bardzo bliskich okolicach tej rekordowej wartości,
więc wszystko wskazuje na to, że zostanie ona poprawiona lada dzień. Warto
także zauważyć, że w ciągu niecałych 14 miesięcy od minimum osiągniętego po
zeszłorocznym krach, wartość indeksu zdołała wzrosnąć o prawie 95%. To tylko
pokazuje z jak bezprecedensowymi wydarzeniami mieliśmy do czynienia przez
ostatnie 1,5 roku. Pojęcie ekstremalnej zmienności na rynku, nawet w ujęciu
długofalowym nabrało zupełnie nowego znaczenia.

Przejdźmy teraz do kolejnego instrumentu, który w ogromnym stopniu
przyciągał wzrok inwestorów z całego świata i w pewnym momencie stanowił
fenomenalną okazję inwestycyjną, z której z całą pewnością wielu skorzystało.
Mowa o złocie:

Pandemia koronawirusa a rynek złota
Z całą pewnością złoto uchodzi za jednego z największych zwycięzców wśród
instrumentów finansowych 2020 roku. Co więcej, to właśnie ono zyskało
gigantyczny rozgłos medialny w tym czasie. Jednak cofnijmy się jeszcze o kilka
miesięcy przed osiągnięciem przez ten metal szlachetny nowych historycznych
maksimów.
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Złoto rozpoczęło 2020 rok po kursie 1520 dolarów amerykańskich za uncję. Znajdowało
się wtedy już od dłuższego czasu w tendencji wzrostowej i 8 marca cena zdołała już
przekroczyć 1700 USD. Dzień później jednak krach na rynkach finansowych wywołany
pandemią COVID-19 dotknął także i ten kruszec.
W przypadku złota sytuacja była jednak absolutnie wyjątkowa. Kruszec ten okazał się
znacznie bardziej odporny na kryzys niż rynki akcji. W praktyce przecena trwała zaledwie
tydzień. Minimum zostało osiągnięte 16 marca, wyniosło 1451 USD.

Już cztery dni później miał miejsce kolejnych zwrot akcji. 20 marca rozpoczął się wielki,
historyczny rajd wzrostowy. Cena złota rosła niezwykle dynamicznie przez następne
kilkanaście tygodni. Czym ta Hossa była napędzana? Oczywiście szokującymi
obniżkami stóp procentowych uruchamianiem nowych programów QE oraz
rozdawaniem obywatelom fiskalnych pakietów stymulacyjnych. Te działania znacząco
osłabiały dolara i napędzały inflację.
Ponadto, w czasach niepewności rynkowej na znaczeniu zaczęły zyskiwać aktywa
nazywane bezpiecznymi przystaniami, a najpopularniejszym z nich jest właśnie złoto.
Tak więc zarówno wielkie fundusze inwestycyjne, jak i inwestorzy detaliczni zdecydowali
się ulokować swój kapitał właśnie w tym kruszcu, aby uchronił ich przed inflacją. W
konsekwencji, 4 sierpnia kurs zdołał przełamać mityczną barierę 2 tysięcy dolarów za
uncję. Najwyższy historyczny szczyt został natomiast ustanowiony dwa dni później -
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Już następnego dnia - 7 sierpnia, niespodziewanie zmienił się sentyment na rynku, co
doprowadziło do odwrócenia trendu. Sytuacja gospodarcza zaczęła ulegać
stabilizacji, coraz więcej mówiło się o postępach w pracach nad szczepionką na
koronawirusa, programy luzowania polityki pieniężnej przestały być rozszerzane.
Ostatecznie większym zaufaniem inwestorów zaczęły cieszyć się bardziej ryzykowne
aktywa, takie jak akcje, zwłaszcza spółek technologicznych. Spowodowało to odpływ
kapitału z tego rynku, który trwał ponad pół roku. Gdy 19 sierpnia cena spadła poniżej
poziomu 2 tysięcy dolarów za uncję, to jak dotąd nie zdołała wrócić powyżej tego
poziomu ani na moment. Z kolei minimum omawianego ruchu zostało osiągnięte 8
marca bieżącego roku. Kurs wyniósł wtedy niecałe 1677 USD.
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Jednak już podczas ostatniej sesji marca miało miejsce kolejne odwrócenie
trendu. Ponownie w ujęciu długoterminowym kontrolę nad rynkiem przejęli
kupujący. Dlaczego tak się stało? Uważa się, że wpływ ma na to znaczące
osłabianie się amerykańskiego dolara. Już w maju inflacja w ujęciu rocznym
przekroczyła 4%. Co więcej, amerykańska jasno sugeruje, że nie będzie się
spieszyć ze zmianą swojej polityki monetarnej, ponieważ jej cel inflacyjny
zarówno na bieżący, jak i przyszły rok przekracza 2%.
Takie środowisko ekstremalnie niskich stóp procentowych i słabego dolara,
powoduje prawdziwą obfitość gotówki wśród amerykańskich inwestorów, a to
jedynie powinno sprzyjać cenom złota. W końcu to ono uchodzi za
najbezpieczniejszy instrument finansowy, który najlepiej chroni przed inflacją.
Co więcej, załamanie na rynku kryptowalut, także sprzyja cenie tego metalu
szlachetnego. W końcu kapitał, który odpływa z rynku walut kryptograficznych,
zostanie najprawdopodobniej ulokowany w inny instrument finansowy, a złoto
wydaje się do tego bardzo poważnym kandydatem. Aktualnie cena uncji
trojańskiej złota znajduje się w sąsiedztwie 1900 dolarów.

