
Małe spółki wracają do łask inwestorów. Od początku 
roku widać wzrost zainteresowania spółkami skupionymi 
w indeksie sWIG80. Przewaga indeksu małych i śred-
nich spółek nad WIG20 jest co najmniej kilkupunktowa. 
Jest tak nawet pomimo kilku liderów z rewelacyjnymi 
wynikami jak na przykład CD Projekt czy Dino Polska. 
WIG20 traci jednak znacząco przez spadki spółek Skar-
bu Państwa i spółek energetycznych.
  
Negatywnie na sentyment do energetyki i spółek wydo-
bywczych wpłynęło także ograniczenie wydobycia węgla 
kamiennego o 25% przez spółkę Lubelski Węgiel „Bog-
danka”. To dość duże zaskoczenie, bo spółka nie ma 
problemów ze sprzedażą węgla ani dużych, zaległych 
zapasów. Decyzja była podyktowana chęcią wsparcia 
śląskich kopalni, które mają problem ze sprzedażą zale-
gającego u nich surowca.

Duże wzrosty od początku roku zanotowały spółki ga-
mingowe, najszybciej rozwijający się sektor na polskiej 
giełdzie. Liderem wzrostów jest PlayWay, który od po-
czątku roku urósł o prawie 60%. Jest to w dużej mierze 
powiązane z zapowiedzią premiery ich nowej gry House 
Flipper. Zainteresowaniem inwestorów cieszą się też 
niezmiennie akcje CD Projektu. 

Na rynek i decyzje inwestorów wpływają kolejne informa-
cje związane z koronawirusem. W przypadku niektórych 
spółek zdecydowano się na delikatną korektę, zwłaszcza 
po dużych wzrostach. Jednak były one relatywnie krót-
kie i w wielu przypadkach spółki dosyć szybko odrobiły 
straty. Rynki traktują koronawirus jak okres przejściowy, 
którego skutki najmocniej odczujemy w wynikach pierw-
szego kwartału. Potwierdzają to także historyczne dane 
dotyczące podobnych epidemii.

• Przewaga sWIG80 nad WIG20
• PlayWay liderem wzrostu w spółkach gamin-

gowych 
• Koronawirus odczuwalny w wynikach za 1Q
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