
Przechadzając się po dowolnym targowisku (dla miłośników zabytków Warszawy polecana Hala Mirowska) można być 

zachwyconym. Trudno przypomnieć sobie rok, w którym tak widoczny byłby owocowy i warzywny boom. Co łączy się 

z bardzo atrakcyjnymi cenami. Sądzić więc należy, że CPI za lipiec będzie niższy niż odczyt za czerwiec, a inflacja 

bazowa bez cen żywności i energii raczej pozostanie bez zmian. Głównym czynnikiem powodującym spadek CPI 

będzie żywność, z wspomnianym na wstępie spadkiem cen owoców i warzyw, które przeważyły nad tendencjami 

wzrostowymi cen masła i drobiu. Ceny paliw były czynnikiem podtrzymującym inflację blisko poziomu z czerwca, 

głównie poprzez efekt niskiej bazy statystycznej (w lipcu ceny paliw wzrosły tylko o 1% m/m). Do tego po czerwcu 

budżet pokazał nadwyżkę 9,5 mld zł, czyli tylko odrobinę mniejszą niż po maju (9,6 mld zł)! Znakomite były przede 

wszystkim wpływy z VAT, które w samym czerwcu wzrosły o ok. 15% r/r, oraz wpływy z CIT (+ 50% r/r). Tak wysoka 

dynamika podatków od zysków firm jest jednak prawdopodobnie efektem czynników jednorazowych i raczej nie 

zostanie utrzymana w kolejnych miesiącach (w czerwcu tradycyjnie wpływy z CIT są niskie, więc w tym miesiącu łatwo 

o duże zmiany dynamiki). Łącznie w czerwcu wpłynęło do budżetu 28 mld zł wobec planu 24,5 mld zł. Wydatki wyniosły 

28 mld zł. Dobry wynik budżetu w czerwcu oznacza, że na koniec roku deficyt może być nawet o połowę niższy od 

limitu założonego w ustawie (41,5 mld zł). W tym otoczeniu rynek obligacji zachowuje się modelowo. Na krajowym 

rynku stopy procentowej rentowności spadły o ok. 2 pb na całej długości krzywej mimo raczej globalnej niechęci do 

obligacji. Znamienne było też, iż Ministerstwo Finansów najpierw ograniczyło planowaną podaż obligacji na aukcji 

kończącej lipiec do  4-7 mld zł (z 4-8 mld zł), a następnie sprzedało obligacje za 7 mld zł przy popycie wynoszącym 

10,2 mld. Po aukcji resort poinformował, że ma sfinansowane 67% tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

W lipcu polski rynek długu radził sobie lepiej niż zagraniczny (dzięki korzystnym warunkom płynnościowym), ale 

w najbliższym czasie coraz istotniejsze dla krajowych obligacji mogą być czynniki globalne. Krajowy dług może podążać 

za rynkami bazowymi, tak jak to zrobił reagując na doniesienia ze spotkania Trump-Juncker a trochę ignorując 

znakomite wyniki cytowanej aukcji obligacji.…Poza tym bardzo mocno zawężyły się spready do Bunda i Treasuries. 

OBLIGACJE
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Narzekałem w poprzednim komentarzu, że rynek ignoruje doskonałe dane makro i wskazywałem potencjał spółek 

dywidendowych na przykładzie PKNORLEN. WIG20 wzrósł w lipcu 6,3% a właśnie spółki paliwowe miały w tym duży 

udział. Uczestnicy rynku przypomnieli sobie o zakazie handlu w niedziele, doważające je w swoich portfelach…? Trudno 

oczywiście mówić o hossie – tym bardziej, że małe i średnie spółki pozostawały mocno w tyle. Poza producentami gier 

komputerowych, gdzie mamy imponujące wzrosty. CD Projekt pod względem kapitalizacji wyprzedził kolejnego 

państwowego giganta. Producent „Wiedźmina” i „Cyberpunka” w oczach inwestorów jest wart więcej niż KGHM, czyli 

jeden z największych na świecie producentów miedzi i srebra, a jego kaitalizacja na poziomie 18mld daje mu 8 miejsce 

wśród wszystkich spółek notowanych na GPW. Bardzo ciekawe i napawające optymizmem są też dane dotyczące 

sektora bankowego którego wynik finansowy netto wyniósł 3,4 mld zł w I kwartale br. co oznacza wzrost o 22,7% w skali 

roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,1% i wyniosła 1 813,5 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Do tego 

wszystkiego niska stopa procentowa, która przy obecnym składzie RPP pewnie pozostanie bez zmian do końca 