Następny omawiany instrument finansowy stał się zdecydowanie największą
sensacją pierwszej połowy minionego roku. Jednak po tym niezwykle głośnym
wydarzeniu zyskał on drugi oddech i od tego czasu znajduje się w tendencji
wzrostowej, a nawet radzi sobie najlepiej od 2018 roku. Mowa oczywiście o ropie
naftowej:
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Perypetie ropy naftowej podczas pandemii koronawirusa
Sytuacja na rynku ropy naftowej przybrała jeszcze bardziej zaskakujący obrót.
Tendencja spadkowa rozpoczęła się jeszcze przed pandemią koronawirusa - już
na początku stycznia 2020 roku. Oczywiście, gdy rozpoczął się globalny
lockdown i popyt na ropę drastycznie spadł, tempo wyprzedaży stało się jeszcze
bardziej gwałtowne.
Najbardziej szokująca okazało się jednak zdarzenie, które wystąpiło 20 kwietnia
ubiegłego roku. Była to data, która z całą pewnością zapisała się w historii
najbardziej niezapomnianych wydarzeń na rynkach finansowych. Tego dnia
kurs notowań majowych kontraktów futures na mieszankę WTI ropy naftowej
zamknął się na ujemnym poziomie, przekroczył 37 dolarów na minusie.
Jak w ogóle taka anomalia mogła się wytworzyć? Było to związane z
gigantyczną nadpodażą surowca oraz wygasającym majowym kontraktem na
ropę WTI. Globalna epidemia koronawirusa wstrzymała wiele sektorów
światowej gospodarki, a pozostałe dotkliwie spowolniła. Z tego powodu popyt na
produkty naftowe drastycznie spadł
Nie mogło to doprowadzić do innego efektu niż problemów z ich
przechowywaniem. Miejsca magazynowania w USA były już niemal pełne, co
sprawiło, że absolutnie nikt nie chciał być w posiadaniu wygasającego
kontraktu. Taką panikę przede wszystkim wywołały doniesienia o nieuniknionym
braku przestrzeni magazynowej w Cushing - miejscu, do którego dostarczany
jest ten surowiec dla posiadaczy amerykańskich kontraktów na niego.
Ujemne ceny kontraktów futures na ropę WTI w maju ukazały jeszcze jedno
niespotykane dotąd w tej skali zjawisko. Co ciekawe tego samego dnia
czerwcowe kontrakty utrzymały wartość powyżej 20 dolarów za baryłkę.
Mieliśmy więc do czynienia z contango, czyli różnicą w cenie dwóch
następujących po sobie kontraktów, jednak przyjmującego wartość około 60
dolarów, czyli 300% ówczesnego kursu surowca, zdecydowanie najwięcej w
historii. Z reguły wynosiło ono maksymalnie kilka USD.
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Ta bezprecedensowa sytuacja wynikała - jak zostało powyżej opisane - z
kryzysu inwentarzowego na tym rynku. Na poniższym wykresie widoczny jest
spadek ropy naftowej do wartości 3,41 USD za baryłkę, ponieważ przedstawia
on uśrednioną cenę wszystkich aktywnych kontraktów terminowych na ropę
WTI w danym momencie.

