
Rynek obligacji na początku maja spotkało małe „trzęsienie ziemi”. Można by powiedzieć posługując się 

staropolskim przysłowiem, że „był bity z każdej strony”. Kwietniowa hossa obligacyjna, związana zapewne z oceną 

ratingową agencji S&P - pękła jak bańka mydlana i maj, a zwłaszcza jego początek przyniósł bardzo szybki wzrost 

rentowności. Do tego oczywiście dołożyć należy GetBacka, którego problemy odcisnęły, jak zwykle to bywa w takich 

przypadkach, większe negatywne piętno na wycenie funduszy obligacyjnych niż wszyscy na początku myśleli. 

A właśnie przed chwilą pojawił się komunikat, że nie wiadomo kiedy spółka będzie w stanie przekazać raport roczny 

zapewne z gigantyczną stratą… Niektórzy zarządzający funduszami zachowywali się tak jakby odnaleźli w swoich 

portfelach obligacje feralnej spółki przez przypadek. Póki co nie widać na horyzoncie pozytywnego dla 

obligatariuszy scenariusza. Jak GetBack wpłynie na cały rynek finansowy pozostaje sprawą otwartą.

Do braku decyzji podejmowanych przez RPP zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale wypowiedź p. Eryka Łona zapachniała 

wypowiedziami premiera Erdogana. W komentarzu przesłanym PAP, członek RPP przedstawił pomysł rezygnacji 

z bezpośredniego celu inflacyjnego lub utajnienia pożądanego przez bank centralny poziomu inflacji (!).

Jego zdaniem warto przemyśleć taką koncepcję, żeby zapewnić polityce pieniężnej wysoką elastyczność. 

Członek RPP zaznaczył, że wielokrotnie zdarzały się okresy odchyleń inflacji poza przedział dopuszczalnych 

odchyleń wokół celu, 1,5-3,5% r/r, co rzutowało na elastyczność prowadzonej polityki (!). Wyobrażam sobie jak taka 

wypowiedź działa na opinię zachodnich inwestorów o przewidywalności polskiego rynku finansowego. 

Rynek obligacji w Polsce spotkało „małe trzęsienie ziemi”, bo duże nastąpiło we Włoszech. Majowy rajd 

dziesięcioletniego włoskiego długu z 1,75% na 3,38% (!!!) zrobił wrażenie na inwestujących w obligacje. 

W konsekwencji posypały się rentowności bardzo szeroko. Powodem włoskich spadków są powyborcze kłopoty 

z utworzeniem rządu i obawy o układ sił, jakie wyłonią nowe wybory parlamentarne do których sytuacja dziarsko 

zmierza. Te zaś traktowane będą wręcz jako nieformalne referendum ws. pozostania w strukturach UE. Wszystko 

to nie napawa optymizmem. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że dane makro, zwłaszcza te o deficycie budżetowym, 

będą w dłuższym terminie pomagać cenom obligacji. Na razie jednak trudno być optymistom. 
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Obligacje emitentów 
posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów
nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych

Na rynku akcji tylko ci którzy obstawili producentów gier komputerowych (nałogowi gracze..?) mają realne powody 

do zadowolenia. Jeśli spojrzeć na wykres DAX i WIG20 za maj, można dojść do wniosku, że polska i niemiecka giełda 

to dwa ujemnie skorelowane rynki…Dax zrobił w maju podejście pod maksima roczne…. a WIG20 przebił 

29.05.2018 barierę 2200pkt. W realnej gospodarce jednak tak nie jest. Co prawda polski wskaźnik PMI oddalił się od 

niemieckiego w I poł. 2017 r., ale od II poł ub.r. znów dość dokładnie śledzi jego zmiany, choć jest od niego mniej 

zmienny. Wstępny odczyt za maj dla Niemiec rozczarował, co sugeruje spadek polskiego indeksu. Z drugiej strony, 

wskaźniki koniunktury GUS poprawiły się w maju po dwóch miesiącach spadków. Maj zdominowała sytuacja 

polityczna. Ta w Europie przyjmuje coraz mniej przyjazny obraz, a na Dalekim Wschodzie pozostaje bardzo 

zmienna. Malownicze tytuły wielu artykułów – „Włoska robota” „Mamma mia!” - oddają panujący nastrój. 

