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Streszczenie
Artykuł porusza problematykę opłacalności inwestowania w akcje największych 

polskich spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w  Warszawie w czasie pandemii Covid-19. Celem artykułu jest ocena opłacalności 
lokowania wolnych środków finansowych w akcje największych polskich spółek pod 
względem kapitalizacji w okresie pandemii Covid-19. W tym celu obliczono stopę zwrotu 
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dla okresu 2020-2021 (do 30 listopada) dla spółek, których kapitalizacja na koniec 2019 
roku przekroczyła 1 mld PLN. Dokonano również porównania tak osiągniętych wyników 
z wartościami dla wybranych indeksów giełdowych, dolara amerykańskiego, euro i złota. 
W zakończeniu zamieszczono konkluzje wynikające z przeprowadzonych analiz.

Summary
The paper addresses the issue of the profitability of investing in shares of major Polish 

companies listed on the Warsaw Stock Exchange during the Covid-19 pandemic. The purpose of 
the research was to estimate the profitability of investing available funds in shares of the largest 
Polish companies in terms of capitalization during the Covid-19 pandemic. For this purpose, the 
return rate for the period 2020-2021 (until 30 November) was calculated for companies whose 
capitalization at the end of 2019 exceeded 1 billion PLN. A comparative analysis of the results 
obtained with the values for selected stock market indices, the US dollar, the euro and gold, was 
also carried out. At the end there are some conclusions resulting from the conducted research.

WPROWADZENIE

W 1991 roku rozpoczęła swoją działalność Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Oczywiście historia giełdy sięga początków XIX w. jednak za 
datę powstania giełdy w obecnym kształcie przyjmuje się dzień 12 kwietnia 
1991 roku, kiedy to podpisano akt założycielski. To wydarzenie dało możliwość 
szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów lokowania swoich wolnych 
środków finansowych w akcje spółek, będących przedmiotem obrotu na giełdzie. 
Od tego czasu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można było 
wielokrotnie zaobserwować okresy hossy oraz bessy, jednak okres pandemii 
jest czymś niespotykanym od ponad 30 lat, czyli czasu gdy w Polsce nastąpił 
rozwój rynku kapitałowego, a inwestycja w instrumenty finansowe stała się 
znacznie bardziej dostępna dla osób fizycznych. Celem artykułu jest zbadanie, 
jakie stopy zwrotu w czasie pandemii Covid-19 można było osiągnąć inwestując 
w akcje największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

Metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest metoda analizy literatury 
przedmiotu oraz aktów normatywnych dotyczących papieru wartościowego, 
jakim jest akcja, a także inwestycji na giełdzie. W celu dokonania porównania 
opłacalności inwestycji obliczono proste stopy zwrotu osiągnięte przez największe 
spółki w czasie pandemii i w okresie dwóch lat poprzedzających pandemię 
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Covid-19. Osiągnięte wyniki zestawiono ze stopami zwrotu dla tego okresu 
z wybranych indeksów giełdowych, złota oraz walut obcych wykorzystywanych 
jako środek tezauryzacji przez gospodarstwa domowe w Polsce.

AKCJA JAKO KIERUNEK LOKOWANIA WOLNYCH ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH

Zgodnie z przepisami prawa akcja jest zaliczana do instrumentów 
finansowych będących papierami wartościowymi [O obrocie instrumentami 
finansowymi, Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538]. Akcja jest papierem wartościowym 
o charakterze udziałowym, z którym związane są prawa i obowiązki wynikające 
z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej [Kępny i Krysiak, 2016, s. 5].

