
Tej klasie aktywów poświęciliśmy „Dni inwestycyjne” które odbyły się 21.06. Gościliśmy zarządzających funduszami 

(bądź ich przełożonych) z kilku TFI. Wskazywali Oni na te „niedogodności” obligacji korporacyjnych które znamy – jak 

choćby płytkość rynku w przypadku obligacji korporacyjnych. Odpowiadając na ważne pytanie o  przewidywania dla 

tej klasy aktywów, nie wpadali może w entuzjazm ale delikatny optymizm dano Nam odczuć. Tymczasem każdy 

kolejny dzień końcówki czerwca przynosił informację o kolejnych zatrzymanych osobach związanych z GetBack. 

A każdy polityk rządzącej opcji zapytany przez dziennikarza „TVP Info” o (a)feralną spółkę wskazuje na sprawność 

organów administracji rządowej w wyjaśnianiu sprawy. Oczywiście póki co, do jakichkolwiek pozytywów dla 

obligatariuszy i akcjonariuszy spółki GetBack ciągle daleko. Wydaje się jednak, że przy tej presji politycznej i jeśli tylko 

10% z tego co codziennie donoszą media jest prawdą, to tym razem skończy się na długoletnich wyrokach 

więzienia. 

Tymczasem na rynku obligacji SP względnie spokojnie (co zaskakujące w porównaniu ze zmiennością na rynku 

walutowym) z lekką tendencją spadkową rentowności. Szefowie głównych banków centralnych zebrani na 

konferencji w Sintrze wyrazili zaniepokojenie rozwojem wojen handlowych. Wszyscy chcieli brzmieć ostrożnie 

odnosząc się do swoich planów co do normalizacji polityki pieniężnej. Ma to również znaczenie dla polskiej 

Rady Polityki Pieniężnej, skoro większość jej członków jest „za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych 

w kolejnych kwartałach”.  Na bazowych rynkach długu wydaje się, że rentowności będą wahały się w wąskim zakresie 

i bez wyraźnego kierunku, co byłoby pochodną utrzymujących się obaw o wzrost gospodarczy i światowy handel. 

Presję na polski dług mogą wywierać rosnące rentowności na rynkach bazowych i peryferiach strefy euro 

(co znalazło odzwierciedlenie w wynikach niektórych funduszy obligacji). Z drugiej strony kondycja budżetu ujemnie 

skorelowana z kondycją polskich piłkarzy jest doskonała, a informacja z polskiego Ministerstwa Finansów 

o odwołaniu aukcji obligacji wydaje się tego dowodzić.

OBLIGACJE

Wskaźnik nastawienia*:

Komentarz rynkowy Phinance

OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Obligacje emitentów 
posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów
nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych

Niestety sceptycyzm z czerwcowego komentarza dla tej klasy aktywów znalazł potwierdzenie w notowaniach 

polskich akcji. Szczególnie „Misie” obniżyły notowania, a indeks sWIG80 pod koniec czerwca zanotował 8 pod rząd 

spadkowych sesji. Prawie 10% skala spadku  w ciągu jednego miesiąca robi wrażenie. O danych 

makro – w przypadku polskich akcji – dalej uważam, że jest nie wielki sens pisać. Od wielu miesięcy bowiem, nie 

widać żadnej pozytywnej korelacji między makroekonomią a jej odzwierciedleniem w notowaniach polskich akcji. 

Oczywiście, można wysnuć argument, że WIG20 spadał mniej w czerwcu (choć zgodnie z oczekiwaniami przebił 

2200pkt) właśnie dlatego, że analiza fundamentalna największych spółek nie pozwoliła na większe spadki. 

Zwłaszcza poziom dywidend płaconych przez największe spółki nie pozwolił mu póki co spaść na nieracjonalne w 

stosunku do danych ekonomicznych poziomy. Dobrym przykładem jest PKNORLEN. Właśnie (26.06.2018r) pojawił 

się komunikat o wysokości dywidendy za 2017rok. ZWZ PKN Orlen w przyjętej m.in. głosami Skarbu Państwa 

uchwale zdecydowało, aby z zysku netto płockiego koncernu za 2017 r., który wyniósł 6 mld 101 mln 792 tys. 575,09 zł (!), 

przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł, co daje 3 zł na jedną akcję. 