Tylko dlaczego akurat polski rynek akcji jest tym najsłabszym…? Chyba w myśl zasady, że jak coś ma spadać to każdy 

pretekst jest dobry. Oczywiście perspektywa jesiennych ewentualnych wyborów we Włoszech i wzrastający 

eurosceptycyzm są silnym elementem ryzyka. Konsekwencje Brexitu możemy odnaleźć w komunikacie PAP według 

którego Komisja Europejska zaproponowała zmniejszenie środków spójności dla Polski w perspektywie 2021-2027 

AKCJE

01.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem niebieskim zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 



Wskaźnik nastawienia*:

Wskaźnik nastawienia*:

AKCJE

02.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem niebieskim zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Akcje spółek polskich

Akcje o dużej kapitalizacji

Akcje rynków rozwiniętych

Akcje spółek wzrostowych

Akcje spółek zagranicznych

Surowce spożywcze Metale

Akcje o małej kapitalizacji

Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych

Jak trwoga to…w surowce. W tym roku aktywa te odnotowywały dotychczas najlepsze wyniki spośród wszystkich 

klas. Rosnące ceny ropy powoli przekładały się na wzrost inflacji zasadniczej. W połączeniu ze wzmożonymi 

obawami o sytuację geopolityczną i warunki pogodowe, przyczyniło się to do wzrostu popytu wśród inwestorów na 

szeroko pojęte towary (nie wszystkie). Indeks towarowy Bloomberg osiągnął w ubiegłych tygodniach najwyższy 

poziom od 2015 r. i wykazuje obecnie wzrost o około 4% w ujęciu rok do dnia. Oznacza to, że plasuje się nadal za 

bogatym w surowce energetyczne indeksem S&P GSCI, który dotychczas odnotował zysk na poziomie 12%. 

Wynika to przede wszystkim z faktu, iż ropa naftowa osiągnęła w maju najwyższy poziom od 3½ roku. Cena ropy 

Brent znalazła wsparcie na poziomie 80 USD/b (prognozowanym w poprzednim komentarzu), ostatni raz 

odnotowanym pod koniec 2014 r. W obliczu pojawiających się oznak niepokoju wśród konsumentów wywołanego 

szybkim wzrostem cen w ostatnich miesiącach, Arabia Saudyjska i Rosja rozpoczęły rozmowy w sprawie 

częściowego zniesienia ograniczeń produkcji, które w ubiegłym roku z powodzeniem przyczyniły się do 

przywrócenia równowagi na światowym rynku ropy. Konieczność zapewnienia dodatkowych baryłek ropy, 

aby utrzymać stabilny poziom na rynku, stała się bardziej widoczna w kontekście bieżącego spadku produkcji 

w Wenezueli oraz dotychczas niemożliwego do oszacowania przyszłego wpływu amerykańskich sankcji na potencjał 

eksportowy Iranu. Wydaje się więc, ze korekcyjny spadek ceny jest prawdopodobny. Ciekawie zachowywało się, 

złoto. Szlachetny metal walczył ostatnio z przeciwnościami w postaci mocniejszego dolara i przekroczenia 

psychologicznego poziomu 3% przez rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich. Po spadku 

poniżej 1 300 USD/uncja (15 maja), złoto zdołało uzyskać wsparcie na kluczowym technicznym poziomie 

1 386 USD/uncja. Do powrotu do relatywnie bezpiecznego poziomu 1 300 USD/uncja przyczyniły się najnowsze 

wydarzenia geopolityczne. Złotu pomogły również sygnały ze strony Federalnego Komitetu Otwartego Rynku 

sugerujące, że Komitet nie dąży do bardziej agresywnego podwyższania stóp procentowych pomimo możliwości 

wzrostu inflacji. Jeśli inwestorzy będą poszukiwać spokojnej przystani to w końcu cena złota powinna ruszyć 

intensywniej w górę. Za oknem bardzo gorąco. Mieliśmy upalny maj. Może warto przypomnieć o ocieplaniu klimatu 

i zwrócić uwagę na ceny surowców spożywczych. Na razie cukier na przykład: rósł w maju 6% co na razie nie 

przekłada się na ceny detaliczne, ale może pora robić zapasy…?

SUROWCE

do 64,4 mld € wobec 83 mld € w perspektywie 2014-2020. Jest to wyraźna redukcja środków dla Polski (23%), 

warto jednak pamiętać, że jest to wstępna propozycja, a negocjacje w tej sprawie potrwają zapewne do 2019r. 