Akcja może być emitowana przez spółkę akcyjną bądź spółkę komandytowo-
akcyjną. Dla podmiotu emitującego ten papier wartościowy jest to sposób 
na zgromadzenie kapitału niezbędnego do rozpoczęcia działalności. Emisja 
akcji jest też wykorzystywana w celu zwiększenia kapitałów własnych, jakimi 
rozporządza dane przedsiębiorstwo. Z tym sposobem pozyskania środków 
wiążą się zarówno korzyści jak i zagrożenia. Dla spółki emisja akcji nie wiąże 
się z konieczności dokonywania okresowych płatności z tytułu korzystania 
z tak pozyskanego kapitału (co ma miejsce w przypadku kredytu czy emisji 
obligacji). Nie ma również wyznaczonego terminu, w czasie którego pozyskane 
środki muszą zostać zwrócone. Przedsiębiorstwa preferujące finansowanie 
kapitałem własnym w mniejszym stopniu narażone są na ryzyko bankructwa 
czy problemy z zachowaniem płynności finansowej. Jednak z drugiej strony 
wypracowane zyski, które spółka przeznacza na wypłatę dywidendy muszą 
być rozdzielone na wszystkie akcje, co w konsekwencji może spowodować, że 
suma wypłaconych dywidend przypadających na nowe akcje przewyższy koszty 
związane z innym źródłem finansowania. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
iż dotychczasowi właściciele mogą utracić kontrolę nad spółką. Co więcej, 
rezygnacja z wykorzystania kapitału obcego oznacza rezygnację z efektu dźwigni 
finansowej. Istotną kwestią dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa 
jest więc ustalenie takich proporcji kapitałów własnych i obcych, aby doprowadzić 
do optymalnej struktury finansowania podmiotu [Wolak-Tuzimek A., 2009, 
s. 255]. Spółka dokonując emisji akcji może wyemitować akcje zwykłe lub akcje 
uprzywilejowane. Akcje uprzywilejowane dają szczególne uprawnienia, które 
mogą dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału 
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majątku w przypadku likwidacji spółki. Akcje mogą być również akcjami 
imiennymi lub na okaziciela. W przypadku akcji imiennych statut spółki może 
uzależnić rozporządzanie nimi od zgody spółki lub w inny sposób ograniczyć 
rozporządzanie tymi akcjami [Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 
1037].

Z punktu widzenia inwestora, akcja jest instrumentem, który z jednej 
strony daje możliwość partycypowania w zyskach wypracowanych przez 
spółkę (gdy dywidenda jest wypłacona) oraz daje możliwość osiągnięcia zysków 
kapitałowych wynikających ze wzrostu wartości akcji na rynku kapitałowym. 
Rynku, na którym ceny transakcji są ustalane na podstawie relacji podaży 
i popytu, a następnie podawane do wiadomości publicznej [Górski, 2013, s. 
322]. Z drugiej strony z inwestycją w akcje jest związane ryzyko poniesienia 
straty w momencie gdy pojawi się konieczność sprzedaży akcji po cenie niższej 
niż cena zakupu. Należy także zaznaczyć, że dywidenda nie musi być wypłacana, 
a w przypadku likwidacji spółki inne podmioty muszą zostać najpierw spłacone 
przed posiadaczami akcji zwykłych [Chisholm, 2010, s. 130].

To czy inwestycja w akcje przyniesie zamierzony skutek w postaci 
oczekiwanego zysku, zależeć będzie od wielu czynników. Te czynniki mogą 
wynikać z sytuacji, jaka występuje na globalnym rynku finansowym, sytuacji 
w danej branży czy sytuacji samego podmiotu. 

PODSTAWY DECYZJI I NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE PRZEZ 
GOSPODARSTWA DOMOWE PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI O 
WYBORZE KIERUNKU LOKACYJNEGO

Wśród przesłanek jakie towarzyszą decyzji o inwestycji wolnych środków 
finansowych przez gospodarstwa domowe, leży chęć zabezpieczenia się 
przed spadkiem wartości zgromadzonych środków i/lub chęć uzyskania 
dodatkowych środków z tytułu dokonanej inwestycji. Decyzja ta wiąże się 
z czasową rezygnacją z możliwości wykorzystania posiadanych zasobów na cele 
konsumpcyjne oraz z ryzykiem towarzyszącym takiej inwestycji. W przypadku 
osób niechętnie podejmujących ryzyko częściej wybieraną formą od inwestycji 
w akcje spółek będą lokaty bankowe, obligacje skarbowe czy produkty 
oferowane przez fundusze lokujące w instrumenty zaliczane do bezpiecznych. 
W przypadku osób akceptujących wyższy poziom ryzyka, liczących się więc z 
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możliwością poniesienia straty (i akceptujących ten fakt), większego znaczenia 
będzie nabierała inwestycja w akcje spółek, kruszce czy instrumenty pochodne. 
W przypadku wyboru do portfela instrumentów zaliczanych do bezpiecznych 
potencjalny inwestor nie może liczyć na osiągnięcie wysokiego poziomu zysku. 
Często ten zysk jest na poziomie niższym niż poziom inflacji co powoduje, iż 
tego typu inwestycja wypracowuje ujemną realną stopę zwrotu. W przypadku 
wyboru do portfela instrumentów obarczonych wyższym poziomem ryzyka, 
również oczekiwana stopa zwrotu jest na wyższym poziomie. 

