
Koniec 2017 był bardzo spokojny na rynku długu. Początek roku 2018 może upłynąć pod znakiem korekty w dół 

bieżących rentowności krajowego długu, nieco silniejszej w długim końcu krzywej.  Wsparciem dla tych zmian 

powinny być oczekiwane niższe wyniki inflacji (prognoza odczytu za grudzień na poziomie 2,1% i stabilizacji inflacji 

bazowej). Drugim argumentem może być widoczna w pierwszych dniach stycznia niewielka korekta na rynkach 

bazowych. Zagrożeniem z kolei dla rentowności obligacji może być publikowany na początku roku PMI, który 

wykazał najwyższy od 34 miesięcy odczyt i pokrył się tylko z najodważniejszymi prognozami - 55,0. W dłuższym 

horyzoncie, można spodziewać się dalszego powolnego wzrostu rentowności, wyraźniejszego na dłuższym końcu 

krzywej za sprawą oczekiwanej wyższej podaży długu na aukcjach w pierwszych miesiącach roku. Rentowności na 

krótkim końcu mogą nieco spaść dzięki spodziewanemu wykupowi ok. 8 mld obligacji zmienno-kuponowych serii 

WZ0118. W styczniu MF zamierza zorganizować dwie regularne aukcje, 4 i 26 stycznia. Na aukcji 4 stycznia może być 

zaoferowanych 3-5 mld zł (zero-kuponowe OK0720, stało-kuponowe PS0123 i WS0428 oraz zmienno-kuponowe 

WZ1122, WZ0528). Na aukcji 26 styczna może zostać zaoferowanych 5-9 mld zł obligacji (zero-kuponowe OK0720, 

stało-kuponowe PS0123 i WS0428 oraz zmienno-kuponowe WZ1122, WZ0528, a także obligacje serii WS i IZ). 

Oznacza to, że maksymalna łączna podaż netto w styczniu nie przekroczy 5,5 mld zł (z powodu zapadania 

8,6 mld papierów WZ0118). Przetargi sprzedaży bonów skarbowych w styczniu nie są planowane. Jednocześnie 

MF podało, że I kw. 2018 r. możliwe są też emisje obligacji na rynkach zagranicznych, przy zastrzeżeniu, że MF ma 

na uwadze strategiczny cel ograniczania udziału długu w walutach poniżej 30%. Według wiceministra finansów 

Piotra Nowaka w 2017 roku udział ten spadnie z 34,4% prawdopodobnie poniżej 31%. Bardzo dobre dane 

dotyczące PMI i PKB mogłyby niepokoić przy większej aktywności RPP. Przy obecnym składzie Rady stopy 

procentowe najprawdopodobniej pozostaną bez zmian wiele miesięcy 2018 roku, czego posiadaczom obligacji 

należy serdecznie życzyć!

OBLIGACJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Obligacje emitentów 
posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów
nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych

Przysłowie  (ponoć chińskie) mówi: „Obyś żył w ciekawych czasach”.. Szczególnie ważny dla analityka rynku akcji 

współczynnik zmienności jest na polskiej giełdzie niezwykle niski. Dość powiedzieć, że WIG20 rozpoczął grudzień na 

poziomie 2400pkt a zakończył na poziomie 2460pkt. Na początku października zaś miał wartość…tak, tak – 2460pkt. 

Na tle indeksu dużych spółek w końcu lepiej zachowały się „Misie”, indeks mWIG40 urósł z poziomu 4680 na prawie 

5000tys. Oczywiście pojawiły się spekulacje, że wzrost ten w jakiejś mierze spowodowany był chęcią pokazania 

przez fundusze dobrych wyników na koniec roku. Cały rok dla indeksów wypadł pozytywnie, ale na światowych 

giełdach rok miniony zdecydowanie należy określić rokiem hossy. Analitycy lubowali się w wyłapywaniu kolejnych 

rekordów (coś w stylu czy Kamil Stoch wygra na wszystkich czterech skoczniach) opisując choćby wyczyn 

japońskiego NIKKEI, który czwarty kwartał rozpoczął piętnastoma wzrostowymi sesjami czy wyczyn Dow Jonesa, 

który rekord wszechczasów ustanawiał aż na 71 sesjach (takiego roku w historii Wall Street jeszcze nie było). 

