
Nasza spółka PHINANCE SA osiągnęła w tym roku oszałamiający sukces zakodowany w ukochanych JP :) 

Jak zauważył Piotr Kortus w świątecznym emailu, sukces jest tak duży, że w prezentacjach obrazujących 

przyrost biznesu prezentowanych na świątecznych spotkaniach… zabrakło skali. Niestety to nie rynek 

kapitałowy i szaleńcza na nim koniunktura był motorem Naszego sukcesu… Systematyczne odpływy z funduszy, 

zawirowania z MIFID II (zachęty) które ograniczają dystrybucję, chłodne przyjęcie PPK, ale przede wszystkim 

chyba fatalne postrzeganie Polski przez kapitały globalne. Wiem, że analogia wydaje się daleka – ale nie macie 

wrażenia, że jakby Lewandowski nie był Polakiem to jego miejsce w plebiscycie France Football byłoby 

wyższe niż 7…? Polska GPW cały rok pogrążona była w marazmie. Wszystko na tle doskonałych nastrojów na 

całym świecie. Giełda amerykańska właściwie codziennie poprawia historyczne rekordy, robiąc sobie krótkie 

góra dwusesyjne przerwy, a ponad 30% wzrost roczny S&P500 też działa na wyobraźnię. Marnym pocieszeniem 

pozostają dane makro, które przecież właśnie w Polsce są na tle innych europejskich krajów bardzo dobre. 

Wszystko to pozwala jedynie nie spadać notowaniom akcji na absurdalnie niskie poziomy. Pewnie styczniowe 

PMI dla polskiej gospodarki nie będą optymistyczne, ale skoro na dobre dane polskie akcje nie reagowały 

to może na nieco gorsze zareagują pozytywnie… Jeśli spojrzymy na WIG, trend spadkowy wyraźnie się 

wypłaszcza, zwłaszcza w IV kwartale. To z kolei może rodzić nadzieje na jakiś ciekawszy zwrot w przyszłym 

roku. Kolejnym potwierdzeniem takiej nadziei, której z pewnością będziemy wypatrywać w 2020 roku, będzie 

zachowanie naszego rynku na tle zewnętrznej przeceny, która kiedyś nastąpi (zwłaszcza w USA). 

W tej fazie nasz parkiet (i generalnie EM) powinny się już zachowywać relatywnie mocniej.

AKCJE

Komentarz rynkowy Phinance

OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Okres poświąteczny sprzyja podsumowaniom i prognozom na następny rok. Rentowności obligacji wzrosły w ostatnich 

dniach przed świętami i jeżeli ze strony rynków bazowych nie  będzie  sygnałów,  które  by  ten  trend  zanegowały,  

to  możemy  zobaczyć dalsze wzrosty.  Polska  10-latka opuściła górą wąski przedział wahań, w którym poruszała się od 

ostatnich dni listopada. Po przebiciu 2,015% kolejnym celem może być 2,10%. W 2020 roku będziemy bacznie 

przyglądać się inflacji. URE zatwierdził nową taryfę energii elektrycznej spółki Tauron - wzrost cen energii o 20%, 

co przekłada się na wzrost rachunku za prąd o 12% (rachunek poza ceną energii zawiera też inne składowe). 

Wnioski o podwyżki taryf, złożone przez pozostałe firmy,  zostały odrzucone. Wzrost przeciętnego kosztu energii 

elektrycznej o ok. 10% w 2020 r. jest dość realistyczny. Jeśli doszedłby do tego wzrost cen ropy, to inflacja może być 

dużo większa niż oficjalne prognozy. A na rynkach bazowych obligacji:  rentowność  10-letniego  Bunda  przebiła  opór  

na -0,218 (listopadowy  szczyt). Rentowności 10-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych kształtują się na poziomie 

około 1,8 procent. Jest to jeden z najwyższych kuponów obligacji dziesięcioletnich w świecie gospodarek rozwiniętych. 

Różnica między rentownością obligacji w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech wynosi ponad 2 punkty procentowe. 

