
Hossa na rynku obligacji trwa w najlepsze i jest na tyle dynamiczna, że krótkoterminowo tylko jakieś nadzwyczajne 

wydarzenie mogłoby jej przeszkodzić. Coraz bardziej gołębie nastawienie głównych banków centralnych ma bardzo duże 

znaczenie dla rynku długu, na którym spadają rentowności (rosną ceny obligacji). "Gołębi” wydźwięk czerwcowego 

posiedzenia FED sprawił, że rentowności amerykańskich 10-latek spadły poniżej 2% po raz pierwszy od listopada 2016 r. 

W ten sposób żyjemy w czasach, że realnie dług jest …ujemnie oprocentowany. Agencja Bloomberg podała, że taki dług 

przekracza wartość 13 bln USD.

Polski dług podąża tym śladem, ignorując widmo inflacji. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazały, iż po maju 

deficyt budżetowy wyniósł 2,2 mld zł, co oznacza przyrost deficytu tylko w maju o 2,1 mld zł. Co ważne, w danych za maj 

ewidentnie widoczny był efekt wypłaty trzynastej emerytury. Po pięciu miesiącach roku można wciąż oczekiwać, że 

ścieżka wykonania budżetu centralnego będzie zbliżona do tej z 2017 roku. Z drugiej strony pozytywny znak nadszedł ze 

strony dochodów z podatku VAT, które zdaniem premiera Morawieckiego wciąż zapewniają pewną przestrzeń 

uszczelnienia. Wysokość dochodów do budżetu ogółem sięgnęła 162,6 mld zł, co stanowiło 41,9% planu tegorocznej 

ustawy budżetowej. Największą pozytywną niespodzianką były dochody z tytułu podatku VAT, które wzrosły w ujęciu 

rocznym o blisko 21%, co było najmocniejszym wzrostem do tej pory w tym roku. To bardzo ważna wiadomość, gdyż rząd 

w dalszym ciągu liczy na wzrost dochodów z tego tytułu zarówno w tym jak i przyszłym roku, choć jak przyznał premier 

Morawiecki znaczna część tychże owoców już została zerwana. W przesłanej do KE aktualizacji programu konwergencji 

rząd wskazał, że w ujęciu dynamicznym dochody z tytułu VAT mają wzrosnąć o 4,6 mld zł w tym roku i 7,7 mld zł 

w przyszłym roku. Na rynku obligacji korporacyjnych na plan pierwszy wybiły się zawirowania w związku z obligacjami 

ZM Kania. Nie które fundusze w tym znajdujący się w ofercie PHINANCE - AGIO Kapitał odczuły to bardzo boleśnie. 

Dodatkowo co jakiś czas pojawiają się komentarze dotyczące obligacji podporządkowanych (niczym nie zabezpieczonych 

i zaspokajanych w ostatniej kolejności) banków GNB i IDEA. Latem część tego długu będzie zapadać a kulminacja to jesień. 

W przypadku przymusowej restrukturyzacji obligacje takie budziłyby emocje. Warto prześledzić historię Banco Popular. 

SRB (Rada ds. Przymusowej Restrukturyzacji) uznała w 2017 roku, że zachodzą wszelkie przesłanki do uruchomienia tego 

procesu – był to wtedy szósty co do wielkości bank w Hiszpanii z aktywami i depozytami rzędu odpowiednio 147 mld 

i 84 mld euro (czyli był większy od każdego z banków w Polsce). Zastosowano opcję przejęcia przez inny duży bank – 

został nim Santander. Całość aktywów i kapitałów kupił za symboliczne 1 euro, zgodnie z podejściem bail-in umorzono 

dodatkowy kapitał Tier 1 i skonwertowano na kapitały zobowiązania podporządkowane (inwestorzy stracili ok. 

1,4 mld dol. w instrumentach dłużnych). 