W poprzednim komentarzu pisałem o braku pozytywnej korelacji z globalnymi rynkami, tymczasem wciąż mocne 

surowce i dopiero pojawiający się zarys korekty na dolarze pozwolił utrzymać tempo umocnienia koszyka rynków 

wschodzących. MSCI EM ETF zaczął handel w nowym roku kolejną luką na nowych maksimach hossy. W połączeniu 

z wciąż silnym złotym, któremu podciąć skrzydeł nie zdołały nawet słabsze, gołębie odczyty inflacji CPI w Polsce, to 

wciąż mocny argument dla byków na naszym parkiecie. Z drugiej strony hossa w USA przybrała tak wielkie rozmiary, 

że można było przeczytać w jednym z komentarzy giełdowych że cyt. „trwa 9 fala w 5 falowym wzroście na S&P500”.

AKCJE

01.
*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. 
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 Od jesieni 2011 roku indeks wzrósł o ponad 100%. FED wpompował w system finansowy ogromne pieniądze, które 

doprowadziły do powstania bańki na rynku. Pieniądze te nie wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji w realnej 

gospodarce. Pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpiła w grudniu 2015 r., druga rok później,  3-cia w marcu 

2017 r., 4-ta w czerwcu 2017 r., a 5-ta najświeższa, którą mamy ciągle w pamięci w grudniu 2017 r. Ewentualny 

mocniejszy spadek za oceanem mógłby zaszkodzić także polskiej giełdzie. No właśnie „mógłby” bo grudzień pokazał, 

że jak rynki w Europie spadają to WIG wcale nie musi – skoro nie rośliśmy aż tak przy rekordowych notowaniach 

innych giełd to być może nie musi polska giełda spaść w przypadku rozszerzenia ewentualnych spadków w Europie. 

Da się też odczuć na polskim rynku wyczekiwanie na wyniki spółek, które przy tak dobrym PKB  powinny być 

przecież bardzo dobre. Już nawet najwięksi ekonomiczni malkontenci wspominają o „dywidendowym roku 2018”. 

Czego posiadaczom akcji należy serdecznie życzyć w nowym 2018 roku.

AKCJE

02.
*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. 

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

Rynek surowców podlegał w grudniu szerokiej hossie. Wartość złota w całym 2017 roku wzrosła o 13 procent - to 

najlepszy wynik królewskiego kruszcu od 2010 roku. Zwieńczeniem bardzo dobrych 12 miesięcy był ostatni tydzień 

grudnia, w trakcie którego cena uncji zyskała 2,3 procent i kończyła rok ceną ponad 1300 dolarów. Popytu na złoto 

nie były w stanie zahamować ani bijące rekordy indeksy giełdowe, ani rosnące stopy procentowe w Stanach 

Zjednoczonych. Na wzrost cen królewskiego kruszcu wpływał także słabnący dolar. Nie bez znaczenia jest ryzyko 

geopolityczne, za którym stoi Kim Dzong Un. Obrazujący wartość amerykańskiej waluty w stosunku do sześciu 

najważniejszych walut globu wskaźnik US Dollar Index stracił w 2017 roku 10 procent. Tym samym, inwestycja 

w złoto stała się bardziej opłacalna dla kupujących spoza Stanów Zjednoczonych. Spore zainteresowaniem złotem 

to także efekt historycznie niskich stóp procentowych. Zgodnie z szacunkami, ujemna stopa zwrotu dotknęła 

na całym świecie posiadaczy obligacji o łącznej wartości 10 bilionów dolarów. Szczególnie widoczne jest to 

w Europie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób wycofuje swoje pieniądze z obligacji czy lokat bankowych (które 

przy wzrastającej inflacji przynoszą tylko coraz większą stratę) i lokuje swój kapitałach w innych aktywach, m.in. 

w złocie, które staje się coraz ciekawszą alternatywą. A to winduje cenę królewskiego kruszcu. 

Notowania ropy naftowej kontynuują rajd w górę. Początek 2018 roku jest pokazem siły strony popytowej na tym 

rynku – cena amerykańskiej ropy naftowej WTI wzrosła do poziomu 62 USD za baryłkę. Obecna cena ropy naftowej 

jest najwyższa od dwóch i pół roku i bliska maksimom cenowym z 2015 roku, właśnie w okolicach 62,00-62,50 USD 

za baryłkę. Przekroczenie poziomu 62,50 USD za baryłkę oznaczałoby najwyższe ceny ropy naftowej od czasu jej 

gwałtownej przeceny z przełomu 2014 i 2015 roku. Stronie popytowej na rynku ropy naftowej sprzyja obecnie kilka 

czynników fundamentalnych, w tym dobre dane makroekonomiczne z kluczowych gospodarek świata, dalszy 

spadek zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych oraz niepokoje społeczno-polityczne w Iranie (aczkolwiek 

te ostatnie póki co nie wpływają na irańską produkcję ropy naftowej). Niemniej, z technicznego punktu widzenia 

szczyty z 2015 roku mogą okazać się barierą dla kupujących, która może zatrzymać wzrosty – przynajmniej 

w krótkoterminowej perspektywie.

