
Okres noworoczny sprzyja różnym podsumowaniom i postanowieniom. Przychodzą do głowy różne myśli. Od górnolotnych: jak zmienić 

życie na lepsze? Do takich bardziej szczególnych: np. Co zrobić żeby zainteresować własnymi przemyśleniami nt rynku finansowego jak 

najwięcej osób? Komentarze ekonomiczne mają pewien sztywny sztafaż i operują skodyfikowanym słownictwem, tak skodyfikowanym, 

że często trudno bez samodyscypliny dotrwać do końca tekstu. Postanowiłem więc w ramach postanowienia noworocznego postawić 

sobie zadanie i ożywić pisane teksty ekonomiczne. Będę cały rok w komentarz wplatał cytat z książki którą akurat czytam, biorąc 

naturalnie pod uwagę, że to komentarz ekonomiczny ma być, a nie rozważania na temat literatury wyższej…Kto zechce zrobić mi 

przyjemność i wysłać na mojego służbowego emaila: autora i tytuł książki z której cytat pochodzi, dostanie jakiegoś motywatora. I tak to 

połączymy ekonomię z literaturą. Nowy Rok wypada zacząć od predykcji. Jak obligacje – to najważniejsza determinanta czyli inflacja a co 

za tym idzie (powinno iść) - stopa procentowa. URE zatwierdził nowe taryfy: gazowe (średni rachunek dla gospodarstw domowych 

+54%) i energetyczne (średni rachunek +24%), co oznacza wzrost kosztów energii od stycznia kilkukrotnie większy niż zakładali 

najwięksi pesymiści. W efekcie, pomimo rządowej „tarczy” (jej pierwszy element obniżka akcyzy na paliwa jest już widoczny na stacjach 

paliwowych a rządowa telewizja ochoczo pokazuje zadowolonych konsumentów…) inflacja nie spadnie tuż po Nowym Roku, a prognoza 

CPI na 2022 r. mocno przesuwa się w górę: po dojściu w grudniu do powyżej 8,0% r/r, w styczniu inflacja zamiast spaść do ok. 6,5% może 

wzrosnąć do 8,5% r/r (a może wyżej…) Czasowe obniżenie podatku VAT na energię elektryczną i gaz wypchnie jedynie wpływ wzrostów 

cen tych kategorii na kolejne miesiące. Jeśli tarcza antyinflacyjna nie zostanie przedłużona, to może okazać się też, że 24-procentowe 

podwyżki stawek energii elektrycznej i podniesienie cen gazu o ponad połowę przełożą się na szczyty inflacji w drugim kwartale. 

Wiele wskazuje na odczyt powyżej 9 proc., co oznacza, że nie można wykluczyć osiągnięcia nawet dwucyfrowej dynamiki cen. Nawet jeśli 

w II półroczu inflacja zacznie opadać, to średnio w 2022 r. wyniesie pewnie ok. 8%. Minister Finansów Tadeusz Kościński powiedział, że 

KE pozwoli Polsce wprowadzić zerową stawkę VAT na żywność już od lutego na pół roku, choć jest to nieoficjalna informacja. 

Umożliwiająca to zmiana dyrektywy ma wejść w życie jeszcze przed połową roku więc formalnie KE mogłaby pozwać kraj 

wprowadzający taką stawkę wcześniej za naruszenie prawa UE. Wprowadzenie stawki powinno pozwolić cofnąć inflację może nawet 

poniżej 7% r/r (marzec/kwiecień), ale potem przekroczy 8% (w przypadku nie przedłużenia obniżki VAT na gaz i energię ponad 9%) i tam 

utrzyma się do września. W wariancie rozważanym na koniec roku 2022 jest szansa na zejście do około 6,5%. Zgodnie z przewidywaniami 

RPP będzie starała się nadrobić stracony czas i będzie podwyższała stopy procentowe. Bierności z roku 2021 nie da się nadrobić, 

bo inflacja już pomachała białą chusteczką zostawiając RPP na peronie. W efekcie zapłacimy wszyscy utrzymującą się kto wie czy nie 

parę lat inflacją. Cezary Kochalski z RPP widzi wyraźne prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp i poprze taki wniosek w styczniu. 

