
Hossa na rynku obligacji trwała do połowy kwietnia w czym wydatnie pomogła agencja ratingowa S&P. Choć agencja 

zdecydowała się pozostawić rating na niezmienionym poziomie BBB+ (zgodnie z oczekiwaniami), to jednocześnie 

w górę zrewidowano perspektywę - ze stabilnej do pozytywnej. Wśród głównych powodów, dla których agencja 

mogłaby podnieść ocenę wiarygodności kredytowej, znalazły się: wypracowywanie nadwyżek budżetowych 

(nie chodzi o miesięczne dane, a raczej nadwyżki na koniec danego roku budżetowego, co na ten moment wydaje 

się jednak mało osiągalne); imponujące tempo wzrostu, które jednak nie będzie okupowane jednocześnie 

rosnącymi nierównowagami zewnętrznymi, co ma miejsce chociażby w Rumunii, która boryka się z rosnącym 

deficytem na rachunku obrotów bieżących czy nadmierną inflacją. Decyzja o obniżce perspektywy mogłaby nadejść, 

gdyby UE zawiesiła transfer środków unijnych, co na ten moment jest jednak bardzo mało realne. Reasumując, 

obecnie ryzyka dla oceny kredytowej według Standard&Poors wydają się wyraźnie przechylone w kierunku 

podniesienia oceny, czemu sprzyjać może również fakt, iż agencja ta utrzymuje najniższą ocenę biorąc pod uwagę 

tzw. wielką trójką (S&P, Fitch i Moody’s). Co jeszcze godne odnotowania to fakt, że zdaniem agencji obecne trendy 

wzrostu dynamiki płac nie stwarzają poważnego ryzyka dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Odchodząc 

trochę z polskiego podwórka, chciałbym zwrócić uwagę na obligacje…tureckie, które swego czasu były motorem 

napędowym niektórych funduszy obligacyjnych. Rentowność obligacji 10Y osiągnęła tam nowe rekordowe poziomy 

12,4%-13%. W związku z czym podażowa presja na turecką walutę była tak duża, że wartość liry względem euro czy 

amerykańskiego dolara spadła w ostatnim czasie do najniższych poziomów w historii. Bardzo niekorzystna sytuacja 

makroekonomiczna Turcji, wynika przede wszystkim z niekonwencjonalnego poglądu prezydenta Erdogana 

w kwestii stóp procentowych i inflacji. Prezydent wielokrotnie wręcz zabronił podnoszenia stóp twierdząc, zupełnie 

obrazoburczo, że podnoszenie stóp…napędza inflację. W efekcie tego turecka gospodarka, będąca bardzo mocno 

uzależniona od kapitału zewnętrznego, doświadcza jego odpływu, inflacja jest dwucyfrowa, a to tylko zwiększa 

ciśnienie na dalsze wzrosty rentowności obligacji i deprecjacje waluty. Obyśmy nigdy nie znaleźli się w podobnej 

sytuacji, kiedy jeden polityk decyduje o stopach procentowych.
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Rynek akcji w Polsce, medialnie w kwietniu zdominował GetBack. Nastroje zmieniały się od skrajnie negatywnych - 

po niespłaceniu przez spółkę zobowiązań z obligacji - po euforię po podpisaniu umowy refinansującej część 

zobowiązań. Przy okazji na rynku zaczęto snuć domysły o kondycję finansową IDEA, Getin i funduszy 

sekurytyzacyjnych. Tym czasem, do czego można ostatnio przywyknąć, płynęły dobre dane makro ignorowane 

przez rynek akcji: MFW mocno obniżył prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB - 

w 2018 r. do 50,8 proc. z 53,8 proc., a w 2022 r. do 46,2 proc. z 51,3 proc. Saldo pierwotne, które dotychczas było 

ujemne w horyzoncie projekcji, po rewizji jest dodatnie od 2020 r. To już kolejne dobre informacje dla Polski 

pochodzące od MFW. Wcześniej Fundusz podniósł prognozy wzrostu polskiego PKB z 3,3 do 4,1 proc. w tym roku 

i z 3 do 3,5 proc. na 2019 rok. Z niepokojących danych można wymienić te dotyczące bilansu płatniczego za luty, 

które pokazały zdecydowanie większy niż oczekiwano deficyt na rachunku obrotów bieżących. W drugim miesiącu 