SUROWCE
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Kiedy jeszcze w Polsce toczyła się poważna debata o przyjęciu euro często za właściwy kurs przyjmowano 4 złote. 

W ostatnich latach europejska waluta była jednak zazwyczaj droższa i dopiero grudniowe wyraźniejsze umocnienie 

przybliżyło nas do tego poziomu. Przypomnijmy sobie jak historycznie kurs EURO wyglądał: EURO od 2011 roku 

notowane było powyżej 4,05 złotego za wyjątkiem jednego tylko krótkiego epizodu z 2015 roku. Tym samym zejście 

do okrągłego poziomu 4 złotych byłoby z pewnością wydarzeniem zapewne skrupulatnie odnotowanym przez 

narodowe media... Polska waluta w 2017 roku należała do najmocniejszych na świecie, tak więc aby osiągnąć 

poziom 4 złotych ten dobry trend musiałby być kontynuowany. Jest kilka argumentów za dalszym umocnieniem 

złotego. Pierwszym z nich jest dobra koniunktura w strefie euro, która napędza notowania większości europejskich 

walut. Złoty często przejawia pozytywną korelację z euro względem dolara. Innymi słowy, gdy euro zyskuje wobec 

dolara, złoty zyskuje jeszcze wyraźniej i tak też było w grudniu. Co prawda euro wygląda już na dość mocno 

wykupione, jednak z drugiej strony dolar nie wykorzystał w grudniu kilku szans na umocnienie (podwyżka stóp 

procentowych, przyjęcie cięć podatkowych) i historycznie pozostaje bardziej niedowartościowany niż EURO. 

Grudniowy wykres członków FOMC pokazujący ich oczekiwania odnośnie zmian stóp potwierdził, że nadal 

prognozują oni trzy podwyżki o 25 pb w 2018. Rynek stopy procentowej nie wycenia takiego scenariusza, więc jeśli 

kolejne dane z USA będą mocne, to dolar mógłby zyskać na początku przyszłego roku.  Wydaje się, że dalsze 

umocnienie złotego, choć nigdy niemile widziane przez eksporterów, byłoby do przyjęcia dla polskiej gospodarki. 

Wyniki w handlu zagranicznym pozostają nad wyraz dobre i choć to może się zmienić jeśli dojdzie do przyspieszenia 

dynamiki wzrostu nakładów inwestycyjnych, umocnienie euro o 4-5% nie przekreśli wysokiej konkurencyjności 

polskiego eksportu, szczególnie w świetle bardzo mocnej koniunktury w strefie euro. Czy to jednak oznacza prosty 

marsz w kierunku 4,00 na parze EURPLN czemu zapewne towarzyszyłby marsz CHFPLN w kierunku 3,40 (oczywiście 

ku radości wiadomej grupy osób)..? Niekoniecznie. Po pierwsze: Decyzja Komisji Europejskiej o uruchomieniu 

procedury z Art. 7 traktatu UE na razie jedynie chwilowo i nieznacznie osłabiła złotego, ale są tacy którzy mówią, 

że to nie koniec napięć. Jeśli wspominam kłopoty w relacjach Polska-UE to spójrzmy na „Bratanków”, którzy przecież 

w tej materii przecierali szlaki. Forint tracił do EURO osiem tygodni z rzędu, będąc z kolei w 2017r jedną ze słabszych 

walut. Po drugie: rok 2017 był bardzo dobry dla rynków wschodzących i część inwestorów instytucjonalnych może 

zwiększyć tu swoje zaangażowanie. Bazuje to jednak na założeniu utrzymania się bardzo konsekwentnej hossy 

na Wall Street. Jak na razie wygląda ona na niezagrożoną – na początku roku w USA znów mieliśmy historyczne 

szczyty, jednak od przeszło roku nie było tam choćby niewielkiej korekty. Jeśli się pojawi, złoty momentalnie 

to odczuje. Na przestrzeni roku oczekiwać można raczej stabilnego złotego, tak więc poziom 4,00 byłby dolnym 

przedziałem wahań ceny euro. W przypadku spadków na giełdzie amerykańskiej trzeba się liczyć z powrotem 

kursu nad 4,20.

WALUTY

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. 
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