2019 roku. Na nasz rynek z optymizmem spoglądają analitycy Goldman Sachs. Bank przedstawił raport, w którym 

zaprezentował bardzo obiecującą prognozę dla rynków emerging markets, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
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Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych

Czerwiec i pierwsza połowa lipca dla inwestorów na rynku miedzi był bardzo nerwowy a spadek z poziomu 330¢/lb 

do 270¢/lb (HIGH GRADE COPPER) robi wrażenie. Druga połowa lipca to już odreagowywanie wcześniejszej 

dotkliwej zniżki, w wyniku czego cena miedzi dotarła do poziomu 285¢/lb. Wiele wskazuje jednak na to, że to nie 

koniec emocji dla inwestorów na rynku miedzi, a dopiero ich początek. W sierpniu siły popytu i podaży będą się 

ścierać w obliczu istotnych informacji fundamentalnych, które pojawią się na rynku tego metalu. Z jednej strony, 

negatywny wpływ na ceny miedzi mają obawy o spadek popytu na ten surowiec w Chinach. W tym kraju ogłoszony 

został zamiar zamknięcia około tysiąca firm przemysłowych z okolic Pekinu do roku 2020 ze względu na program 

walki ze smogiem oraz wsparcia innych regionów kraju. To jednak budzi pytania o to, czy taki ruch nie ograniczy 

ogólnej aktywności spółek przemysłowych w Chinach i, tym samym, nie przyczyni się do spadku popytu na miedź. 

Dodatkowo, w bieżącym tygodniu mają pojawić się odczyty PMI dla przemysłu w Chinach za lipiec, przy czym rynek 

oczekuje, że będą one rozczarowujące, co również negatywnie wpływa obecnie na notowania miedzi. Z drugiej 

strony, jeśli powyższe dane nie okażą się tak słabe, jak zakładają inwestorzy, to cena miedzi może odbić w górę. 

Jeszcze większy pozytywny efekt na notowaniach tego metalu może wywołać potencjalny strajk w kopalni Escondida 

w Chile – największej kopalni miedzi na świecie. 

Cena ropy oddaliła się od rocznego maksimum, mimo wydawałoby się korzystnych warunków do kontynuowania 

zwyżki. O ile presję popytu wywoływał wzrost napięć na linii USA-Iran, to obecnie pojawił się dodatkowy czynnik 

sprzyjający wzrostom cen ropy naftowej: zaburzenia w transporcie ropy naftowej na Morzu Czerwonym. 

Minister energii Arabii Saudyjskiej, Khalid al-Falih, poinformował o tymczasowym wstrzymaniu eksportu saudyjskiej 

ropy naftowej przez cieśninę Bab al-Mandab ze względu na środowe ataki na dwa tankowce na Morzu Czerwonym. 

Za ataki odpowiada jemeński ruch Huti, który, według przekazów Saudyjczyków, powiązany jest z Iranem. Saudyjski 

minister podkreślił, że przerwy w dostawie będą trwać, dopóki jego kraj nie upewni się, że dalszy transport ropy tą 

trasą jest bezpieczny. Dodatkowym wsparciem dla cen ropy naftowej były informacje dotyczące jej zapasów 

w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj amerykański Departament Energii podał w swoim cotygodniowym raporcie, 

że w minionym tygodniu zapasy ropy naftowej w USA spadły aż o 6,1 mln baryłek, czyli dwukrotnie więcej, 

niż oczekiwano. Tym samym, zapasy tego surowca w Stanach Zjednoczonych dotarły do poziomu 404,9 mln 

baryłek, najniższego od lutego 2015 roku. W dużej mierze te liczby były powiązane ze wzrostem eksportu ropy 

naftowej z USA (do niemal rekordowych poziomów) przy jednoczesnym sporym spadku importu. Niemniej, 

zarówno kwestia wstrzymanego transportu saudyjskiej ropy naftowej na Morzu Czerwonym, jak i spadku zapasów 

ropy w Stanach Zjednoczonych, mogą przekładać się pozytywnie na notowania ropy naftowej. 

SUROWCE

Wydarzeniem lipcowym na giełdach były wyniki Facebooka. Majątek Zuckerberga skurczył się nagle o jedną piątą. 

