
No i stało się. Podaż obligacji na przetargach a przede wszystkim zdecydowane pogorszenie cen obligacji na świecie 

zawyżyły w końcówce stycznia a zwłaszcza na początku lutego o wzroście rentowności obligacji SP. Stało się tak 

mimo gołębich komunikatów płynących po posiedzeniu RPP. Cyt: „Rada uznała, że stopy procentowe powinny 

obecnie pozostać niezmienione. Rada oceniła, że w świetle aktualnych informacji inflacja pozostanie zbliżona do 

celu inflacyjnego NBP w horyzoncie projekcji. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu 

polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.” 

Ciekawe też, że wzrostowi rentowności nie towarzyszyło wyraźne osłabienie złotego – czyżby pieniądze ze 

sprzedaży obligacji zostały w Polsce? Jeśli tak, to należałoby uznać osłabienie polskiego długu za chwilowe lub 

roztoczyć pozytywną perspektywę dla akcji. Uwagę zwraca też rosnąca nadpłynność banków – cały czas mała 

w stosunku do danych makro akcja kredytowa a tu z pieniędzmi cos trzeba robić. Pytanie tylko ile jeszcze banki są 

w stanie obligacji SP wchłonąć. Obligacje amerykańskie dość szybko traciły na wartości i pociągały za sobą inne 

obligacje rządowe. Rentowności pięcioletnich niemieckich obligacji skarbowych po raz pierwszy od listopada 2015 

r. znalazły się powyżej zera. Mimo iż ceny obligacji skarbowych na świecie stają się coraz bardziej interesujące, są 

one nadal odległe od poziomów odnotowanych przed kryzysem finansowym. Sugeruje to możliwość ponownej, 

bardziej znaczącej zmiany wycen. Mimo iż denominowane w USD obligacje o ratingu inwestycyjnym i obligacje o 

wysokiej rentowności nie zanotowały jeszcze żadnej gwałtownej przeceny, takie ryzyko istnieje jeśli okaże się, że 

dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej nie jest już możliwe. Z drugiej strony, w przypadku instrumentów 

denominowanych w EUR, wydaje się, że to jeszcze nie koniec. Europejski Bank Centralny jeśli podwyższy stopy 

procentowe to raczej nie przed rokiem 2019 r. a to bardzo odległa perspektywa. Biorąc pod uwagę, że kadencja 

prezesa Draghiego zakończy się w październiku przyszłego roku, można wnioskować, że zachowa on typową dla 

siebie ostrożność i zadecyduje o stopniowym wychodzeniu z inwestycji. Za cytat miesiąca (kto wie czy nie roku) 

komentatorzy rynków finansowych uznali wypowiedź prezesa NBP na forum w Davos, który powiedział: „Członkowie 

Rady Polityki Pieniężnej spotykają się i rozmawiają o światowej biedzie, o globalnej sytuacji. Ale w ogóle nie 

rozmawiamy o stopach procentowych” (!!!) W tej sytuacji mimo dobrych danych makro i bardzo odległej 

perspektywy ruchu na stopie procentowej trudno spodziewać się hossy na obligacjach.

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

1.02.2018 roku pierwszy sms jaki otrzymałem od Przyjaciela po powrocie z ferii brzmiał: „Zaczęło się!”. Informacja ta 

była reakcją na malowniczy spadek w tym dniu indeksu WIG20, który dzień zaczął na 0,5% plusie i podejściem pod 

2600pkt a kończył -1% czyli bliżej poziomu 2530pkt. Skala tej przeceny (po wcześniejszym styczniowym wzroście), 

a także wiele innych sygnałów powodują, że ze spokojem należało zareagować na treść smsa. Moim zdaniem  

bardzo dobrze obrazuje on nastrój na rynku akcji. Wiele osób zwraca uwagę, ze to już ponad dekada od ostatniego 

kryzysu i trwa wypatrywanie raczej nie „czy się rynek załamie” a „kiedy”. Tymczasem wstępne dane o tempie wzrostu 

polskiego PKB w całym 2017 roku pokazały 4,6%. Inwestycje wzrosły o 5,4% po spadku o 7,9% w 2016 i była to 

największa pozytywna niespodzianka w styczniowych danych. Wzrost konsumpcji prywatnej o 4,8% był zgodny 

z oczekiwaniami. Szacunek za cały 2017 był istotną wskazówką odnośnie tempa wzrostu gospodarczego w IV kw. 