Jeszcze przed końcem kwietnia inwestorzy jednak zdołali odwrócić trend na
rynku ropy naftowej. Ruch w górę także był dość dynamiczny - już 7 czerwca
ubiegłego roku cena ropy zdołała przekroczyć poziom 40 dolarów za baryłkę.
Następnie jednak sytuacja zupełnie się ustabilizowała. Kurs na 5 miesięcy
popadł w konsolidację, poruszał się w strefie między 35 a 43 USD.
Dlaczego ten instrument finansowy nie piął się w górę, jak pozostałe?
Oczywiście powodem była pandemia COVID-19, która dotknęła ten rynek w
większym stopniu. Popyt na ropę wciąż był stosunkowo niski w porównaniu do
zapotrzebowania sprzed pandemii, a wydobycie tego surowca cały czas się
odbywało, więc jego cena nie mogła drożej do najwyższych poziomów sprzed
lat.
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Sytuacja uległa zmianie pod sam koniec ubiegłego roku. Wpływ na to miały
oczywiście dobiegające końca badania nad szczepionką na koronawirusa.
Inwestorzy zaczęli wierzyć, że już wkrótce pandemia może zostać pokonana, co
bezpośrednio przełoży się na pozytywne prognozy dotyczące odbudowy popytu
na paliwa w kolejnych miesiącach.
Tak również się stało. W wielu krajach, wraz z luzowaniem obostrzeń i
prowadzonymi programami szczepień, natężenie ruchu drogowego i
konsumpcja wróciły do poziomów sprzed pandemii. Najmocniej jest to widoczne
w chińskich i tajwańskich miastach, lecz w Europie taki trend także ma miejsce.
Skoro popyt wyraźnie rośnie, to nikogo nie powinno dziwić, że cena ropy
naftowej także konsekwentnie pnie się w górę. Hossa przyspieszyła w
naprawdę imponujący sposób. Ropa WTI rozpoczęła 2021 po cenie 48 dolarów
za baryłkę. W drugim tygodniu czerwca jej kurs zdołał przekroczyć 70 USD.
Dokonał tego po raz pierwszy od 2018 roku. A skoro popyt cały czas się
zwiększa, to należy się spodziewać, że ropa nie powiedziała jeszcze ostatniego
słowa i cały czas będzie zyskiwać na wartości.
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Czas na omówienie kolejnego popularnego instrumentu finansowego. Jego
sytuacja jest absolutnie wyjątkowa, ponieważ pierwsze miesiące tego roku były
dla niego znacznie bardziej burzliwe niż ubiegłe 12 miesięcy. Z całą pewnością
jest on najgłośniejszym instrumentem finansowym pierwszej połowy 2021 roku.
Mowa oczywiście o Bitcoinie:

