
„Konstytucja! Konstytucja!” – słychać tu i ówdzie w Polsce. Nawet na meczu siatkarskim w finale mistrzostw świata 

Polska-Serbia na trybunach pokazywano ubranych w koszulki z adekwatnym napisem kibiców polskich. Jesień może 

stać pod znakiem wiadomych kłopotów: Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę przed Trybunał 

Sprawiedliwości UE ws. reformy sądownictwa, oceniając, że narusza ona prawo unijne (naruszenie niezależności 

sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów). Jednocześnie KE poprosiła Trybunał o zastosowanie w tej sprawie 

przyspieszonego trybu procedowania. Do tego Komisja poprosiła o zarządzenie środków tymczasowych – co również 

jest sposobem na nadanie sprawie priorytetu. Odwołanie się do TSUE to sposób przełamania proceduralnej niemocy 

Komisji w sporze z Polską. Procedura związana z Artykułem 7 może nie doprowadzić do nałożenia sankcji na Polskę 

z uwagi na bardzo prawdopodobne weto Węgier, natomiast orzeczenie Trybunału nie podlega zatwierdzeniu przez 

przedstawicieli państw UE. Jeśli kraj nie dostosuje prawa zgodnie z wyrokiem TSUE, Komisja Europejska może zwrócić 

się do Trybunału o nałożenie kary pieniężnej (naliczanej tak długo jak kraj nie dostosowuje swojego prawa do wyroku) 

i/lub opłaty ryczałtowej. Wiem, że czyta się to mało efektownie, ale efekty w postaci presji na obligacje mogą być już 

bardziej widowiskowe.  Rentowności krajowych obligacji nie uległy dużym zmianom we wrześniu - mimo dość 

znacznego wzrostu za granicą. Na czele z  rentownością niemieckich bundów, które po dłuższej przerwie znalazły się 

powyżej 0,5%. Kolejna podwyżka stóp przez FOMC do 2,0%-2,25% - wpłynie pewnie negatywnie (chociaż przejściowo 

i w niewielkim stopniu) na długi koniec krajowej krzywej. Po oczyszczeniu z wahań sezonowych ogólny wskaźnik 

koniunktury GUS dla przemysłu pokazał we wrześniu delikatną poprawę. Podniosły się oceny bieżącej i oczekiwanej 

sytuacji gospodarczej, produkcji oraz prognoza nowych zamówień. Skala wrześniowej poprawy jest jednak 

zdecydowanie mniejsza niż sierpniowy spadek tych komponentów i ogólnego wskaźnika. Bardzo ciekawe dane 

opublikował NBP. Otóż: nadal przyspieszały depozyty gospodarstw domowych, z 7% r/r do 7,4%. Szybciej rosły też 

depozyty przedsiębiorstw, 6,8% r/r wobec 6,5% poprzednio (osiągając historycznie wysoki poziom!!!). Pokazuje to, jak 

słabo zorganizowany jest rynek obligacji. Gospodarstwo domowe czyli Klient Detaliczny po prostu ma kłopot 

z kupnem obligacji, albo kupno to wiąże się ze zbyt dużym kosztem. W innym wypadku, zakładając efektywność rynku, 

powinniśmy obserwować duży napływ środków z depozytów w obligacje (10YBOND Poland 3,26% 

z dnia 27.09.2018). Jeśli chodzi o globalne wydarzenia to ciekawa była podwyżka stóp procentowych w Turcji 

(ocieplenie klimatu dla rynków wschodzących) a także kolejna podwyżka stóp w Czechach, gdzie główna stopa wzrosła 

z poziomu 1,25 do 1,5% (jeszcze na początku ubiegłego roku wynosiła zaledwie 0,05%!). Po stronie tradycyjnych 

zagrożeń odnotujmy wypowiedzi Donalda Trumpa z końcówki września, który wyraził niezadowolenie z negocjacji 

z Kanadą (w ramach NAFTA), które przełożyły się z kolei na spadek popytu na ryzykowne aktywa.