Akcje giganta zapikowały aż 19 proc. do najniższego poziomu od kwietnia. Tym samym wartość spółki z 630 mld dol. 

spadła do 508 mld dol. Oznacza to, że tylko jednego dnia akcjonariusze Facebooka stracili ponad 120 mld dol. Do tego 

słabe raporty amerykańskich gigantów Intela i Twittera wpędziły inwestorów w małą panikę. W końcówce lipca 

inwestorzy poznali wartość zannualizowanego wzrostu PKB dla Stanów w drugim kwartale. Wynik na poziomie 4,1% był 

zgodny z prognozami - jednocześnie najwyższy od czterech lat.  Na uwagę zasługują również lipcowe dane 

makroekonomiczne dotyczące wartości przemysłowych indeksów PMI dla Stanów i Eurolandu które przebiły 

oczekiwania rynku. Zagrożenia dla rynku akcji pozostają niezmienne. W USA mamy cykl podwyżek stopy (prognozowane 

jeszcze dwie w tym roku). No i wojna handlowa, która dalej wisi w powietrzu, mimo, że prezydent Trump bierze się za inny 

sztandarowy projekt - budowę obiecanego w kampanii muru.
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Sytuacja eurodolara od dwóch miesięcy pozostaje bez zmian. Konsolidacja i wakacyjny (czyli spokojny i leniwy) 

handel. Rynek porusza się „od bandy do bandy” w przedziale 1,15 i 1,18, a w lipcu zakres wahań skurczył się do 

bardzo wąskiego pasma 1,16-1,175. Aktualnie najbardziej popularna para walutowa na świecie oscyluje w rejonie 

1,165. Napięcie związane z wojną handlową póki co zmalało, a banki centralne przedstawiły swoje zamierzenia. 

Za nami posiedzenie Rady Prezesów EBC zwieńczone konferencją z udziałem Mario Draghiego. Wydarzenie to 

jedynie potwierdziło plany i postawę banku, toteż reakcja rynku była niemal niezauważalna. Wydaje się, 

że nadchodzące posiedzenie FOMC również pozostanie bez większego echa na rynku, zwłaszcza, że tym razem 

inwestorzy nie będą mieli okazji wysłuchać wystąpienia Jerome’a Powella. Aktualnie brakuje impulsów, 

które mogłyby EURUSD pchnąć w którąś stronę. Uspokojenie nastrojów na globalnych rynkach finansowych służy 

polskiej walucie. Złoty zyskuje a najbliższe wsparcie znajduje się w rejonie 4,275. Czynniki ryzyka pozostają póki co 

w tle. Niemniej warto pamiętać o jastrzębiej postawie FOMC. Ale po co szukać za oceanem..? Wiceprezes czeskiego 

banku centralnego M. Hampl (CNB) ocenił, że kwestia podwyżek stóp procentowych będzie omawiana na każdym 

posiedzeniu banku centralnego. Jego zdaniem, referencyjna stopa procentowa (1 proc., po podwyżce w czerwcu 

o 25 pb.) powinna w niedalekiej przyszłości wzrosnąć dwukrotnie. Hampl widzi w czeskiej gospodarce wyraźne 

oznaki przegrzania w dwóch obszarach: na rynku pracy oraz nieruchomości (a Czechy tak jakby Nas o krok 

wyprzedzały…). Po tych wypowiedziach  analitycy Morgan Stanley podnieśli prognozy dla stóp proc. o 25 pb 

i oczekują, że do końca 2018 r. stopy proc. w Czechach wzrosną do 1,5 proc., a do końca 2019 r. do 2,25 proc. 

W Polsce mamy kontynuację bardzo gołębiej retoryki RPP (wywiad z członkiem RPP Rafałem Surą) co jest 

argumentem zwłaszcza na tle cytowanych rynków za osłabieniem waluty. Do tego dochodzą znane z poprzednich 

miesięcy ewentualne zagrożenia: rosnące rentowności amerykańskich obligacji, nadal aktualne ryzyku wojny 

handlowej, czy też problemy poszczególnych rynków emerging markets, które psują nastroje wokół całego koszyka. 

Oczywiście złotemu pomagać będzie niska inflacja i doskonała sytuacja budżetowa opisana przy obligacjach.

WALUTY

PLN Waluty obce

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Sierpień 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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