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

Hossa! Hossa! Hossa! Oczywiście jaki rynek taka hossa..A zatem w USA rekordy wszech czasów (S&P500 2964pkt) 

a w Polsce WIG20 wykaraskał się trochę ponad 2300pkt…Wszystko zaczęło się od wystąpienia Powella. Wprawdzie 

główna stopa procentowa nie uległa zmianie, jednak kluczowa dla rynków stała się otwartość Rezerwy Federalnej na 

obniżki stóp już podczas kolejnego posiedzenia. Z komunikatu zniknęło słynne słowo "cierpliwość”, które odnosiło się do 

określania przyszłych stóp procentowych i występowało w oficjalnej komunikacji od kilku miesięcy. Zmianie uległ ponadto 

układ wykresu kropkowego, choć co do kształtowania się głównej stopy w drugiej połowie 2019 r. stanowisko członków 

FOMC pozostaje podzielone. Układ sił rozkłada się mniej więcej po równo, co oznacza, że połowa członków oczekuje w tym 

roku obniżki, natomiast druga część spodziewa się pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie. Po ostatnim posiedzeniu 

implikowane prawdopodobieństwo lipcowej obniżki dotarło do 100%. Rynek oczekuje obniżki o 25 pb na poziomie 74%, 

natomiast cięcie stopy o 50 pb szacowane jest na 26%. Utrzymanie tak dobrych nastrojów i takiego optymizmu dla tej klasy 

aktywów wydaje się trudne. Oczywiście hossa może się rozpędzić, ale wypatrywać raczej należy bardziej dotkliwej fali 

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 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

Tu to dopiero hossa! Mowa oczywiście o zlocie (Rafał Klepka – gratuluję! �). Zyskało ono w skali miesiąca ponad 10%

a w ciągu ostatniego tygodnia miesiąca  ok. 4% i znalazło się na najwyższym poziomie od września 2013 r. Tym samym, 

z technicznego punktu widzenia, notowania "królewskiego kruszcu” w końcu wybiły się z trwającej od niemal pięciu lat 

konsolidacji. Przyczyna to oczywiście napięcie na linii Stany Zjednoczone-Iran plus zapowiedź łagodzenia polityki 

pieniężnej przez FED i ECB (wystąpienie Draghiego w Sintrze). Wydaje się, że dla oceny tej klasy aktywów w dalszym 

ciągu kluczowe będzie wsłuchiwanie się w komunikaty dotyczące  konfliktu w Zatoce Perskiej jak i szczyt G20. Obawy 

o konfrontację pomiędzy tymi krajami rosły od 13 czerwca, kiedy to w Zatoce Omańskiej zaatakowane zostały dwa 

tankowce, a o atak został oskarżony Iran. W związku z czym na rynku ropy widzieliśmy zdecydowane wzrosty. Później 

ceny windowały komunikaty o zestrzeleniu przez irańskie siły amerykańskiego drona szpiegowskiego. Irańska Gwardia 

Rewolucyjna przyznała się do zestrzelenia i poinformowała, że Amerykanie naruszyli przestrzeń powietrzną kraju. 

Z kolei rzecznik Centralnego Dowództwa sił USA zastrzegł, że doszło do tego w międzynarodowej przestrzeni 

powietrznej i że posiada na to dowody. Początkowo Donald Trump zlecił atak na część irańskich radarów i baterie 

rakiet. Ostatecznie - jak podał „New York Times” - amerykański prezydent wycofał się z ataków, gdy odrzutowce były 

już w powietrzu, a statki na pozycjach. Co oczywiście wyhamowało wzrost cen ropy (ale zlota nie). Fundamentalnie 

ważną wiadomością był też spadek zapasów  ropy jakimi dysponują USA - pierwszy raz od trzech tygodni. Kontrakty na 

baryłkę ropy West Texas Intermediate na giełdzie paliw NYMEX pod koniec miesiąca są wyceniane powyżej poziomu 

57 dolarów. Notowane na londyńskiej giełdzie paliw ICE Futures Europe kontrakty na BRENT kosztują natomiast 

ponad 64 dolary za baryłkę.  