Osoby podejmujące decyzje o przeznaczeniu pewnej puli środków pieniężnych 
na inwestycje będą mogły samodzielnie wybierać kierunki lokowania wolnych 
środków finansowych lub skorzystać z oferty licznych funduszy inwestycyjnych 
działających na polskim rynku kapitałowym. Fundusz inwestycyjny jest bowiem 
zgodnie z przepisami osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności 
jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia 
jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe 
[Ustawa o funduszach inwestycyjnych…, Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546].

Decyzją potencjalnego inwestora jest w tym przypadku wybór funduszu pod 
kątem prowadzonej polityki lokacyjnej oraz z punktu widzenia typu samego 
funduszu. Przepisy bowiem wskazują, że fundusz inwestycyjny może prowadzić 
działalność jako [Ustawa o funduszach inwestycyjnych…, Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 
1546]: 
1) fundusz inwestycyjny otwarty; 
2) alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny 

otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.
Osoby, które postanowiły jednak samodzielnie podejmować decyzje 

inwestycyjne, mogą w tym celu wykorzystać wiele narzędzi wspomagających 
podjęcie takiej decyzji. Do najpopularniejszych w literaturze przedmiotu zalicza 
się analizę techniczną, fundamentalną i portfelową. 

Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach [Murphy, 1999, s. 2]: 
• rynek dyskontuje wszystko,
• ceny podlegają trendom,
• historia się powtarza.

Założenie, że rynek dyskontuje wszystko oznacza, że ruchy cen na rynku 
wyprzedzają w czasie informacje makroekonomiczne oraz płynące ze spółek 
[Borowski, 2018, s. 25]. Założenie, iż ceny podlegają trendom wskazuje, iż 
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właściwe rozpoznanie trendu we wczesnej jego fazie (i otwarcie pozycji zgodnie 
z tym trendem) może przyczynić się do osiągnięcia zysku z inwestycji w daną 
akcję. Linia trendu wzrostowego łączy coraz wyżej położone dołki, natomiast 
linia trendu spadkowego łączy coraz niżej położone szczyty cenowe na 
wykresie [Schwager, 2013, s. 25]. Natomiast założenie, iż historia się powtarza 
wynika z  określonych zachowań inwestorów, które tworzą na wykresach 
charakterystyczne formacje cenowe [Borowski, 2016, s. 76]. W związku 
z tym, iż formacje te mogą się pojawić również w przyszłości, właściwe ich 
zidentyfikowanie we wczesnym ich stadium daje szansę na osiągnięcie zysku 
z danej inwestycji. Wśród formacji cenowych analiza techniczna wyróżnia 
formacje kontynuacji trendu i zmiany trendu. 

Analiza fundamentalna polega na badaniu czynników ekonomicznych 
i finansowych, które bezpośrednio wpływają na kurs akcji na rynku kapitałowym 
[Kowalke, 2018, s. 69]. Opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo i jego 
otoczenie wpływają na wartość firmy. W związku z tym należy prześledzić 
szereg czynników mogących mieć wpływ na wartość akcji [Jóźwicki, 2010, 
s. 5]. Przedmiotem więc analizy fundamentalnej będzie nie tylko samo 
przedsiębiorstwo, ale również jego otoczenie (bliższe i dalsze), a także relacje 
przedsiębiorstwa z tym otoczeniem.

Analiza portfelowa bazuje na dwóch podstawowych charakterystykach 
inwestycji na rynku finansowym (zwłaszcza w akcje). Zalicza się do nich 
oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko związane z daną inwestycją. W przypadku 
oczekiwanej stopy zwrotu najczęściej wykorzystuje się dane historyczne 
obliczając na ich podstawie średnią arytmetyczną stóp zwrotu z okresów 
wcześniejszych. Miarą ryzyka natomiast najczęściej wtedy jest wariancja (lub 
odchylenie standardowe) tych stóp zwrotu. 