Bańka na rynku kryptowalut - omówienie kursu Bitcoina
Bitcoin rozpoczął 2020 rok od okolic 7100 dolarów. Już na początku lutego
zdołał jednak przekroczyć barierę 10 tysięcy USD. Następnie jednak, podobnie
jak i pozostałe omawiane rynki finansowe, doświadczył on załamania ze
względu na pierwszą falę pandemii koronawirusa. Obniżka gwałtownie
przyspieszyła 12 marca ubiegłego roku, kiedy to podczas jednego dnia kurs
najsłynniejszej kryptowaluty spadł z okolic 8 tysięcy dolarów do poziomu 4780
USD.
Następnego dnia przecena trwała dalej, ostatecznie sięgnęła ona 3850 dolarów.
Warto dodać, że dokładnie miesiąc wcześniej - 13 lutego kurs testował poziom
10 500 USD. W ciągu czterech tygodni Bitcoin doświadczył więc spadku o ponad
63% - spośród najpopularniejszych instrumentów finansowych tylko na rynku
ropy naftowej mieliśmy do czynienia z bardziej drastyczną wyprzedażą.
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Co działo się dalej? Odbicie, podobnie jak na innych instrumentach
finansowych, przebiegało stosunkowo sprawnie. Już 7 maja 2020 roku cena
zdołała ponownie przetestować poziom 10 tysięcy dolarów. Następnie jednak
impuls wzrostowy wyhamował, a Bitcoin wszedł w fazę konsolidacji. Przez
niemal 3 miesiące poruszał się między poziomami 8500 a 10 000 USD.
Dlaczego tak się stało? Wydaje się, że największy wpływ na to miał halving
Bitcoina, który odbył się 11 maja 2020. Na czym polegało to wydarzenie, o
którym w pierwszej połowie ubiegłego roku było naprawdę głośno? Halving
zmniejsza o połowę nagrodę, którą otrzymują górnicy za wykopywanie Bitcoina.
Przed 11 maja 2020 za każdy wykopany blok otrzymywali oni 12,5 BTC, a
obecnie już tylko 6,25 BTC. Halving odbywa się średnio co cztery lata, wynika
on z faktu, że podaż Bitcoina ograniczona jest do 21 milionów.
Teoretycznie więc halving powinien pozytywnie wpłynąć na cenę Bitcoina, aby
jego wykopywanie nadal było dla górników rentowne. Tym razem jednak - jak już
zostało wspomniane - nie zaobserwowano zwiększonej zmienności ani
wyraźnych wahań kursu bezpośrednio po tym wydarzeniu. Wprost przeciwnie,
ruch wzrostowy został wyhamowany i kurs na kilka tygodni się ustabilizował.
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Ostatecznie poziom 10 tysięcy dolarów został skutecznie pokonany pod koniec
lipca ubiegłego roku. Nie oznaczało to jednak, że Hossa nabrała wtedy tempa.
Impuls wzrostowy znów wyhamował i przez następne trzy miesiące cena
oscylowała między 10 a 12 tysięcy dolarów. Jak więc widzimy, droga na szczyt
Bitcoina była znacznie bardziej wyboista i żmudna niż miało to miejsce w
przypadku amerykańskich indeksów giełdowych czy złota.

To jednak nie był koniec przygód Bitcoina w ubiegłym roku. Prawdziwa bańka na rynku
kryptowalut zaczęła być pompowana w drugiej połowie października. Co więcej, z
każdym tygodniem przybierała ona na sile. 30 listopada Bitcoin ustanowił swój nowy
historyczny szczyt, co oznacza, że przekroczył on maksymalny poziom zanotowany
podczas Hossy w 2017 roku. To jednak nadal go nie zatrzymało. Ostatecznie zakończył
on ubiegły rok niewiarygodnym na tamten moment kursem powyżej 29 tysięcy dolarów.
14