W 2019 roku FED powrócił do obniżek stóp procentowych (trzy obniżki po 0,25%) oraz powrócił do programu QE czyli 

skupu aktywów pierwszy raz od końca 2014 roku. W większości gospodarek państw rozwiniętych znajdujemy się 

w środowisku ujemnych realnych stóp procentowych, czyli stopy procentowe banków centralnych są niższe od 

poziomu inflacji. Zjawisko to zostało wzmocnione w 2019 roku działaniami banków centralnych i będzie 

kontynuowane. Według opinii szefa FED podwyżki stóp procentowych nastąpią, jeśli na trwale do gospodarki powróci 

OBLIGACJE

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. 

Wskaźnik nastawienia*: Akcje spółek polskich

Akcje o dużej kapitalizacji

Akcje rynków rozwiniętych

Akcje spółek wzrostowych

Akcje spółek zagranicznych

Akcje o małej kapitalizacji

Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych



Wskaźnik nastawienia*: Obligacje emitentów 

posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów

nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych

OBLIGACJE

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. 

Ostatni miesiąc roku to już tradycyjnie dobry okres dla złotówki. Krajowa waluta kontynuowała impuls aprecjacyjny 

zainicjowany przez bardzo pozytywne informacje nt. wyników brytyjskich wyborów oraz negocjacji handlowych na 

linii USA-Chiny. EURPLN zbliżył się do 4,25, najniższego poziomu od początku listopada, dzięki popytowi na waluty 

rynków wschodzących i przynajmniej chwilowemu odejściu od USD. Do rekordowych poziomów rocznych  z późnego 

lata kiedy EURO kosztowało 4,40pln droga wydaje się daleka, ale wciąż widać więcej możliwych scenariuszy, 

które mogłyby powodować osłabienie PLN. W krótkim terminie, EURPLN może pozostać nisko nieco powyżej 

4,25 dzięki pozytywnemu nastrojowi na świecie, ale potencjał do dalszego spadku mogą ograniczać również krajowe 

czynniki. Temat kredytów walutowych pojawia się w mediach od czasu do czasu, co zmniejsza szanse na dalszą 

aprecjację złotego. Dodatkowo, wydaje się, że pojawią się kolejne oznaki spowolnienia krajowej gospodarki, 

co jeszcze bardziej ograniczy prawdopodobieństwo na przesunięcie się bilansu ryzyk na korzyść mocniejszego 

złotego. Inflacja – opisana przy obligacjach w zestawieniu z obsadą RPP, może być czynnikiem ryzyka dla waluty 

w 2020roku. Bardzo ważna będzie realizacja zrównoważonego budżetu, bo oczywiście jeśli rynek będzie widział na 

to szansę, to może ignorować zagrożenie inflacją. Moglibyśmy wtedy obserwować napływ w aktywa denominowane 

w złotówkach (choćby obligacje których 2% rentowność robi się wyjątkowa na tle ujemnych w wielu krajach 

europejskich rentowności) co oczywiście powodowałoby umacnianie PLN. Perspektywy dla najważniejszej pary 

walut opisałem przy obligacjach – argumentem za USD może być dobra sytuacja gospodarcza, dodatnia rentowność 

obligacji i możliwość stymulowania poprzez politykę pieniężną (pole w strefie EURO do tego typu ruchów jest 

niewspółmiernie węższe). Obraz ten ulegnie zmianie dopiero w przypadku giełdowego krachu, który w końcu kiedyś 

(niebawem?) nastąpi. 

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

wysoka inflacja. Czyżby teza którą lansuje od lat Prezes Eques TFI  o postępującej ekonomicznej „japonizacji Europy” 

na Naszych oczach miała się ziścić..? To Amerykańska gospodarka jest dzisiaj w uprzywilejowanej pozycji na tle innych 

państw rozwiniętych właśnie dzięki wyższemu poziomowi stóp procentowych i rentowności obligacji. Dzięki temu ma 

do dyspozycji narzędzia niezbędne do reakcji w przypadku spowolnienia gospodarczego. Jest to duży kontrast 

w stosunku do strefy Euro gdzie stopy procentowe już są ujemne i ich dalsze obniżanie jest nieefektywne – i to właśnie 

warunki które od lat występują w Japonii. Obligacje rządowe dziesięcioletnie bardzo dobrze dotąd zachowywały się 

w okresie spowolnienia gospodarczego i krachu na rynku akcji. Dla przykładu w 2008 roku, w epicentrum kryzysu 