Niezależnie jednak od narzędzi wykorzystywanych przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej inwestycji w akcje, zawsze podmiot jest narażony na ryzyko 
utraty części zainwestowanych środków. Wysokość bowiem oczekiwanej przez 
inwestora stopy zwrotu zależy m.in. od premii za ryzyko związane z daną 
inwestycją. Inaczej ujmując – im wyższego zysku oczekuje inwestor, tym musi 
się liczyć również z wyższym ryzykiem. Ryzykiem rozumianym jako ryzyko 
spekulacyjne, czyli możliwością osiągnięcia stopy zwrotu innej niż pierwotnie była 
zakładana. Ta zmiana może mieć charakter zarówno negatywny (mniejszy zysk, 
strata), jak i pozytywny (większy zysk niż pierwotnie zakładano). W literaturze 
przedmiotu można spotkać wiele rodzajów ryzyka związanego z inwestycjami 
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na rynku kapitałowym. Najbardziej istotne z punktu widzenia inwestycji 
w akcje spółek wydaje się ryzyko rynkowe wynikające ze zmian cen aktywów 
na rynku. Ograniczeniu ryzyka związanego z inwestycją (także w akcje) służy 
dywersyfikacja. Zwiększanie liczby składników w portfelu zwiększa stopień 
dywersyfikacji tego portfela, a tym samym obniża ryzyko związane z daną 
inwestycją [Gluzicka, 2018, s. 7]. Już wprowadzenie do portfela zawierającego 
akcje jednej spółki (portfel jednoskładnikowy) akcji innego przedsiębiorstwa 
może spowodować zmniejszenie ryzyka tak skonstruowanego portfela bez 
zmniejszania oczekiwanej stopy zwrotu [Zielonka, 2019, s. 26]. W przypadku 
budowy portfela inwestycyjnego wskazane jest więc unikanie inwestowania 
w jeden rodzaj papierów wartościowych oraz wystrzeganie się inwestycji w dwie 
(lub więcej) akcji spółek z tego samego rynku [Ostrowska, 2020, s. 177]. 

OCENA OPŁACALNOŚCI LOKOWANIA ŚRODKÓW 
W NAJWIĘKSZE SPÓŁKI NOTOWANE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

W celu dokonania oceny opłacalności inwestowania w akcje największych 
spółek polskich notowanych na GPW wzięto pod uwagę spółki o kapitalizacji 
ponad 1mld PLN na koniec 2019 roku. Wśród tych spółek znalazły się 63 spółki 
o łącznej wartości rynkowej 499 389,92 mln PLN (co stanowi 90,8% udziału 
w rynku). Jednak ze względu na wycofanie z obrotu w badanym okresie dwóch 
spółek (Orbis i Kruszwica), analiza dotyczy 61 spółek o łącznej kapitalizacji na 
koniec 2019 roku 439 038,42 mln PLN (89,6% udziału w rynku). Oszacowano 
również stopy zwrotu w badanym okresie dla indeksów WIG (obejmuje 
wszystkie spółki notowane na rynku głównym GPW spełniające bazowe 
kryteria uczestnictwa w indeksach), WIG20 (indeks giełdowy 20 największych 
spółek akcyjnych notowanych na rynku głównym GPW), mWIG40 (obejmuje 
40 średnich spółek notowanych na rynku głównym GPW), sWIG80 (indeks 
80 małych spółek na rynku głównym GPW). W badaniu wzięto pod uwagę 
okres przed pandemią (lata 2018-2019) oraz okres gdy na świecie występowała 
pandemia Covid-19 (rok 2020 i 11 miesięcy roku 2021).

Analizując zmiany wartości indeksów w roku 2018 i roku 2019 można 
zauważyć, iż w okresie przed pandemią wszystkie brane pod uwagę indeksy 
zmniejszyły swoją wartość w stosunku do początku roku 2018. Największy 
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spadek wartości indeksów odnotowano w 2018 roku, gdy wszystkie cztery 
indeksy straciły na wartości. Strata ta wyniosła od 7,576% w przypadku indeksu 
WIG20 do 27,793% w przypadku indeksu sWIG80. Rok 2019 również 
przyniósł spadek wartości trzech indeksów. Jedynie indeks sWIG80 zyskał 
na wartości (wzrost o 13,288%). Dwuletni okres poprzedzający pandemię 
cechował się więc spadkiem wartości wspomnianych indeksów giełdowych. 
Zmiany wartości indeksów giełdowych z lat 2018 i 2019 oraz dla całego okresu 
2018-2019 prezentuje tabela 1.