roku saldo rachunku bieżącego wyniosło -1017 mln EUR wobec konsensusu na poziomie -343 mln EUR, głównie 

dzięki pokaźnemu deficytowi w obrocie towarami. Dane te tylko umacniają mój pogląd, iż europejska gospodarka 

zapewne minęła szczyt dynamiki wzrostu gospodarczego w bieżącym cyklu koniunkturalnym, zaś wskaźniki 
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Zdecydowanym zwycięzcą jeśli chodzi o wzrost atrakcyjności ocenianych klas aktywów są surowce. Notowania niklu 

rosły w kwietniu o ponad 20%, aluminium drożało o ponad 15% mając jedenaście (!) pod rząd dni zwyżki. 

O ile jednak silne wzrosty cen tych metali robią wrażenie, dla światowej gospodarki i rynków nie ma to kluczowego 

znaczenia. Inaczej sprawy mają się z cenami ropy. Baryłka systematycznie drożała dochodząc do poziomu z grudnia 

2014 roku (73USD). Towar ten korzysta zarówno na poprawie ogólnego sentymentu do ryzyka za sprawą 

wystąpienia Xi Jinpinga, ale również na informacjach płynących z Arabii Saudyjskiej. Autor książki, która czytam, 

Tony Wheeler (tyt. „Przeklęta ziemia”) obliczył że 2% budżetu Arabii Saudyjskiej pochłania utrzymanie rodziny 

królewskiej…Sam Król zresztą lata samolotem, gdzie na dolnym pokładzie znajduje się sala operacyjna, na wypadek 

gdyby trzeba było Króla operować oraz oczywiście ochotnik gotowy oddać swoje serce jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Nic dziwnego, że największy producent ropy w kartelu OPEC chciałbym ujrzeć ceny czarnego złota w okolicy 80$ 

za baryłkę, w celu realizacji planów finansowych tamtejszego rządu. Wysoka cena wspiera wycenę krajowego 

giganta naftowego Saudi Aramco przed wprowadzeniem spółki na giełdę (IPO). W opinii saudyjskiego następcy 

tronu Mohammeda bin Salmana ceny surowca powinny kontynuować wzrosty zarówno w tym, jak i przyszłym roku, 

głównie z racji solidnego popytu rekompensującego podwyższoną produkcję za oceanem. Jeśli tak by się stało, 

wówczas IPO państwowej spółki mogłoby zostać przyspieszone. Obecnie oficjalne informacje z Arabii Saudyjskiej 

wskazują na przyszły rok, jako potencjalny termin pierwszego notowania akcji Saudi Aramco. Tym samym można 

przypuszczać, że o ile głębsze cięcia produkcji wśród krajów OPEC są mało prawdopodobne, o tyle utrzymanie 

porozumienia w przyszłym  roku wydaje się coraz bardziej realne. Strategia ta mogłaby ulec zmianie, jeśli ceny 

surowca osiągnęły poziom wskazywany przez Saudyjczyków. Jednocześnie OPEC nie wydaje się przejmować coraz 

większą aktywnością ze strony amerykańskich producentów (wzrosty produkcji wraz z coraz wyższą ceną surowca).

SUROWCE

wyprzedzające jak choćby PMI (czy ZEW – który był najsłabszy od lat) zdają się tylko potwierdzać tę hipotezę. Hossę 

na ropie opisałem poniżej - jej znaczenie dla gospodarki nie jest już tak duże jak w latach 70-tych, kiedy to mieliśmy 

do czynienia z kryzysem naftowym. Jednak drożejąca ropa może być niebezpieczna. Przede wszystkim największe 

silniki globalnej gospodarki są importerami netto energii. Strefa euro, Chiny, Japonia polegają na imporcie ropy i to 

dzięki niskim jej cenom udało się wygenerować tak istotną poprawę koniunktury w latach 2016-2017. 

Ponad dwukrotny wzrost cen od dołka sprzed dwóch lat oznacza, że teraz trzeba będzie płacić dużo wyższe 

rachunki. Wzrost cen energii w takim momencie będzie powodował wzrost wskaźników inflacji i zachęcanie banków 

centralnych do szybszego podnoszenia stóp procentowych.  Warto cofnąć się do lat 2007-08, kiedy rekordowo 

droga ropa miała nie być problemem a jednak skłoniła największe banki centralne do podwyżek stóp procentowych 

tuż przed wybuchem kryzysu finansowego. Ponownie EBC podnosił stopy w 2011 roku, tuż przez apogeum 

eurokryzysu. Obecnie gospodarka i rynki jak nigdy wcześniej uzależnione są od taniego pieniądza i szybsze 

podniesienie jego kosztu może być obecnie ryzykiem numer jeden.