I tu pasuje konkursowy cytat: „Dzisiaj robota idzie mi dużo lepiej. Nie ciskam się. Z głową robię. Frajerów nie sieją. […] i można rozpalić 

dwa, trzy ogniska na działce i ładować gałęzie do tego ogniska które jest akurat najbliżej. Na podorędziu.” Prezes NBP Adam Glapiński 

powiedział, że dalsze podwyżki stóp mogą być potrzebne, aby zapobiec utrwaleniu się wysokiej inflacji. Nie był w stanie podać 

docelowego poziomu stóp. Wyręczając pewnego kandydata PiS do reelekcji na stanowisko Prezesa NBP: sądzę, że w tym cyklu 

podwyższania stopy z łatwością osiągniemy 3% a nie zdziwiłbym się gdybyśmy w przypadku rozpędzania się inflacji podeszli w przedział 

4-4,5%. Rynek stopy procentowej w Polsce nie od razu wiedział jak zareagować na szokową podwyżkę perspektyw inflacji (duże 

przesunięcie w górę cen energii może być postrzegane jako czynnik ryzyka). Ostatecznie 10L rentowność wróciła po danych w górę 

z 3,10% do poziomu 3,5%. Niestety zmiana długoterminowego trendu (wzrost rentowności) w związku z rozpędzonym inflacyjnym 

wehikułem zostaje odwołana. Na świecie rynek obligacji najpierw przychylił się do opinii Fed, że inflacja ma charakter przejściowy, 

jednak nawet po tym, jak Rezerwa Federalna porzuciła tę koncepcję i przyznała, że przyczyny inflacji są głębsze i trwalsze, 

niż początkowo sądzono, rynek obligacji w dalszym ciągu prognozował, że inflacja pozostanie na niskim poziomie. Opierało się to na 

wysokim poziomie relacji długu do dochodów w wielu częściach świata, starzejącej się populacji oraz postępie technologicznym, które 

łącznie przeciwdziałały siłom inflacyjnym w perspektywie długoterminowej. Uporczywie niskie nominalne rentowności przy wzroście 

inflacji - zarówno zrealizowanym, jak i przewidywanym – będą wywierały istotną presję na wzrost rentowności obligacji.  
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Wskaźnik nastawienia*:

AKCJE John Maynard Keynes, jak i Warren Buffett, choć w różnym kontekście, stwierdzili - inflacja jest wrogiem gospodarki kapitalistycznej 

i inwestorów. Dlaczego ktokolwiek miałby inwestować w akcje, w warunkach szalejącej inflacji i podwyższania stóp procentowych? 

Zwłaszcza w kontekście historycznie wysokich cen i wycen. Mijający rok był fantastyczny dla akcji: po nadzwyczajnych zyskach 

w 2020 r. stopa zwrotu na tym rynku wyniosła 21% (WIG). Wydaje się to niemal niemożliwe, biorąc pod uwagę galopującą inflację 

niespotykaną od wczesnych lat 80. Niskie nominalne rentowności stworzyły warunki, w których akcje okazały się korzystnym wyborem. 

Ważnym czynnikiem były jednak również dobre zyski przedsiębiorstw, które poszły w górę o 28% (WIG20) w porównaniu z 2019 r., 

co dowodzi istotnego wpływu publicznych bodźców fiskalnych. Indeks S&P 500 poszedł w górę o 28% bijąc rekord za rekordem, a MSCI 

World o 21% w ujęciu rocznym, a równocześnie inflacja bazowa w Stanach Zjednoczonych wyniosła niemal 5%, co stanowi najwyższy 

poziom od początku lat 80. Patrząc w przyszłość pod kątem tego, czego możemy się spodziewać w 2022 r. oraz w jaki sposób inwestorzy 

powinni kształtować swoje portfele akcji, właśnie inflację musimy mieć na uwadze. Inwestorzy powinni w dalszym ciągu dostosowywać 
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posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych
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Surowce spożywcze Metale
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Akcje spółek polskich

Akcje o dużej kapitalizacji

Akcje rynków rozwiniętych

Akcje spółek wzrostowych

Akcje spółek zagranicznych

Akcje o małej kapitalizacji

Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych

Notowania ropy naftowej kończą rok wzrostem ceny po listopadowej korekcie. Dla cen ropy naftowej WTI jest to poziom tuż powyżej 

76 USD za baryłkę, zaś dla notowań ropy Brent – tuż poniżej 79 USD za baryłkę. Inwestorzy na rynku ropy naftowej zaczynają już 

formułować spekulacje na temat dalszych działań OPEC+. Już 4 stycznia będzie miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli państw 

rozszerzonego kartelu. Wiele wskazuje na to, że OPEC+ także tym razem nie dokona żadnych zmian w swoich planach, związanych 

z produkcją ropy naftowej i podtrzyma spokojne tempo zwiększania wydobycia. Widać determinację krajów OPEC+, które nie 

zmodyfikowały bardzo powolnego wzrostu wydobycia nawet we wrześniu i w październiku czyli w okresie dynamicznych wzrostów cen 

ropy oraz jednoczesnej decyzji kilku innych krajów (w tym USA), dotyczących uwolnienia strategicznych rezerw ropy naftowej. 

