
Na początku sierpnia doszło do spadku rentowności obligacji i to na całym końcu krzywej, potem jednak sytuacja na 

rynku obligacji zamarła, rentowności pozostały w trendzie bocznym, mimo aukcji zamiany obligacji i opublikowaniu 

przez rząd założeń przyszłorocznego budżetu. W 2019 r. deficyt ma wynosić 28,5 mld zł, najmniej od 2008-09. 

Deficyt sektora finansów publicznych ma wg rządu wynieść 1,8% PKB. Wydatki budżetu zaplanowano na niewielkim 

poziomie, biorąc pod uwagę okoliczności: wybory (parlamentarne w przyszłym roku) i dodatkowe pozycje 

kosztowe: podwyżki dla nauczycieli (1,8 mld zł), relatywnie dużą rewaloryzację rent i emerytur (ok. 7 mld zł), emerytury 

minimalne dla kobiet wielodzietnych (ok. 0,35 mld zł). Zaproponowany poziom deficytu budżetowego jest stosunkowo 

niski. Wzrost VAT wygląda optymistycznie, a założenia dla PIT i CIT są raczej konserwatywne. Podsumowując, główne 

założenia budżetu wyglądają realnie i powinny być dobrze przyjęte przez inwestorów. Na ten rok realizacja deficytu 

ma wynieść 23,8 mld zł co jest zgodne z prognozami i poniżej ustawowego deficytu 41,5 mld zł. Zastanawiająco słabo 

na tle opisanej pierwszym zdaniem sytuacji, względem benchmarku (POLAND 10Y BOND YIELD), prezentują się wyniki 

funduszy obligacyjnych. Rynek nie bardzo uzasadnia spadki notowań funduszy w takim zakresie, w jakim to miało 

miejsce w sierpniu. Odpowiedzi zatem trzeba będzie poszukać albo w kosztach albo...za granicą. Obligacje tureckie 

dotarły z rentownością do 20% - o Turcji pisałem wielokrotnie, a coraz częściej wskazuje się na Włochy, jako następny 

po Turcji kraj z kłopotami budżetowymi. Wydaje mi się, że temat Włoch może być rynkowym zagrożeniem nr 1 jesienią. 

Na tak zwanych rynkach podstawowych rentowności 10-letnich obligacji USA lekko spadły, a Niemiec wzrosły. 

Jeśli  Jerome Powell nie osłabi oczekiwań rynku odnośnie podwyżek stóp, to w dalszym ciągu będzie presja na wzrost 

rentowności w USA. W efekcie, dług Polski też mógłby być pod presją. Oddzielną kategorią są obligacje korporacyjne. 

Właśnie dziś pojawiła się informacja o aresztowaniu byłego prezesa (na dziś nie napisano wprost, że chodzi 

o głównego akcjonariusza ALTUSa) i wiceprezesa ALTUS TFI, którym prokuratura zarzuca wyrządzenie spółce GetBack 

szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, szacowanej obecnie, na co najmniej 160 mln zł. 

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

Rynek akcji w sierpniu to pełnia lata (słonecznie i przyjemne) dla spółek dużych - na początku sierpnia doszło do przeceny 

w tym segmencie, ale od 20.08 mieliśmy do czynienia z mini hossą w tej klasie aktywów. Powiało takim optymizmem, że 

niektórzy zaczęli marzyć o ataku na tegoroczne styczniowe szczyty (WIG20 – 2650pkt) już we wrześniu. Rynek akcji dla 

spółek małych to już późna jesień (deszczowo i depresyjnie)…Bardzo mocne spadki dotyczyły zwłaszcza  sWIG80 

(z 13050ppkt do 12550pkt). Nic dziwnego jeśli w indeksie tym kwotowane są trzy spółki, które w sierpniu znajdowały się 

pod szczególnym obstrzałem, czyli: GETINHOLDING, IDEA BANK i ALTUS TFI. Kurs akcji ostatniej wymienionej spółki 

stracił po informacji o aresztowaniu b.prezesa i wiceprezesa spółki 35%...Najpierw jednak, w połowie sierpnia IDEABANK 

i GETIN spadły do historycznych minimów. Było to pochodną utworzenia wysokich rezerw i odpisów aktualizujących, 

które obciążą wyniki finansowe. Oczywiście rezerwy, pisząc wprost, utworzono na ewentualne wypłaty klientom 

odszkodowań z tytułu sprzedaży obligacji spółki GetBack. Kurs GTN spadł z 0,60zł do 0,25zł. Doskonale w dalszym ciągu 

zachowywali się producenci gier komputerowych, ale wydaje się, że kursy akcji tych spółek docierają do absurdalnych 

z punktu widzenia analizy fundamentalnej wyceny. Brakuje tylko zapalnika który uruchomi głębszą korektę (albo jak kto 

woli „urealni wycenę z punktu widzenia matematyki finansowej”). Polskie dane makro wyglądają dalej imponująco. 