Komentarz rynkowy Phinance



03.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Wskaźnik nastawienia*:

W marcu/kwietniu nastąpił pokaźny napływ inwestycji portfelowych do Polski, czysty przyrost pasywów (inwestycje 

nierezydentów w Polsce) był największy od co najmniej dekady, zaś po skorygowaniu o inwestycje portfelowe 

polskich jednostek za granicą (inwestycje netto) pozycja ta okazała się największa od ponad 8 lat. Największy popyt 

przyciągały obligacje skarbowe, co wydaje się zgodne z obecną sytuacją makroekonomiczną oraz lepszym od 

założeń przyjętych w ustawie wykonaniem budżetu. Co za tym idzie kurs EUR/PLN dobrnął do 4,14. Na plus mogła 

działać też stabilizująca się sytuacja na linii KE - Polska, jak i również gołębie stanowisko Rady Polityki Pieniężnej 

(ograniczenie wzrostu rentowności długu). Wszystko to razem z pewnością wciąż wspiera wycenę polskiej waluty i 

to między innymi dlatego złoty jest w ostatnim czasie tak odporny na różnego rodzaju czynniki destabilizujące rynki 

EM jak chociażby wojna handlowa USA i Chin, czy konflikt w Syrii. Mimo więc, że notowania polskiego złotego wciąż 

mają pewien potencjał do aprecjacji, największy względem amerykańskiego dolara, to nie wycofuję się z prognozy 

wydanej miesiąc temu, zakładającej spadek kursu w przedział 4,22-4,27. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy 

EBC zacznie śmielej nakierowywać rynki na podwyżkę stóp procentowych, wówczas malejący dysparytet stóp 

procentowych może działać niekorzystnie na polską walutę, o ile rzecz jasna RPP nie zmieni swojego stanowiska, na 

co póki co nie zanosi się. Mając na uwadze publikację ostatnich minutek EBC można zaryzykować, że na ten 

moment podwyżka stopy depozytowej nie jest bliskim scenariuszem (najwcześniej w połowie 2019 roku), niemniej 

EBC w mojej ocenie znajduje się na ścieżce do zakończenia skupu obligacji skarbowych do końca bieżącego roku 

(nie licząc reinwestycji zapadającego długu). Na EUR/USD na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy sytuacja mocno się 

skomplikowała i w zasadzie inwestorzy na rynku walutowym zaczęli lekceważyć rosnącą dywergencję między 

spreadem rentowności 10-letnich obligacji USA oraz Niemiec i kursem głównej pary walutowej. Część uczestników 

rynku prognozuje wzrost kursu dolara w najbliższych miesiącach (pozytywna reakcja na rosnące stopy procentowe), 

ale istnieje coraz większa liczba zwolenników teorii – do której i ja się zaliczam, kontrariańskiej względem 

standardowej strategii opartej o modele makro, według której może dojść do dalszej deprecjacji amerykańskiej 

waluty. Strategia konserwatywna bowiem działała bardzo dobrze do czasu, gdy Rezerwa Federalna nie zaczęła 

podnosić stóp procentowych, co przyczyniło się do poszerzenia dyferencjału stóp procentowych w stosunku do 

innych gospodarek jak choćby strefa euro czy Japonia oraz do bardziej płaskiej krzywej rentowności za oceanem. Te 

kwestie sprawiają, że z punktu widzenia inwestora spoza USA rośnie koszt zabezpieczenia pozycji na rynku dłużnym 

przed ryzykiem walutowym. W konsekwencji rentowność 10-letniej obligacji, która dla amerykańskiego inwestora 

wynosi na ten moment około 2,95% w ujęciu rocznym, dla inwestora zlokalizowanego w Japonii wynosi tylko nieco 

ponad 0,3%. To sprawia, że popyt zagraniczny na amerykański dług, a przez to na dolara, pozostaje ograniczony.

WALUTY

PLN Waluty obce

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Kwiecień 2018 r.
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