Kluczowym problemem dla rynku ropy będzie kontynuacja zwrotu w kierunku bardziej restrykcyjnej polityki przez główne banki 

centralne świata. W klasycznym modelu makroekonomicznym popyt na ropę w otoczeniu rosnących stóp procentowych maleje.  

Zagrożeniem jest oczywiście kolejna odsłona wirusowego tasiemca. Szybkie  jednak opanowanie rynkowej paniki po odkryciu nowego 

wariantu COVID-19 może sugerować, że w przyszłym roku rynki finansowe zaczną żyć innymi tematami. Z niekorzyścią dla prognozy na 

rok 2022, czynniki te równoważą się i trudno antycypować który z nich przeważy. Złoto cały miesiąc dość mozolnie rosło, budując prawe 

ramie w formacji RGR, po czym w ostatnich dniach miesiąca oddało cały z trudem budowany wzrost. Gdyby miała się zrealizować ta 

bardzo popularna na całym świecie formacja złoto weszło by w 2022 rok zjeżdżając niczym sanki z górki…  Obecnie rynek złota 

pozostaje pod wpływem dwóch istotnych czynników, które decydują o ruchach notowań kruszcu. Pierwszym z tych czynników jest 

sytuacja na rynku amerykańskiego dolara. Niedawno dolar zanotował korektę spadkową po oczekiwanej decyzji Fed dotyczącej 

przyspieszenia tempa zacieśniania polityki monetarnej w USA. Jednak mimo wszystko, amerykańska waluta w średnioterminowym 

ujęciu pozostaje silna, co szkodzi perspektywom dla cen złota. Do planów Fed inwestorzy na rynku złota zaczynają się jednak powoli 

przyzwyczajać, a zacieśnianie polityki monetarnej w USA jest już w dużym stopniu uwzględnione w notowaniach kruszcu. 

Z tej przyczyny, przez inwestorów na rynku złota coraz częściej brany jest pod uwagę drugi ważny czynnik, czyli niepewność związana 

z ożywieniem gospodarczym na świecie. Obawa o przedłużanie się trudnej sytuacji gospodarczej ze względu na pandemię jest 

czynnikiem, który będzie wspierał notowania złota w myśl koncepcji „bezpiecznej przystani”. Jeśli jednak świat pójdzie w stronę, nie tyle 

lekceważenia, co może nazwijmy to oswojenia nowej pandemicznej rzeczywistości to argument ten odpadnie. Koronnym argumentem 

za złotem (srebrem, platyną) pozostanie inflacja, której ważki wpływ łagodzony będzie podwyższaniem stóp procentowych na świecie.

SUROWCE

AKCJE

*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
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swoje portfele akcji pod kątem lepszej absorpcji wyższych stóp procentowych w 2022 r. Obejmuje to zwiększanie ekspozycji na sektor 

surowców, finansów, półprzewodników, logistyki oraz na firmy zajmujące się obrotem finansowym, które skorzystają na wzroście 

zmienności i mogą również służyć jako zabezpieczenie przed stratami. Cała ironia dotycząca wysokich zysków 

i doskonałych stóp zwrotu z akcji w 2021 r. polega na tym, że 2022 r. może okazać się "zły" dla akcji ze względu na wiadomo co (inflacja) 

ponieważ reakcja na rynku obligacji rzędu 100 punktów bazowych na długim końcu amerykańskiej krzywej dochodowości 

(dziesięcioletnie obligacje skarbowe) mogłaby zepchnąć akcje w dół bez względu na wzrost zysków. Żeby zobrazować wpływ wzrostu 

rentowności obligacji na wyceny spółek (model DCF czy model Gordona) odnalazłem taki przykład: spółki takie jak Pinterest czy Adobe 

cechuje wrażliwość na stopy procentowe wynosząca odpowiednio 18% i 26%, co oznacza, że o tyle obniżą się wyceny tych akcji (!!!) 