ubiegłego roku. Wygląda na to, że był to kolejny kwartał z tempem wzrostu powyżej oczekiwań. Dynamika PKB w IV 

kw. implikowana z danych całorocznych to nieco ponad 5% przy założeniu braku rewizji danych za I-III kw., 

najprawdopodobniej w przedziale 5,1-5,3%. Inwestycje według szacunków analityków mogły wzrosnąć o 11,8%, a to 

byłoby wyraźnym odbiciem z 3,3% za III kw. To bardzo sprzyjający akcjom klimat gospodarczy.

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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Z wielu komentarzy przeczytanych przeze mnie na plaży na Fuercie moją uwagę przykuł artykuł dotyczący 

wycofywania się spółek z polskiej giełdy pod bardzo znamiennym tytułem: „Serce kapitalizmu bije coraz słabiej. 

Inwestorzy opuszczają giełdę” (można „wygooglować” i przeczytać zanim ktoś zdejmie…).  Artykuł w zasadzie 

dotyczył p. Michała Sołowowa i jego spółek (w styczniu p. Sołowow dokonał przymusowego wykupu celem wycofania 

z giełdy spółki SYNTHOS). Sprawdziłem i …faktycznie w 2017roku debiutów było 15 z czego 6 spółek przeniosło się 

z NewConnect na parkiet główny a przymusowych wykupów – uwaga! 19. Pierwszy raz w historii polskiej giełdy 

więcej spółek wycofano (nie mówimy tu o bankrutach..) niż wprowadzono. Złośliwi mówią, że to pierwszy efekt 

dyrektywy MAR obowiązującej od lipca 2017 na polskim rynku kapitałowym. W efekcie polska giełda zrobiła się 

bardzo „państwowa” (duży udział spółek SP w indeksach) ze wszystkimi konsekwencjami i tymi pozytywnymi 

i negatywnymi. A funduszom inwestycyjnym coraz trudniej będzie o prawdziwą dywersyfikację w zarządzanych 

portfelach.

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

Notowania ropy naftowej wciąż poruszają się w średnioterminowym trendzie wzrostowym, rozpoczętym w czerwcu 

2017 r. W styczniu dynamika tego trendu wzrosła, co obecnie stwarza coraz lepsze warunki do odreagowania 

spadkowego. Najbliższe techniczne poziomy wsparcia dla cen ropy WTI to okolice 63,40-63,50 USD za baryłkę, 

61,80 USD za baryłkę, 60 USD za baryłkę oraz 59 USD za baryłkę. Można oczekiwać spadków tym bardziej, że luty 

tradycyjnie już był miesiącem korekty na tym rynku. Trzeba zwrócić uwagę na opublikowane pod koniec stycznia 

dane dotyczące dużego wzrostu liczby funkcjonujących wiertni w USA oraz prognozy dalszego zwiększania 

wydobycia ropy naftowej z łupków w tym kraju. Amerykański Instytut Paliw (American Petroleum Institute, API) 

podał, że  zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 3,2 mln baryłek. Także te dane przemawiają za 

przynajmniej korektą ceny. 

W styczniu ceny złota osiągnęły najwyższy poziom od 15 września i znalazły się na poziomie 1311,40 USD. 1.02.2018 

kontrakty terminowe na złoto w USA spadły o 0,2 procent, osiągając wartość 1 318,10 USD za uncję. Według 

szacunków China Gold Association, konsumpcja złota w Chinach (globalny lider popytowy od lat zmieniający 

czasami pozycje lidera z Indiami) w 2017 roku wzrosła o 9,41% w ujęciu rdr do poziomu 1089 ton. Największy wpływ 

na ten wynik miały zakupy złotej biżuterii w Państwie Środka, które wzrosły o 10,35% rdr do poziomu 696,5 ton, 

a także popyt na złote sztabki, który wzrósł o 7,28% do poziomu 276,39 ton. Według tego samego źródła, wydobycie 

złota w Chinach w 2017 r. spadło o 6,03% rdr do poziomu 426,14 ton ze względu m.in. na zamykanie kopalń lub 

ograniczanie ich działalności w związku z czynnikami podatkowymi i środowiskowymi. Popyt na złoto w tym kraju 

sezonowo rośnie właśnie na początku każdego roku, kiedy do Chińczycy kupują złote przedmioty na prezenty 

z okazji Nowego Roku Księżycowego. W tym roku chiński Nowy Rok obchodzony będzie w połowie lutego. W jednym 

z komentarzy przeczytałem też, że w Polsce w  grudniu 2017 roku sprzedano rekordową ilość sztabek złota. 