Raport analityczny Just2Trade z przeglądem rynków

W kolejnych tygodniach sytuacja przybierała coraz bardziej niesłychany obrót.
Szalona Hossa trwała w najlepsze. Nawet jeśli zdarzały się 2-3 ujemne sesje z
rzędu, to kupujący bardzo szybko odrabiali spadki i Bitcoin osiągał nowe
historyczne szczyty. Co więcej, w pierwszej połowie lutego bieżącego roku,
Tesla - słynna spółka Elona Muska produkująca samochody elektryczne ogłosiła zakup Bitcoinów za 1,5 miliarda dolarów, co odbiło się szerokim echem
praktycznie we wszystkich mediach - nie tylko tych dotyczących rynków
finansowych.
Aktualny historyczny szczyt został osiągnięty 14 kwietnia - wyniósł niebotyczną
wartość ponad 64 860 dolarów.
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Co działo się dalej? 2021 rok także miał swój kryzys na rynku kryptowalut i wydarzył
się on w ostatnich tygodniach. Pierwsza korekta - do okolic 47 tysięcy dolarów - miała
miejsce jeszcze w drugiej połowie kwietnia, lecz już na samym początku maja cena
zdołała powrócić do poziomów powyżej 58 tysięcy USD. Prawdziwe krach rozpoczął
się 12 maja. Odpowiadał za niego w największym stopniu nie kto inny jak… Elon
Musk. 12 kwietnia jeden z najbogatszych ludzi świata ogłosił, że Tesla nie będzie już
przyjmować płatności w Bitcoinach z powodu obaw środowiskowych dotyczących
zużycia energii do przetwarzania transakcji. Wtedy, podczas jednej doby cena tej
kryptowaluty spadła z okolic 57 tysięcy dolarów do 49 500 USD.
To jednak nie był koniec problemów Bitcoina. Dokładnie tydzień później w rynek
kryptowalut uderzyły chińskie władze. Ludowy Bank Chin oficjalnie uznał 19 maja,
uznał, że Bitcoiny nie mogą być używane jako metoda płatności, ponieważ nie są
prawdziwymi walutami. W związku z tym, instytucje finansowe oraz firmy płatnicze nie
mogą oferować usług powiązanych z kryptowalutami. Ta decyzja wywołała jeszcze
większą panikę na rynkach. Tego dnia kurs Bitcoina spadł z okolic 46 tysięcy dolarów
aż do 30 060 USD. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 5 tygodni kurs tej kryptowaluty
spadł o szokujące 54%.
Aktualnie cena Bitcoina oscyluje w granicach 36 tysięcy dolarów. Rynek kryptowalut
wciąż jednak nie podniósł się po majowych przecenach. Wiele wskazuje, że bańka,
której pompowanie rozpoczęło się w ostatnim kwartale ubiegłego roku, już pękła i na
kolejną Hossę będzie trzeba trochę poczekać, podobnie jak miało to miejsce w
grudniu 2017 roku.
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Ostatnim omawianym instrumentem finansowym w tym raporcie jest
najważniejsza para walutowa świata, czyli:

Euro czy USD? - która waluta lepiej sobie radziła w czasie
pandemii?
Okres pierwszej fali pandemii koronawirusa doprowadził także do serii
zawirowań na rynku walutowym. Jednak cofając się jeszcze o kilka tygodni
wcześniej zauważymy, że sam początek 2020 roku upłynął pod znakiem
umacniania się dolara amerykańskiego. Kurs pary walutowej EURUSD na
samym początku stycznia wynosił 1.12, lecz w dniu sesji inaugurującej krach na
rynkach finansowych osiągnął już wartość 1.08. Co działo się dalej?
Niespodziewanie przez pierwsze dwa tygodnie załamania na giełdowych
parkietach, to euro uchodziło za najsilniejszą walutę. Mogło mieć to związek z
wyjątkowo stonowaną strategią przyjętą przez Europejski Bank Centralny, który
w tym czasie koncentrował się głównie na ograniczaniu wydatków. W
konsekwencji kurs EURUSD poszybował mocno w górę, a 9 marca znalazł się
bardzo blisko poziomu 1.15.
Wtedy nastąpiło kompletne odwrócenie trendu. Było to bardzo zaskakujące
zdarzenie, ponieważ w tym czasie Amerykańska Rezerwa Federalna
dwukrotnie zdecydowała się obniżyć stopy procentowe. Ostatecznie zostały
one ucięte do poziomów 0-0,25%. Prawdopodobnie jednak, gwałtowne
umacnianie się dolara w stosunku do wszystkich walut G8 wynikało jednak z
faktu panicznego wyprzedawania akcji spółek przez inwestorów na
amerykańskich giełdach i ulokowaniu swoich środków w gotówce. W
konsekwencji 22 marca 2020 kurs osiągnął swoje ubiegłoroczne minimum znalazł się poniżej 1.064.
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Po tym naprawdę burzliwym początku pierwszej fali pandemii koronawirusa, miało
miejsce kolejne odwrócenie trendu na najistotniejszej parze walutowej na świecie.
Było ono spowodowany tym, że FED uruchomił nieograniczony skup obligacji
skarbowych oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, co w praktyce
oznaczało absolutnie bezprecedensową skalę działań luzujących politykę pieniężną
Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie - osłabianiu się dolara wobec innych walut.
Rynek zareagował błyskawicznie. Już 27 marca kurs EURUSD zdołał przekroczyć
poziom 1.11. W następnych dniach miała z kolei miejsce korekta do okolic 1.077. W
konsekwencji kurs tej pary walutowej zmniejszył swoją zmienność i ustabilizował się
między 1.08 a 1.10.
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Kolejna silna tendencja rozpoczęła się pod koniec maja 2020 roku. Od tego
momentu to euro zaczęło jednoznacznie panować na rynku. W zasadzie nie
powinno to dziwić, ponieważ Europejski Bank Centralny - jako jeden z niewielu
banków centralnych na świecie - nie zdecydował się na obniżenie stóp
procentowych w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19. W konsekwencji 1
września ubiegłego roku kurs EURUSD zdołał osiągnąć wartość 1.20.