SUROWCE

Czerwiec to zdecydowane osłabienie USD i bardzo ciekawe umocnienie …PLN. W tym roku więc, wyjazd na wakacje do 

strefy EURO będzie tańszy.. Kluczowa para walut najpierw dotarła do bardzo ważnego poziomu wsparcia (1.1150) by 

odbić się mocno w górę aż do poziomu 1.1450. I to mimo opisanych powyżej interpretacji wypowiedzi Powella 

dotyczących luzowania polityki pieniężnej. Na początku miesiąca (niejako dla równowagi) mieliśmy z kolei 

przemówienie prezesa EBC, Mario Draghiego. Stwierdził On, że obok luzowania ilościowego, dodatkowe obniżki stóp 

procentowych pozostają jednym z narzędzi w arsenale EBC. Był to jasny komunikat, że zamiast triumfalnej podwyżki 

stóp, kadencja Włocha skończyć się może obniżką oraz de facto drugą rundą luzowania ilościowego. W tym miejscu 

należy podkreślić, że jakakolwiek obniżka stóp procentowych prawdopodobnie będzie musiała spotkać się 

z wdrożeniem tzw. tiering system, o którym dyskutowano więcej w ostatnich miesiącach. W ramach tejże opcji rezerwy 

banków komercyjnych, utrzymywane w banku centralnym byłyby wyłączone z ujemnej stopy depozytowej, 

przynajmniej do pewnego poziomu. Taka opcja miałaby na celu ochronę interesów banków, które skarżą się na słabnącą 

WALUTY

spadków. Decydujący dla wyznaczenie krótkoterminowego trendu na rynku akcji będzie ostatni weekend czerwca (szczyt 

G20 na którym dojdzie do spotkania prezydentów USA i Chin). Potencjalna eskalacja konfliktu USA z Iranem, windująca 

ceny złota, dla akcji może okazać się dobrym pretekstem do spieniężenia zysków, które robią się imponujące. Wpadło mi

w ręce, opracowanie Forbesa z którego wynika, że liczba gospodarstw domowych dysponująca majątkiem powyżej 25 

milionów USD przekroczyła 180tys i oczywiście jest historycznie wysoka. Podobnie jak liczba „zaledwie” milionerów, 

których jest 11,2 miliona!!! Jakby powiedział klasyk – no musi to kiedyś „pęknąć”…
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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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dochodowość w środowisku ujemnych stóp. Mimo tak istotnej zmiany oczekiwań rynku względem działań EBC, można 

uznać, że ruch na parze EUR/USD był dość ograniczony. Wyraźny ruch nastąpił za to po bliźniaczo interpretowanej 

wypowiedzi…Powella. Rynek jest pewny obniżki stóp w lipcu oraz większej trajektorii obniżek w przyszłości. 

Generalnie coraz bardziej widać, że na świecie w ostatnich latach zbyt mocny nacisk został położony na politykę 

pieniężną, a zbyt mały na fiskalną. Tymczasem przestrzeń do stymulacji fiskalnej w ujęciu globalnym jest całkiem spora, 

o czym świadczyć mogą choćby salda pierwotne sektora finansów publicznych wielu państw. Stąd w kolejnych 

kwartałach to właśnie polityka fiskalna będzie musiała wziąć na siebie ciężar przeciwdziałania spowolnieniu 

gospodarczemu. Układ danych makro w czerwcu bardzo sprzyjał wspólnej walucie - pozytywnie zaskoczyły indeksy 

PMI dla usług i przemysłu z Niemiec i Francji, a analogiczne odczyty dla USA rozczarowały. W tę narrację wpisuje się 

jeszcze nieco lepszy od oczekiwań indeks Instytutu Ifo z Niemiec, będący ważną miarą koniunktury w gospodarce 

naszego zachodniego sąsiada. Dynamika wzrostu eurodolara pod koniec miesiąca wyhamowała, a powoli rynek będzie 

oczekiwał na szczyt G20, gdzie być może dojdzie do zbliżenia stanowisk USA i Chin. Jest to jednak scenariusz 

obarczony dużą niepewnością, znając bowiem nieprzewidywalność D. Trumpa również i większy impas jest możliwy. 

Podsumowując, przy sprzyjających okolicznościach, eurodolar w nadchodzącym miesiącu może być w stanie 

przetestować opór na 1,15 ale nie sądzę żeby doszło do wybicia tej bariery. 
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