finansowego dały one stopę zwrotu na poziomie +20%. Tymczasem w czasie recesji po bańce internetowej 

w latach 2000 - 2002 obligacje dziesięcioletnie dały skumulowaną stopę zwrotu na poziomie ponad +40%. No tylko że 

wtedy ujemnych rentowności nikt nie potrafił sobie wyobrazić… 
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Nie ulega wątpliwości, że kończący się rok 2019 na globalnych rynkach finansowych, w tym również na rynkach 

surowcowych, był okresem dominującego wpływu czynników politycznych na ceny aktywów. Notowania wielu 

surowców i towarów pozostawały wrażliwe zwłaszcza na kwestię relacji amerykańsko-chińskich, które zmieniały się 

znacząco podczas ostatnich dwunastu miesięcy. Gwiazdą roku było oczywiście złoto, które osiągnęło na koniec 

czerwca 2019 r. sześcioletnie maksima swoich notowań pomimo tego, że dolar amerykański pozostawał mocny. 

Warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich blisko 50 lat sytuacja w której rosło zarówno złoto jak i dolar 

SUROWCE



Wskaźnik nastawienia*: Surowce spożywcze Metale

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. 

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Styczeń 2020 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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SUROWCE amerykański miała miejsce zaledwie w 18% obserwacji - tak więc ostatnio inne czynniki miały większy wpływ na 

notowania tego metalu. Wnioski z analizy rynku obligacji rządowych wskazują, że wejście w środowisko ujemnych 

realnych stóp procentowych ma w tym momencie największy wpływ na wycenę złota, a dodatkowo, jeśli wystąpi 

osłabienie dolara amerykańskiego cena złota będzie rosła szybciej. Dlaczego wyjście na sześcioletnie maksima ceny 

złota jest istotne? Od 1971 roku, czyli momentu odejścia od sztywnego kursu wymiany dolara amerykańskiego na 

złoto, notowania tego kruszca wychodziły na sześcioletnie maksima po długiej przerwie zaledwie kilka razy, za każdym 

razem rozpoczynając długoterminowy trend wzrostowy: Pod koniec 1971 roku złoto wyszło na sześcioletnie 

maksimum po cenie 44 USD i rozpoczęło trend wzrostowy trwający do 1974 roku do ceny 185 USD. Kolejne podobne 

zjawisko miało miejsce w 1978 roku i wówczas rozpoczął się trend wzrostowy trwający do początku 

1980 roku - wówczas cena złota wzrosła ze 187 USD do 704 USD. Na kolejne podobne wydarzenie trzeba było czekać 

do początku 2003 roku kiedy zapoczątkował się kolejny trend wzrostowy po wyjściu na sześcioletnie maksium. 

Wówczas cena złota wyniosła 367 USD i osiągnęła swoje maksimum na początku 2008 roku na poziomie 970 USD. 

Ponownie 6 letnie maksimum po dłuższej przerwie ceny złota osiągnęły w maju 2009 i cena tego metalu rosła 

z poziomu 975 USD do maksymalnego poziomu powyżej 1800 USD w sierpniu 2011 roku. Wraz z notowaniami złota, 

w górę pną się ceny srebra. Notowania tego kruszcu oscylują obecnie w okolicach 17,55-17,60 USD za uncję, co jest 

najwyższym poziomem od 7 listopada. Zwyżki są widoczne także na wykresach mniej popularnych wśród inwestorów 

metali szlachetnych, takich jak platyna i pallad. Na cenę surowców będzie miał na początku roku wpływ temat 

potencjalnego porozumienia handlowego. Możliwe, że początek 2020 r. przyniesie właśnie podpisanie porozumienia 

pierwszej fazy i, tym samym, powrót optymizmu na rynki surowcowe. Wstępny kompromis to zaledwie początek dążeń 

do wypracowania długofalowego porozumienia i niewykluczone, że w roku 2020 znów będzie to temat wiodący 

w komentarzach. W przypadku ropy naftowej, warto pamiętać o kwestii porozumienia OPEC+, które obowiązuje do 

końca marca 2020 r. Od początku nowego roku limity produkcji dla poszczególnych krajów mają zostać obniżone, 

co może stanowić wsparcie dla cen ropy naftowej, przynajmniej na parę tygodni.