Podobno to bardzo modny prezent. Niestety ja takiego nie dostałem.

SUROWCE

Komentarz rynkowy Phinance



Wskaźnik nastawienia*:

Poważne spadki na światowych giełdach nie wystąpiły a zatem złoty konsekwetnie umacniał się do USD będąc 

w trendzie odwzorowującym zachowanie EUR do USD. Koniec stycznia przyniósł niewielka korektę EUR/PLN 

i miesiąc kurs złotego do EURO zakończył…niemalże tak jak zaczął. Prawdziwe emocje mielismy na EUR/USD gdzie 

ustanowiono maksimum roczne na poziomie 1,2537. Głównymi czynnikami pchającymi kurs EURO powyżej 1,25 

były wypowiedzi polityków oraz wyniki posiedzenia EBC które nie zmieniło parametrów polityki pieniężnej i „forward 

guidance”. W porównaniu do poprzedniego komunikatu, pojawiło się stwierdzenie, że zmiany na rynku walutowym 

rodzą niepewność co do średnioterminowych perspektyw dla inflacji. Wydaje się, że po znacznej aprecjacji euro 

jaka miała miejsce w ostatnich tygodniach rynek oczekiwał bardziej zdecydowanego odniesienia do sytuacji na 

rynku walutowym. W efekcie, jedynie zwrócenie uwagi na umocnienie wspólnej waluty połączone z nadal 

pozytywnymi perspektywami gospodarczymi pchnęło EURUSD w górę. Sekretarz Skarbu USA Steven Mnuchin 

powiedział z kolei, że słaby dolar jest dobry dla amerykańskiej gospodarki. Dolar słabnie więc pomimo „jastrzębiego" 

wydźwięku komunikatu Fedu z początku lutego i bardzo wysokiego prawdopodobieństwa podwyżki stóp 

procentowych w USA w marcu. Kurs EURUSD rośnie już szósty tydzień z rzędu, a od początku listopada tylko trzy 

tygodnie zakończył spadkiem. 6- oraz 12- tygodniowe procentowe zmiany EURUSD osiągnęły poziomy w przeszłości 

zbiegające się przerwą/korektą w trwającym trendzie. Wydaje się więc, że EURUSD jest wysoko i nawet jeśli jeszcze 

zaatakuje maksimum roczne to jesteśmy blisko głębszej korekty, oczywiście póki co z kolei nie wydaje się, aby był 

możliwy nawet w kilkumiesięcznej perspektywie powrót w okolice minimum rocznego (1,0476). Jeśli zostanie 

utrzymana korelacja między kursem złotego a notowaniami EUR/USD to wydaje się, że przynajmniej chwilowo złoty 

może słabnąć.

Nie sposób nie wspomnieć o Bitcoin, który tylko jednego dnia stracił  prawie 11% spadając poniżej poziomu 

9 tys. USD. Jest to cena najniższa od listopada w którym napisałem: „Sądząc po liczbie telefonów jakie odbieram 

w sprawie Bitcoinu, wydaje się, że koniec tego szaleństwa jest blisko i będzie dotkliwy.” Historyczny szczyt osiągnięty 

został w grudniu, kiedy kurs pokonał poziom 19 tys. USD. W ciągu ostatniego miesiąca kurs BTC/USD spadł o prawie 

40%. 1,5-miesięczne spadki ceny bitcoina spowodowały ogromny spadek jego kapitalizacji rynkowej, która podczas 

historycznych szczytów ceny sięgała 330 mld USD. Dziś stanowi niespełna połowę tego i jedynie delikatnie 

przekracza 150 mld USD. Po piętach bitcoinowi depcze ethereum z kapitalizacją przekraczającą 100 mld USD oraz 

ceną w okolicy 1050 USD. Niestety teraz już nikt nie dzwoni z pytaniem o BITCOIN 

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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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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