W kolejnych miesiącach tendencja wzrostowa wyraźnie wyhamowała.
Praktycznie przez cały wrzesień, październik i listopad kurs EURUSD poruszał
się w strefie konsolidacji między poziomami 1.165 a 1.195.
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Pod sam koniec ubiegłego roku, kurs najsłynniejszej pary walutowej świata
zdołał pokonać barierę 1.20 i powrócić do tendencji wzrostowej. W
konsekwencji w ciągu pięciu tygodni kurs EURUSD urósł niemal do poziomu
1.235. Wartość 1.2349 została osiągnięta 6 stycznia bieżącego roku i do dziś
stanowi ona tegoroczne maksimum.

W pierwszym kwartale bieżącego roku miało miejsce niespodziewane
odwrócenie tendencji na najważniejszej parze walutowej świata. Tym razem to
dolar zaczął się umacniać. Z czym było ono związane? Analitycy w
zdecydowanej większości uważają, że było to związane wejściem w życie
Brexitu oraz przebiegiem trzeciej fali koronawirusa na obu omawianych
kontynentach.
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się ona wcześniej - już w listopadzie. Jej
szczyt przypadł na początek stycznia, lecz od połowy pierwszego miesiąca
bieżącego roku liczba zachorowań zaczęła gwałtownie spadać. Co więcej, USA
zaczęło szczepić swoich obywateli już w połowie grudnia. W konsekwencji już
na początku kwietnia aż 20% populacji otrzymało obie dawki szczepionki.
W większości krajów Unii Europejskiej trzecia fala COVID-19 rozpoczęła się w
połowie lutego - wtedy także zaczęto wprowadzać nowe restrykcje, a co za tym
idzie, zamrażanie gospodarki rozpoczęło się w momencie, gdy w USA
dynamicznie się ona napędzała.
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W konsekwencji, obniżka kursu EURUSD trwała aż do samego końca pierwszego
kwartału bieżącego roku. 31 marca zostało osiągnięte tegoroczne minimum - kurs
spadł niemal do 1.17.
Już od samego początku kwietnia miało jednak miejsce kolejne odwrócenie trendu.
Był on spowodowany kolejnym potężnym osłabieniem dolara, które wywołał pakiet
stymulacyjny Prezydenta Joe Bidena, w ramach którego 127 milionów Amerykanów
otrzymało po 1400 dolarów na członka rodziny. Napędziło to inflację w USA, która w
marcu wynosiła jeszcze 2,6%, a w kwietniu osiągnęła już wartość 4,2%.
W konsekwencji, euro zaczęło się wyraźnie umacniać, w ciągu niecałych trzech
tygodni para walutowa przekroczyła poziom 1.20, a obecnie kurs EURUSD oscyluje
w granicach 1.22, i wydaje się, że waluta Unii Europejskiej nie powiedziała jeszcze
ostatniego słowa.