31.08 opublikowano dane dotyczące PKB za II kwartał 2018, które okazały się nieznacznie lepsze od oczekiwań na 

poziomie kwartał do kwartału (+1proc.)  oraz zgodne z oczekiwaniami +5,1 proc. r/r. Te dane, to między innymi efekt 
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Akcje o dużej kapitalizacji
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Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych

Druga połowa sierpnia na rynku miedzi upłynęła pod znakiem wzrostów w ramach odreagowywania dynamicznej 

zniżki z wcześniejszych tygodni. Zła passa tego metalu trwa  od początku bieżącego roku. Tylko jeden miesiąc, 

kwiecień, zakończył się dla cen miedzi na plusie, a i tak zwyżka ta była niewielka. W dalszym ciągu nie widać 

wyraźnego popytu. Z całą pewnością ciosem dla cen miedzi okazały się, wskazywane w komentarzu przy akcjach 

zapowiedzi wprowadzenia przez Amerykanów wysokich ceł na kolejne produkty importowane z Chin. O ile jeszcze 

w poprzednim tygodniu dyskutowano o możliwości złagodzenia wojny handlowej na linii USA-Chiny, to 

dyplomatyczne rozmowy nie przyniosły efektu i zamiast polepszenia relacji między tymi krajami, mamy do czynienia 

z zaostrzeniem konfliktu. To budzi obawy o przyszłość globalnej gospodarki, w tym również popytu na miedź. Gdyby 

szukać argumentów za wyraźniejszym odbiciem ceny należałoby wskazać, że zapasy miedzi są obecnie w tendencji 

zniżkowej, a to poważny argument za wzrostem ceny jeśli tylko administracja Trumpa spuści z tonu.

W przypadku cen ropy Brent, ostatnie wzrosty doprowadziły notowania tego surowca w pobliże tegorocznych 

maksimów. Cena tego europejskiego gatunku ropy w ostatnim czasie mocniej reaguje niż amerykański 

odpowiednik czyli WTI. Nic dziwnego, że pojawiają się artykuliki straszące wzrostem ceny paliwa na stacjach nawet 

w takich nie branżowych mediach jak Pudelek (nie zaglądam tam, ale Żona mnie poinformowała ). Jest to oczywiście 

reakcja na  możliwe ograniczenia produkcji ropy naftowej w Iranie, związanej z narzuconymi na ten kraj sankcjami 

amerykańskimi. Stany Zjednoczone dały swoim sojusznikom czas do 4 listopada na dopasowanie się do sankcji, 

czyli w praktyce, na całkowitą rezygnację z kontaktów handlowych z Iranem. W obawie przed konsekwencjami ze 

strony Amerykanów, niektóre państwa faktycznie zaczęły ograniczać zamówienia na irańską ropę naftową, co było 

lepiej widać właśnie w sierpniu. 4 listopada zacznie się szybko zbliżać i wydaje się, że proces ten może przybrać na 

sile. Być może znajdą się odważni, którzy spróbują jakoś obejść sankcje. Tak duży odbiorca jak Chiny już 

zapowiedziały, że nie chcą rezygnować z dostaw irańskiej ropy naftowej. Kwestia sankcji na Iran z pewnością będzie 

ważnym czynnikiem cenotwórczym na rynku ropy w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Jednak oprócz niej, obawy 

budzą także inne kwestie, w tym ciągle spadająca produkcja ropy naftowej w Wenezueli. To ona sprawia, że na rynku 

ropy naftowej, mimo wyższych limitów ropy w porozumieniu OPEC, wciąż daleko jest do jakiejkolwiek nadwyżki.

Warto zwrócić uwagę na złoto, którego cena w sierpniu osiągnęła roczne minimum na poziomie 1160$/ozt 

spadając od kwietnia z poziomu 1350$/ozt. Wydaje się, że spełnione są wszystkie warunki do przynajmniej kilku 

tygodniowej korekty. Podobnie jest ze srebrem, gdzie zdecydowanie nie sprawdziła się prognoza, ze może to być 

tegoroczny driver na rynku surowców.