Polski rynek akcji wygląda jakby z wyprzedzeniem antycypował osiągnięcie szczytu koniunkturalnego. PKB na „5+”, 

rekordowo niskie bezrobocie (metoda BAEL notowane na poziomie 4,5%), ustabilizowany powyżej 50pkt PMI to 

mógłby być wstęp do hossy. Mógłby, gdyby nie to, że na rynku akcji w Polsce, główna rolę odgrywają inwestorzy 

zagraniczni a dla nich ocena makro zdaje się nie mieć wielkiego znaczenia w przypadku dużego ryzyka 

geopolitycznego. Także analiza techniczna po przełamaniu poziomu 2200pkt na WIG20, mocno wskazuje na 

możliwość kontynuowania spadków. Jeśli tylko giełdy na świecie zaczęłyby intensywniej spadać, polski rynek 

zapewne chętnie się przyłączy.
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Prognoza osłabienia złotówki z notowanych w kwietniu poziomów 4,14 na 4,22-4,27 okazała się… bardzo ostrożna. 

Złotówka wróciła do dużej korelacji z EUR odwzorowując spadki na najważniejszej parze walut. Europejski polityczny 

rollercoster, zerwane spotkanie z Unem, turecka lira,  potencjalne cła - w maju rynek walutowy poddawany był presji 

i choć teoretycznie żadne z tych wydarzeń nie powinno mieć diametralnego znaczenia dla złotego, wszystkie razem 

sprawiają, że nacisk na rynki wschodzące utrzymuje się, a rezultacie kurs dolara idzie w górę. Głównym motorem 

umocnienia dolara z jednej strony i sprzedaży aktywów denominowanych w walutach rynków wschodzących

z drugiej, były rosnące oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA m.in. w wyniku drożejącej ropy. 

Drożejąca ropa to wszak widmo wyższej inflacji. Minutes z ostatniego posiedzenia Fed pokazywały jednak, że 

amerykański bank centralny może spokojnie podejść do tematu wyższej inflacji i w konsekwencji rentowności 

amerykańskich obligacji nieco spadły, w przypadku 10-latki poniżej psychologicznego progu 3%. Teoretycznie 

powinno to pomóc notowaniom walut rynków wschodzących. Na drugiej szali jednak pozostaje odwrót od ryzyka 

wobec odwołania spotkania prezydenta USA z Kim Jong Unem, do którego miało dojść 12 czerwca w Singapurze. 

Trump oskarżył północnokoreański reżim o złą wolę dodając, że do spotkania cały czas może dojść, ale też 

wspominając o potencjalnych rozwiązaniach militarnych. Powodem takiego rozwoju sytuacji są znaczne różnice w 

stanowiskach grup negocjacyjnych ws. denuklearyzacji Korei - na ostatnie robocze spotkanie w Singapurze 

przedstawiciele Korei w ogóle nie przybyli. Wydaje się, że inwestorzy zakładali, że to ryzyko można usunąć z mapy, 

a w obecnej sytuacji jest to kolejny punkt zapalny. Z pogorszeniem sentymentu mamy do czynienia też 

w Europie - słabsze dane wzbudziły obawy co do tempa wzrostu, różnica w oprocentowaniu obligacji włoskich 

i niemieckich cały czas rośnie i jest już niemal dwukrotnie wyższa niż miesiąc temu (blisko 2 punkty procentowe). 

Europie z pewnością nie przysłużyłyby się cła na import samochodów do USA, a co Trump może chcieć wykorzystać 

w rozgrywce o Iran. Wreszcie dochodzi sytuacja na lirze tureckiej, której notowania pozostają bardzo zmienne 

pomimo drastycznej podwyżki stóp procentowych, na którą zdecydował się CRBT. Wszystko to sprawia, że obecnie 

nie ma warunków do wyraźnego umocnienia złotego, a jeśli takowe nastąpi to raczej w poziom 4,25-4,27. Euro a co 

za tym idzie złoty, może dostać pretekst do odbicia, jeżeli pojawiłyby się lepsze szacunki inflacji za maj. Mogłyby one 

zmniejszyć obawy, że ECB w obliczu słabości euro-gospodarki, niskiej presji inflacyjnej, oraz nieobliczalności Włoch, 

zdecyduje się na odłożenie w czasie procesu normalizacji polityki pieniężnej. Zasięg potencjalnego odbicia 

wynikający z analizy technicznej to 1,1730-40, a w teorii może nawet - do 1,20. Cały czas wydaje się to jednak korekta 

w generalnym trendzie.

WALUTY

PLN Waluty obce

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

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do 
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką 
decyzję podejmuje, a Phinance S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem 
najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez zapowiedzi. W takim przypadku Phinance S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. 
Phinance S.A. ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań.
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