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

Przecena „Misiów” to już naprawdę nie przelewki. Indeks sWIG w skali roku (wrzesień17-wrzesień18) stracił blisko 25% 

indeks mWIG 15%. Spadki te odbyły się jakoś tak po cichu…Nikt nie odtrąbił bessy, a na czołówkach gazet próżno 

szukać sensacyjnych tytułów. Oczywiście do minimów z roku 2009 ciągle daleko.. Na tym tle spadek WIG20 o 5% w 

skali roku, jawi się niemal jak oaza na pustyni. Wszystko to przy dobrych danych makro, niskiej stopie i bardzo dobrej 

sytuacji na rynkach zagranicznych (oczywiście tych nazywanych dojrzałymi). S&P500 pobił kolejny rekord, docierając 

we wrześniu do poziomu 2940pkt, w drugiej połowie miesiąca jednak oddając wzrost z pierwszego tygodnia. Już w 

poprzednim miesiącu martwiłem się co będzie jak w USA dojdzie do przeceny… A tradycyjne konserwatywne 

symptomy nadchodzących spadków już mamy (rentowność obligacji powyżej 3%, cykl podwyżek stóp procentowych). 

Jeśli by szukać w Polsce takich „czarnych jaskółek” to ciekawe dane opublikował NBP. Dynamika kredytu ogółem 
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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

Komentarz sprzed miesiąca właściwie…nic nie stracił na aktualności. Miesiąc na rynku ropy naftowej skończył się 

wzrostami a notowania ropy WTI w USA przekroczyły poziom 72 USD za baryłkę po raz pierwszy od lipca tego roku. 

Jednak jeszcze więcej uwagi przyciągnęła sytuacja na rynku europejskiej ropy Brent, gdzie notowania, po kilku 

nieudanych próbach, wybiły się w końcu ponad poziom 80 USD za baryłkę. Oznacza to, że cena tego gatunku ropy 

naftowej jest już najwyższa od 2014 roku. Jeszcze do niedawna poziom 80 USD za baryłkę wydawał się barierą mało 

realistyczną do pokonania, głównie ze względu na fakt, że najwięksi producenci ropy naftowej, w tym głównie Stany 

Zjednoczone i Rosja, zwiększali produkcję tego surowca, a Arabia Saudyjska deklarowała potencjał do wzrostu 

wydobycia w dowolnej chwili. Jednak kwestia Iranu zaczęła coraz bardziej przekładać się na obawy 

o produkcję ropy naftowej na świecie, zwłaszcza że ostateczny termin wprowadzenia sankcji przypada już na początek 

listopada, więc coraz więcej państw i konkretnych firm wygasza już współpracę z Iranem i zaopatruje się wśród innych 

dostawców. Sytuacja w Iranie była głównym tematem rozmów producentów ropy naftowej w Algierii. Spotkały się 

państwa OPEC oraz kraje, które wraz z nimi podpisały naftowe porozumienie, czyli przede wszystkim Rosja. Jednak, 

wbrew oczekiwaniom, państwa te wcale nie zadeklarowały chęci szybkiego zwiększania wydobycia ropy naftowej. To 

zaniepokoiło inwestorów, zwłaszcza że zapasy ropy naftowej na świecie ostatnio spadały, a kłopoty z produkcją 

dotyczą nie tylko Iranu, lecz także innych producentów (w tym głównie Wenezueli). Niechęć do zwiększania produkcji 

ropy może świadczyć o tym, że Arabia Saudyjska i Rosja czują się komfortowo przy tym poziomie cen ropy naftowej, 

albo o tym, że kraje te nie posiadają zbyt dużego potencjału do zwiększania produkcji w tym momencie. Zupełnie inną 

postawę prezentują Stany Zjednoczone, co pokazały ostatnie nawoływania Donalda Trumpa do pozostałych 

producentów ropy o wpływ na obniżkę cen tego surowca. Co niezbyt dobrze świadczy o spójności polityki 

gospodarczej USA (z jednej strony sankcje na Iran z drugiej zdziwienie że cena rośnie).

Decyzja Fedu opisana przy obligacjach pomogła wartości amerykańskiemu dolarowi, co z kolei negatywnie przełożyło 

się na cenę złota. Niemniej, nie było to dla inwestorów żadną niespodzianką, więc reakcja była stłumiona. Notowania 

złota utrzymują się wciąż w okolicach psychologicznej bariery na poziomie 1200 USD za uncję, a strona popytowa się 

nie poddaje, co widać po próbie odbicia z końcówki miesiąca. W szerszym kontekście, cena złota porusza się nadal w 

konsolidacji cenowej. Im dłużej utrzymuje się ruch boczny, tym większe prawdopodobieństwo, że wybicie z niego 

będzie dynamiczne. Wydaje się, że we wrześniu spełniły się wszystkie warunki żeby cena spadła a tak się nie stało… 

Skoro więc nie chce spaść to….?