WIG20 mWIG40 sWIG80 WIG

2018 -7,576% -19,757% -27,793% -9,712%
2019 -6,584% -0,990% 13,288% -0,785%

2018-19 -12,713% -19,781% -17,730% -9,489%

Tab. 1. Zmiany wartości indeksów giełdowych w ciągu 2 lat poprzedzających 
pandemię
Tab. 1. Evolution of stock market indices in the 2 years prior to the pandemic
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration 

WIG20 mWIG40 sWIG80 WIG

2020 -9,823% 0,076% 32,038% -3,425%
2021 9,241% 30,642% 22,312% 17,014%

2020-XI 2021 -0,260% 65,566% -17,730% 14,847%

Tab. 2. Zmiany wartości indeksów giełdowych w okresie pandemii
Tab. 2. Evolution of stock market indices during the pandemic period
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration

Pandemia, która prawdopodobnie rozpoczęła się 17.11.2019 roku zapewne 
przyczyniła się do początkowego spadku poszczególnych indeksów w roku 2020. 
Najniższe notowania indeksy osiągnęły 12 marca (wyjątkiem był mWIG40, 
który minimum osiągnął 16 marca) – dzień po ogłoszeniu przez Światową 
Organizację Zdrowia, iż powodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2 choroba 
Covid-19 została uznana za pandemię. Od tego momentu wszystkie cztery 
indeksy giełdowe zaczęły poruszać się w trendzie wzrostowym. Już w 2020 
roku mWIG40 i sWIG80 odrobiły straty z marca 2020 i zamknęły rok na 
poziomie wyższym niż na początku roku 2020. W 2021 roku (do 30 listopada) 
wszystkie indeksy odnotowały wzrost wartości. Od 9,241%w  przypadku 
WIG20 do 30,642% w przypadku mWIG40. Rok 2020 i pierwsze 11 miesięcy 
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roku 2021 jedynie w przypadku indeksu WIG20 nie wystarczyły, aby osiągnął 
on poziom z początku roku 2020. Zestawienie zmian wartości na przestrzeni 
poszczególnych okresów oraz za cały okres od początku 2020 roku do 30 
listopada 2021 prezentuje tabela 2.

Kształtowanie się wybranych indeksów w okresie pandemii prezentuje 
rycina 1.

 

 

 

 

Ryc. 1. Wartości indeksów w okresie 2020-XI.2021
Fig. 1. Index values in the period 2020-November 2021
Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie/own elaboration based on www.
gpwbenchmark.pl
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W dalszej części poddano badaniu największe spółki pod względem 
kapitalizacji na koniec 2019 roku. W tym celu obliczono stopy zwrotu 
z dwuletniego okresu przed pandemią oraz z okresu 2020-XI.2021. W ciągu 
dwóch lat poprzedzających pandemię akcje aż 40 z pośród 59 spółek (4 spółki 
nie były notowane na początku 2018 roku) zmniejszyły swoją wartość. Można 
było się tego spodziewać po analizie wyników, jakie osiągały indeksy giełdowe 
w tym okresie. Największy spadek wartości dotyczył akcji Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. (JSW)  i wyniósł 78,51%. W tym czasie największy wzrost 
odnotowały akcje PlayWay S.A. (PLAYWAY) (wzrost o 273,44%).

Jednak na podstawie wyników osiąganych w 2020 roku przez indeksy 
WIG20 i mWIG40, a w 11 miesiącach roku 2021 przez wszystkie indeksy, 
można przypuszczać, że również większość tych spółek na początku roku 2020 
zanotowała spadek notowań, aby w kolejnych miesiącach odnotować wzrost ich 
wartości do poziomu wyższego niż na początku roku 2020.