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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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

Poprzedni miesiąc na rynku ropy naftowej przyniósł wyczekiwane spotkanie państw OPEC i decyzję dotyczącą 

podniesienia limitów produkcji tego surowca w kartelu. Decyzja o podniesieniu limitów produkcji o milion baryłek 

od razu wygenerowała komunikaty, że tak spora zwyżka nie jest technicznie możliwa. O ile Arabia Saudyjska może 

wyprodukować znacznie więcej ropy niż wydobywa obecnie, to niektóre państwa należące do OPEC, w tym Iran, Irak 

oraz Wenezuela, takich możliwości nie mają. Dla nich podniesienie produkcji jest więc kwestią, która ich co prawda 

dotyczy, ale na którą nie mają bezpośredniego wpływu. Na spotkaniu  OPEC  widać było zresztą podziały i konflikty 

wewnątrz kartelu, które wcześniej nie były tak otwarcie komunikowane. Iran zarzucił Arabii Saudyjskiej i krajom ją 

popierającym uległość wobec Stanów Zjednoczonych, bowiem USA w telefonicznych rozmowach z poszczególnymi 

państwami OPEC naciskały na zwiększenie produkcji ropy ze względu na potrzeby globalnej gospodarki. 

Tymczasem nie jest tajemnicą, że relacje Iranu ze Stanami Zjednoczonymi są fatalne po tym, jak USA zadecydowały 

o ponownym narzuceniu na ten kraj sankcji w bieżącym roku. Zresztą, sekretarz ds. energii USA, Rick Perry, 

powiedział, że działania OPEC i tak mogą okazać się niewystarczające, aby zapobiec wzrostom cen ropy naftowej. 

Według niego, sytuacja po stronie podaży jest wciąż napięta, i to nawet uwzględniając rekordową produkcję ropy 

w USA. Dodatkowo administracja Trumpa poinformowała, że wszystkie firmy powinny wstrzymać import irańskiej 

ropy wraz z upływem 180 dniowego okresu od momentu podpisania sankcji. W praktyce oznacza to, że 

w listopadzie spółki importujące surowiec najprawdopodobniej zostaną zmuszone do rezygnacji ze współpracy 

z Iranem pod groźbą nałożenia kar przez Biały Dom (Taka „FATCA” na rynku ropy…). W efekcie pod koniec miesiąca 

notowania ropy intensywnie wzrosły. Dotarcie do szczytów tegorocznych zbiegło się z publikowanymi w końcówce 

miesiąca danymi o zapasach paliw, tym razem wg EIA. Oficjalne oczekiwania to był spadek zapasów o 2,5 mln brk 

tymczasem zmiana zapasów to spadek o 9,9mln brk! To wydają się być dobre warunki do kontynuowania wzrostu 

i ustanowienia nowego rocznego maksimum.

Złoto za to zachowywało się mocno niestandardowo. Mimo wydarzeń politycznych doszło do dalszych spadków 

notowań, na tyle silnych, że kurs dotarł do poziomów wsparcia wyznaczonych grudniowym dołkiem na poziomie 

1253 $/ozt. Jako powód wskazać należy umocnienie dolara względem EURO. Mimo, iż inwestorzy zapomnieli póki 

co o złocie, wydaje się, że jest duża szansa, że w którymś momencie nastąpi wzrost kursu tego surowca w ramach 

ucieczki do bezpiecznej przystani.

SUROWCE

Można policzyć ile wyniosłaby dywidenda gdyby PKNORLEN wypłacił cały zysk! Zgodnie z rekomendacją zarządu 

spółki, pozostałe 4 mld 818 mln 665 tys. 392,09 zł z zysku netto spółki za 2017 r. akcjonariusze przeznaczyli na jej 

kapitał zapasowy. Jeśli zatem analiza makro (utrzymujący się okres rekordowo niskiego bezrobocia, PKB powyżej 

5%, niska inflacja i zero ryzyka dla podwyższania stopy procentowej) nie pcha rynku w górę to może trzeba postawić 

na analizę techniczną? A ta niestety nie wygląda dobrze. Zarówno teoria fal jak i teoria kanałów przemawia za 

kontynuacją spadków. Oczywiście jeśli spadki będą tak szybkie jak w końcówce czerwca na „Misiach” to lada dzień 

dotrzemy do technicznych poziomów wsparcia. Będzie to jednak tylko wsparcie w ogólnym trendzie. 