SUROWCE

skorygowana o zmiany kursowe wyniosła w sierpniu 6,0% r/r – to drugi najwyższy odczyt na przestrzeni ostatnich 

trzech lat. Powyżej 6% r/r utrzymała się skorygowana dynamika kredytu dla firm. Nie jest to oczywiście jeszcze poziom 

z 2007roku, ale zwykle takie dynamiki obserwujemy na końcu cyklu. W budownictwie z kolei lepiej oceniono bieżący i 

przyszły strumień zamówień oraz wzrosły oczekiwania co do przyszłej produkcji (dane GUS). Nastroje biznesowe w 

handlu pozostają historycznie wysokie. Pogorszył się indeks bieżącej sprzedaży, za to wyraźnie poprawiła się ocena 

przyszłego popytu i sprzedaży. W transporcie doszło do spadku wskaźnika ogólnego klimatu do najniższego poziomu 

w tym roku, zdecydowanie pogorszyła się ocena przyszłej sytuacji gospodarczej przy nadal bardzo wysokiej ocenie 

bieżącej sytuacji. W branży rosną też obawy o przyszłą sytuację finansową (indeks najniżej od połowy ub.r). Skromne 

odbicie odsezonowanych wskaźników dla przemysłu nie wystarcza, żeby zażegnać obawy o spowolnienie 

gospodarcze, mitygowane wciąż stabilnymi dobrymi nastrojami w budownictwie i handlu. Pytanie tylko, czy jak nastąpi 

zmiana cyklu i bessa w USA będzie jeszcze gdzie spadać…? Po takiej przecenie zwłaszcza w sektorze „małych 

i średnich”, przy utrzymaniu się dobrej koniunktury w USA, rynek powinien krótkoterminowo odbić w górę.
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Rezerwa Federalna nie zaskoczyła inwestorów, gdyż poinformowała o podwyżce stóp procentowych, która była 

oczekiwana na rynku już od dłuższego czasu. Fed utrzymał także optymistyczne spojrzenie na obecny stan 

amerykańskiej gospodarki, podkreślając, że radzi sobie ona na tyle dobrze, że dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej 

nie powinno być żadnym problemem. W rezultacie, scenariusz jeszcze jednej podwyżki stóp w bieżącym roku oraz 

trzech podwyżek w 2019 roku został utrzymany. W tej sytuacji końcówka miesiąca stała pod znakiem umocnienia się 

amerykańskiej waluty. Umocnił się też w końcu złoty docierając do poziomu 4,26 do EURO i 3,66 do USD. Wydaje się 

to jednak korektą o której pisałem miesiąc temu. Latem wskazywałem, że jesienią może powrócić problem Włoch. 

No i coraz częściej w komentarzach temat ten się przewija. Przywódcy populistycznych partii Pięciu Gwiazd oraz Ligii 

negocjują z Ministerstwem Finansów kształt budżetu na kolejny rok. Nie jest tajemnicą, że rozmowy odbywają się w 

dość burzliwej atmosferze, bowiem realizacja drogich obietnic wyborczych rządzącej koalicji kosztowałaby dość dużo. 

Wstępne szacunki zakładają, że deficyt budżetowy może wzrosnąć do poziomu 2,4%-2,6% PKB, tymczasem minister 

finansów G. Tria dotychczas oficjalnie godził się na 2%. Oczywiście włoski minister prezentuje w tym przypadku 

podejście zdroworozsądkowe, biorąc pod uwagę fakt, że stosunek włoskiego długu do PKB już teraz bliski jest 130%. 

Nasuwa się jednak pytanie, czy pozostając przy takim stanowisku G.Tria utrzyma swoją posadę? Jeśli nie - to nie tylko 

EURO, ale i złoty znajdzie się pod wyraźniejszą presją. Włosi mają ostatnio pecha: „Niepowetowana strata", "płakać się 

chce" - takie komentarze znalazły się w mediach, które zamieściły zarejestrowaną przez robotnika scenę, na której 

widać hektolitry wylewającego się na asfalt wina musującego Prosecco po awarii w fabryce… Jako zagrożenie dla EURO 

wskazać też należy wstępny odczyt niemieckiej inflacji CPI, która we wrześniu dotarła do 2,3% r/r (najwyższy poziom od 

7 lat) i znalazła się powyżej celu EBC. Spodziewaliście się Państwo, że inflacja w Niemczech może być wyższa niż w 

Polsce jeszcze w tym roku?

WALUTY

PLN Waluty obce
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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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