Ryc. 2. Akcje o największym wzroście wartości w okresie 2020-XI.2021
Fig. 2. Shares with the largest increase in value in the period 2020-November 2021
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration

Pod koniec roku 2020 akcje 36 spółek (z 61 poddanych analizie) były 
notowane poniżej wartości z początku roku 2020. W kolejnych 11 miesiącach 
roku 2021 jedynie akcje 17 spółek straciły na wartości w stosunku do początku 
roku 2021. Gdy weźmie się pod uwagę cały okres 23 miesięcy od początku 
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roku 2020 do końca listopada 2021, to z pośród 61 spółek poddanych analizie, 
czas od początku roku 2020 okazał się korzystnym okresem dla 42 podmiotów. 
Najwyższy wzrost wartości od początku 2020 odnotowano na akcjach spółki 
Polenergia S.A. (PEP). Wyniósł on w tym okresie 188,12%. Na kolejnych 
pozycjach znalazły się spółki Livechat Software S.A. (LIVECHAT) i Dino Polska 
S.A. (DINOPL). Spółki, które odnotowały najwyższy wzrost wartości w okresie 
2020-XI.2021 zaprezentowano na rycinie 2.

W przypadku 19 spółek nastąpił spadek notowań od początku 2020 roku. 
Największą stratę poniosły osoby inwestujące w Eurocash SA (EUROCASH), 
Grupa LOTOS SA (LOTOS) i CD Projekt SA (CDPROJEKT) (odpowiednio 
-48,092%; -36,837; -34,765%). Spółki, których akcje odnotowały najwyższe 
spadki dla okresu 2020-XI 2021 przedstawia rycina 3.

Ryc. 3. Akcje o największym spadku wartości w okresie 2020-XI.2021
Fig. 3. Shares with the largest decrease in value from 2020 to November 2021
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration 

Aby nie skupiać się jedynie z akcjach największych polskich spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie porównano te wyniki ze 
zmianą kursu najpopularniejszych walut służących polskim gospodarstwom 
domowym jako środek tezauryzacji. W tym celu obliczono stopę zwrotu dla 
dolara amerykańskiego i euro. Dodatkowo obliczono stopę zwrotu dla okresu 
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23 miesięcy w przypadku złota (cena liczona PLN) i zestawiono z liczba akcji 
osiągających wyższe stopy zwrotu w okresie 2020-XI.2021. Wyniki stopy 
zwrotu dla dolara amerykańskiego, euro i złota prezentuje tabela 3. 

USD euro Au (PLN)

2020-XI 2021 8,46% 10,01% 25,80%

Tab. 3. Stopa zwrotu w okresie 2020-XI.2021 dla USD, euro i złota
Tab. 3. The rate of return in the period 2020-November 2021 for USD, euro and gold
Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie/own elaboration based on www.nbp.
pl i metatrader5.

Biorąc pod uwagę 61 największych spółek, akcje 36 wypracowały stopę 
zwrotu większą niż dolar amerykański. W przypadku euro wyższą stopę zwrotu 
osiągnęły akcje 33 spółek. Porównując jednak stopy zwrotu osiągane przez 
największe spółki giełdowe do inwestycji w złoto, okazało się, że jedynie akcje 
22 spółek wypracowały wyższą stopę zwrotu.

PODSUMOWANIE

Okres pandemii dla gospodarstw domowych w Polsce, jak i na całym świecie, 
jest okresem trudnym. Jednak również w tym czasie zachodzi konieczność 
podejmowania decyzji dotyczących kierunków lokowania wolnych środków 
pieniężnych. Wydawać by się mogło, iż w tym trudnym czasie akcje spółek 
znacznie stracą na wartości czy to ze względu na obawy dotyczące przyszłości 
poszczególnych podmiotów, czy z potrzeby uwolnienia środków pieniężnych 
przez gospodarstwa domowe. Ta hipoteza potwierdziła się na samym początku 
pandemii, gdy dzień po jej ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia 
kursy akcji na giełdzie obniżyły się, co przełożyło się również na gwałtowny 
spadek wartości poszczególnych indeksów giełdowych. Jednak w kolejnych 
miesiącach poszczególne akcje zaczęły odrabiać straty co w przypadku 
większości największych spółek spowodowało przekroczenie kursów z początku 
2020 roku. Również inwestycja w złoto i waluty obce przyniosła dodatnie stopy 
zwrotu. Nie bez znaczenia był fakt, iż w 2021 roku zaczęła w Polsce gwałtownie 
rosnąca inflacja. Jak wykazano w artykule czas pandemii sprzyja inwestowaniu 
czy to w akcje największych spółek, czy to w waluty lub złoto. Wynika z tego, 
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iż gospodarstwa domowe w tym okresie starają się ulokować swoje wolne środki 
finansowe, zamiast przetrzymywać je w gotówce lub na lokatach osiągając 
ujemne realne stopy zwrotu.
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