SUROWCE

wyników największych spółek, a to chroni je póki co, przed głębszą przeceną. Rekordowo niskie bezrobocie, niska inflacja 

– jest tak dobrze, że jak podał GUS spożycie wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, w przeliczeniu na 100 proc. 

alkoholu, wzrosło w Polsce w 2017 roku do rekordowego 3,3 l na osobę �. Poza znakomitymi danymi makro, które 

zwłaszcza WIG20 powinien w dalszym ciągu odczuwać, niepokojące jest wrażenie, że czarne chmury ponownie 

gromadzą się nad rynkami wschodzącymi. O problemach Turcji i Argentyny wspomniałem przy walutach, o Włoszech 

przy obligacjach. Do tego dochodzą przecieki, mówiące o potencjalnym nałożeniu przez USA kolejnego pakietu taryf 

importowych na chińskie towary. Cały czas jesteśmy w cyklu podwyższania stopy procentowej w USA. A Donald Trump 

zagroził, że jeżeli nie zostaną przeprowadzone reformy w WTO, to Stany opuszczą struktury tej organizacji. Poza tym 

hossa w USA – S&P500 bardzo blisko historycznych maksimów na poziomie 2901 (31.08), też musi się kiedyś skończyć…
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Tak jak poprzedni komentarz zaczynał się od stwierdzenia małej zmienności głównej pary walut, tak i ten trzeba by 

takim stwierdzeniem rozpocząć. Sytuacja eurodolara od trzech miesięcy pozostaje bez zmian. Wydaje się jednak, że 

jesteśmy bliżej jakiegoś większego ruchu. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się umocnienie dolara. Na korzyść 

amerykańskiej waluty przemawiają ostatnie bardzo pozytywne odczyty makroekonomiczne. Zarówno indeks Fed 

z Filadelfii, jak również indeks zaufania konsumentów znacząco przekroczyły rynkowe oczekiwania. Natomiast 

dzisiejsza (31.08) rewizja amerykańskiego PKB w II kw. do 4,2% (przy prognozie 4%) zaprasza inwestorów do 

dalszego umocnienia dolara, a bankierów z Fed do dokonania jeszcze 2 podwyżek stóp procentowych w tym roku. 

Ewentualne  umocnienie dolara na szerokim rynku powinno przynieść odbicie kursów zagranicznych walut od 

lokalnych minimów i zwrot w trendzie wzrostowym złotego. Do przeceny eurodolara i w konsekwencji złotego 

zachęca również komunikat agencji Moody’s, przestrzegający przed pogarszającą się kondycją tureckiego sektora 

finansowego. Kurs tureckiej liry (historyczne dno) bardzo dobrze ryzyko to odzwierciedla. Innym ciekawym 

wydarzeniem są problemy argentyńskiego peso.  Tamtejszy bank centralny zmuszony został w związku z nimi do 

rozpaczliwego ruchu - do jednorazowego podniesienia stóp procentowych z 45% do 60% (!!!). Powodem tych 

działań jest walka z galopującą inflacją oraz chęć ustabilizowania waluty. Co ciekawe waluta Argentyny dalej 

gwałtownie traci i to pomimo tego, że oprócz podwyżek stóp procentowych kraj otrzymał wsparcie MFW. 

Jak zauważają złośliwi kraj ten nie zbankrutował już 4 lata �.Póki co złoty jest daleko od takich kłopotów choć po 

dobrym początku sierpnia w końcówce nadszedł czas na korektę. Złoty kończy miesiąc na poziomie 4,29 do EURO. 

Zdecydowanie najgorzej było na franku, który podrożał w skali miesiąca z 3,68 na 3,82. Co prawda jako powód 

osłabienia złotówki niektórzy wskazywali deficyt budżetowy. Po czerwcu było 9,5 miliarda złotych nadwyżki a w lipcu 

zobaczyliśmy deficyt. Co spowodowało, że jesteśmy prawie miliard złotych na minusie? Dwie główne sprawy to: 

po pierwsze wydatki na obsługę zadłużenia po drugie spowolniły dochody podatkowe. Bardziej realne wydaje się 

jednak, że złotówka bardzo delikatnie zareagowała na kłopoty z walutami innych rynków wschodzących. Jeśli więc, 

kłopoty te jesienią zaczęłyby się nasilać, złoty może w dalszym ciągu pozostawać pod presją. Krótkoterminowo 

jednak, z punktu widzenia analizy technicznej, spodziewać się można niewielkiego umocnienia złotówki, które 

zapewne mogłoby zostać wytłumaczone dobrymi danymi makro.

WALUTY

PLN Waluty obce

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Wrzesień 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.

Komentarz rynkowy Phinance