Trading po pandemii - jakie okazje na rynkach mogą się
pojawić?
Aktualnie, liczne dane oraz niezależne badania wskazują, że z każdym tygodniem
świat coraz śmielej powraca do normalności. Konsumpcja rośnie, a gospodarczo
największe mocarstwa radzą sobie coraz lepiej, zwłaszcza w kontekście fatalnego
ubiegłego roku. Zakładając więc, iż rzeczywiście nie wrócimy już do lockdownów i
uciążliwych obostrzeń, a ewentualne kolejne fale koronawirusa nie okażą się zbyt
poważne - czego możemy się spodziewać po tak niewiarygodnych kilkunastu
miesiącach na najpopularniejszych rynkach finansowych?
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W przypadku amerykańskiego rynku giełdowego, złota i pary walutowej EURUSD
sytuacja wygląda dość podobnie. Te trzy instrumenty finansowe znajdują się w silnej
długoterminowej tendencji wzrostowej, która jest w pełni zasadna z fundamentalnego
punktu widzenia, i ta sytuacja nie powinna ulec zmianie co najmniej do końca
przyszłego roku. Skoro znajdujemy się w środowisku niskich stóp procentowych,
wyjątkowo słabego, obciążonego wysoką inflacją dolara, to odpływ kapitału z
amerykańskiej waluty do akcji największych spółek i uchodzącego za safe haven
złota, oraz umacnianie się europejskiej waluty (której inflacja do tej pory nie
przekracza 2% w ujęciu rocznym), wydają się w pełni racjonalne i prawdopodobne.
Jeśli chodzi o indeks S&P... 500, to z racji tego, że znajduje się on w bliskim
sąsiedztwie swoich historycznych maksimów, warto wyczekiwać potencjalnej
korekty. Dobrym pomysłem może być skoncentrowanie się na strefie 4070-4100
punktów, która stanowi ostatni potwierdzony dołek i pełniła rolę istotnego poziomu
wsparcia w maju. Potencjalne zejście do tej strefy może więc stanowić dobrą okazję
do dołączenia do długoterminowego trendu wzrostowego na najważniejszym
indeksie stanowiącym ekspozycję na 500 największych spółek amerykańskiego
rynku.
Trochę inaczej wygląda pod tym względem sytuacja na rynku złota. Tutaj ostatni
potwierdzony dołek stanowi strefa 1685-1730 dolarów za uncję, która pełniła istotną
rolę w marcu i kwietniu. Jest to jednak poziom dość odległy od obecnego kursu, nie
wiadomo więc czy w przypadku kontynuacji długoterminowej Hossy czeka nas
jeszcze zejście do tej strefy.
Drugi istotny element stanowi pytanie: jak zachowa się rynek złota, gdy cena
ponownie zaatakuje poziom 2000 USD? Jest to bardzo ważna psychologicznie
bariera i zupełnie nie wiadomo dziś jak silny opór będzie ona stanowić w przypadku,
gdy kupujący po raz drugi spróbują wywindować cenę złota powyżej niej. Warto więc
na ten moment podchodzić do rynku tego kruszcu ostrożnie i po prostu poczekać do
próby wybicia tego poziomu. Jeśli zakończy się ona sukcesem, a cena zdoła
utrzymać się przez kilka sesji na pułapie powyżej 2 tysięcy dolarów, dobrym
pomysłem może okazać się dołączenie do trendu wzrostowego podczas każdej
potencjalnej korekty do tego poziomu, ponieważ z całą pewnością będzie on stanowić
kluczowe, z psychologicznego punktu widzenia, wsparcie.
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W przypadku pary walutowej EURUSD, kluczowym poziomem wsparcia zarówno z technicznego, jak i psychologicznego punktu widzenia - są okolice
1.20. Wydaje się, że zejście do tego poziomu jest jak najbardziej realne, więc