Do tego pamiętać należy, że w USA nie mieliśmy jeszcze porządnych spadków a wydają się słabnąć dane 

z największej gospodarki świata. Wzrost cen domów spadł do 6,6% r/r, czyli najniższego kwietniowego poziomu od 

7 lat, a indeks sentymentu CB Consumer Confidence spadł z 128,8 pkt. do 126,4 pkt. i okazał się wyraźnie słabszy 

od oczekiwań (127,6 pkt.). Oczywiście ani jedna ani druga informacja nie zmienia na razie wiele w ocenie 

amerykańskiej gospodarki, ale w połączeniu z cyklem podwyżek stóp procentowych jest argumentem za spadkami. 

Zachowanie rynków wciąż determinowane jest niemal w całości rozwojem sytuacji wokół konfliktu handlowego 

między USA a resztą świata. 
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*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*:

Sytuacja na rynkach walutowych nie uległa większej zmianie. Kurs EUR/USD dotarł w czerwcu do wyznaczonego 

w poprzednim komentarzu poziomu 1,1750 po czym w końcówce miesiąca intensywnie spadł na poziom 1,1550. 

Kolejne przepychanki i groźby w wojnie handlowej, opisane przy innych klasach aktywów - przyczyniają się do 

utrzymania awersji do ryzyka oraz presji na walutach krajów rozwijających się. W ostatnich dniach czerwca polska 

waluta doświadczyła silnej wyprzedaży. Kurs EUR/PLN na przestrzeni nieco ponad tygodnia wzrósł aż o 10 groszy 

i znalazł się na poziomach zbliżonych do tych notowanych w pierwszym kwartale ubiegłego roku (4,36). Polski złoty 

nie zareagował słabością na sytuację w kraju (ta nadal jest bardzo dobra), tylko na to, co działo się na zewnętrz. 

Wzrost obaw dotyczących ryzyka wystąpienia globalnej wojny handlowej, do czego doszło po agresywnych 

decyzjach rządu USA oraz serii komunikatów ze strony samego prezydenta Stanów Zjednoczonych podkopały 

sentyment do aktywów ryzykownych, co objawiało się poprzez spadki na indeksach giełdowych, aktywach EM 

i wzrostem zainteresowania lokowaniem kapitału w “bezpiecznych przystaniach" – wyjątkowo pominięto złoto. 

Złoty pozostaje relatywnie słaby, choć pewnej nadziei na odwrócenie dominującej tendencji można upatrywać 

w fakcie, iż poza relacją do euro na pozostałych zestawieniach nie doszło do przełamania majowych szczytów, 

co może przemawiać za fałszywym wybiciem kursu wspólnej waluty. Oprócz zawirowań z globalnym handlem w tle, 

na aktywa EM (w tym na złotego) mogą negatywnie wpływać zmiany w niektórych, pozornie niezwiązanych krajach 

zaliczanych do grupy rynków wschodzących. W centrum uwagi inwestorów znajdowała się Turcja, gdzie Erdogan 

wygrał wybory prezydenckie w pierwszej rundzie, a koalicja rządząca w skład której wchodzi jego partia zapewniła 

sobie ponad 50% głosów w wyborach parlamentarnych. Początkowa reakcja rynku na informacje o zwycięstwie 

“sułtana" była pozytywna - lira turecka istotnie zyskiwała w relacji do dolara amerykańskiego. Ostatecznie jednak 

iluzję stabilności pod rządami wieloletniego wodza przysłoniły obawy o jego nieortodoksyjne poglądy, które przeczą 

klasycznej wiedzy o ekonomii. Po wyborach Erdogan umocnił swoją pozycję w państwie, tym samym jego poglądy 

(zgodnie z którymi w kontekście dwucyfrowej inflacji należałoby obniżać stopy procentowe) mogą przestać być 

jedynie słowami, a mieć jeszcze większy efekt na realną gospodarkę, a to może być dla Turcji i jej waluty bardzo 

niebezpieczne. Do ciekawych rozstrzygnięć doszło dziś podczas posiedzenia Banku Czech. Konsensus rynkowy 

zakładał utrzymanie dotychczasowych parametrów polityki pieniężnej, jednak spora grupowa inwestorów liczyła na 

podwyżkę stóp procentowych i ich oczekiwania zostały zaspokojone. Bank zwiększył koszt pieniądza 

z 0,75% do 1%. Korona zareagowała umocnieniem zarówno w relacji do euro, jak i złotego, wobec którego kurs 

ustanowił nowy tegoroczny i jednocześnie 5-letni szczyt.

WALUTY

PLN Waluty obce

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Czerwiec 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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