w wyniku zmiany rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich o 100 punktów bazowych, zakładając, że wszystkie pozostałe 

aspekty pozostaną bez zmian. Nowe rekordy kreślone przez S&P500 i zwyżka niemieckiego DAX-a były trudne do zignorowania 

w końcówce roku przez polską giełdę. Technicznie patrząc bilansem miesiąca jest pokonanie przez WIG20 granicy grudniowej 

konsolidacji i wybicie nad opór w rejonie 2245 pkt. Zbudowano bazę do konfrontacji z oporami w strefie 2300-2259 pkt. Trzeba jednak 

odnotować, iż zwyżka jest w pewnym sensie wymuszona przez rosnące giełdy bazowe, które grają klasyczny rajd Świętego Mikołaja 

i realizują oczekiwany od rynków akcji scenariusz szukania zwyżek między świętami i nowym rokiem oraz na pierwszych sesjach 

stycznia. Dokonując predykcji na 2022 rok trudno jednak być optymistą. Nawet jeśli rozpędzony S&P500 dojedzie do 5000pkt, 

to przywołanie na początku myśli Keynesa i Buffeta pozostają aktualne. Szansą dla akcji w nadchodzącym roku jest tylko TINA 

(ang. there is no alternative)…
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Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor ich opracowania, 
ani Phinance S.A., nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest niezgodne z prawem.

Komentarz wyraża wiedzę oraz poglądy autora według stanu na dzień sporządzenia. Został on sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez autora za wiarygodne.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku 
finansowego (m.in. rynki walutowe, stopy procentowe) czy towarowego.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów lub z analogicznym dokumentem, opisującym ryzyka związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy.

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego komentarza lub jego części bez pisemnej zgody Phinance S.A. jest zabronione.
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WALUTY W 2021r. złoty wchodził mocno poturbowany interwencjami Narodowego Banku Polskiego.  Warto przypomnieć, że interwencje te 

miały na celu osłabienie złotówki. To, jak poszczególne banki centralne reagowały na inflacyjne zagrożenia, w dużej mierze decydowało 

o hierarchii na rynku walutowym. Np.  Narodowy Bank Czech podniósł główną stopę w grudniu o 100pb do 3,75%. Łączna skala 

podwyżek to już 350pb. Bezdyskusyjnym liderem roku 2021 był dolar, który zyskał do wszystkich głównych walut bez wyjątku, a do 

złotego umocnił się aż o 9 proc. Nagłe pojawienie się na bliskim horyzoncie wyższych stóp procentowych w największej światowej 

gospodarce tradycyjnie wyssało kapitał z rynków wschodzących i było praprzyczyną tarapatów złotego. Czynniki krajowe, z późnym 

startem cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce przy skrajnie ujemnych realnych stopach procentowych spotęgowały negatywne 

tendencje. Złoty stracił do wszystkich głównych walut z wyjątkiem jena i korony szwedzkiej. Wiosną i jesienią padały rekordy kursu 

EUR/PLN, ocierając się o barierę 4,75 zł. Co przyniesie rok 2022? Mimo wszystko nie można wykluczyć chwilowego umocnienia się 

złotówki, zwłaszcza spodziewając się wiosennej fali optymizmu w Eurolandzie. Wygasanie napięć w sieciach logistycznych może 

pozwolić strefie euro nadganiać stracony dystans. Byłoby to jednoznacznie pozytywne z punktu widzenia złotego. Można powiedzieć, że 

podwyżki stóp procentowych na całym świecie to swoiste pokłosie potężnego wsparcia udzielonego przez banki centralne krajowym 

gospodarkom w czasie pierwszych fali pandemii. W przyszłym roku cykle zacieśniania w wielu krajach będą już zaawansowane, 

a w niektórych przypadkach zostaną sfinalizowane. Brak potrzeby coraz mocniejszego i mocniejszego przygotowywania się na szybkie 

podwyżki stóp lub wręcz konieczność wycofania się z obecnej, bardzo agresywnej wyceny przyszłych kroków banków centralnych 

byłaby prawdopodobnie pozytywna dla rynków wschodzących, a negatywna dla dolara. Stabilizacja, oswojenie się z nowymi warunkami 

dyktowanymi przez władze monetarne powinno zdecydowanie bardziej sprzyjać bardziej śmiałym wycieczkom kapitału w kierunku 

świata emerging markets. I to jest nadzieja dla złotówki. Bo zagrożenia palą się na czerwono w całej okazałości. Walka z inflacją poprzez 

szybkie podnoszenie stóp procentowych przez przebudzoną ze snu RPP, wygaszanie rozdawnictwa pieniędzy i poprawa relacji 

z UE może złotówkę uratować przed wariantem tureckim...

Marcin Lau

Główny Analityk Phinance S.A.
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PLN Waluty obce
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