jeśli zajdzie na nim reakcja obronna, może się on okazać świetnym miejscem do
dołączenia do długoterminowego trendu wzrostowego, który z
fundamentalnego punktu widzenia powinien być kontynuowany jeszcze przez
dłuższy czas.
Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia na rynku ropy naftowej. Z jednej
strony, popyt na ten surowiec energetyczny cały czas się zwiększa i ta sytuacja
nie powinna ulec zmianie, dopóki świat nie zdoła w pełni powrócić do poziomów
jej konsumpcji sprzed pandemii COVID-19. Z tego powodu, cena ropy naftowej
powinna konsekwentnie rosnąć.
Z drugiej strony, zakłada się, że już w ostatnim kwartale bieżącego roku popyt na
ropę naftową zdoła wrócić do poziomów sprzed pandemii. Ponadto, od maja
kartel OPEC+ konsekwentnie zwiększa limity wydobycia tego surowca z
każdym miesiącem.
Mimo tych zmian, analitycy zgodnie twierdzą, że popyt na rynku ropy naftowej
będzie przewyższał podaż o pół miliona baryłek dziennie jeszcze nawet w
pierwszym kwartale 2022 roku. Dopiero drugi kwartał 2022 ma przynieść
równowagę na tym rynku. Może to oznaczać, że producentom może zależeć na
jak najwyższej cenie baryłki do momentu osiągnięcia równowagi. Wydaje się
więc, że dalsza podwyżka cen ropy w najbliższych kilku miesiącach jest w pełni
uzasadniona, jednak horyzont tej inwestycji jest wyraźnie krótszy niż w
przypadku instrumentów finansowych opisywanych powyżej.
Całkowicie inaczej niż w przypadku czterech wcześniej omawianych rynków,
przedstawiają się perspektywy na rynku kryptowalut. Uwzględniając fakt ile
energii zużywa się zarówno do wykopywania Bitcoina, jak i przetwarzania
transakcji z jego wykorzystaniem, wydaje się, że obawy środowiskowe mogą
być kluczowym elementem, który spowoduje, że wielka Hossa, która miała
miejsce w ostatnich miesiącach, przejdzie do historii.
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Kolejną przeszkodą dla rynku kryptowalut wydaje się wyjątkowo negatywne
podejście czołowych światowych polityków do tej gałęzi rynków finansowych.
Mowa tu nie tylko o chińskich władzach - amerykańscy decydenci także są
zagorzałymi przeciwnikami walut kryptograficznych.

Już w styczniu Janet

Yellen - Sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych - stwierdziła, że kryptowaluty
stanowią poważne zmartwienie, ponieważ wiele z nich jest wykorzystywanych
do nielegalnego finansowania. W podobnym tonie w maju wypowiadał się także
szef Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) - Gary Gensler.
W konsekwencji, najbliższa przyszłość Bitcoina wydaje się w najmniejszym
stopniu nie przedstawiać w pozytywnym świetle. Znacznie bardziej
prawdopodobne jest, że kryptowaluty z każdym miesiącem będą zyskiwać
coraz bardziej negatywny PR, a co za tym idzie, trudno przewidywać, aby kurs
Bitcoina mógł osiągać nowe historyczne szczyty, a już absolutnie nierealnym
wydaje się, że jego wartość wzrośnie kilkunastokrotnie w ciągu roku, jak to miało
miejsce między 13 marca 2020 (kiedy BTC kosztował 3850 dolarów) a 13 marca
tego roku (kiedy za Bitcoina trzeba było zapłacić 61 700 USD). Znacznie bardziej
prawdopodobne jest, że kurs popadnie w fazę konsolidacji na poziomach
znacząco oddalonych od swoich historycznych szczytów, jak to miało miejsce w
latach 2018-2019.
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