
Globalne otoczenie dla polskich obligacji wydawało się w marcu wymarzone.    Skalę ostatniej przeceny rentowności 

(wzrostu ceny) widać bardzo dobrze  po schodzących na minusowe rentowności niemieckich bundach (ujemne poziomy 

dotyczą instrumentów zapadających za 10 lat). Dziś (29.03) Niemcom znów udało się uplasować nową emisję 10-letniego 

długu również poniżej zera. Solidny spadek dotyczył także 10-letnich rentowności obligacji amerykańskich. Przestrzeń do 

rozwinięcia spadku jest tu jeszcze zachowana, przynajmniej do okolic 2,10%. Najważniejsze jednak pozostaje 

„odjechanie” rentowności od 3%, które rynek zwykł przyjmować jako alert dla rynków akcji. Dociekliwym i ambitnym 

proponuję zajrzeć na wykres…obligacji Szwecji (https://stooq.pl/q/?s=10sey.b) – takiej obligacyjnej hossy jeszcze tam nie 

widziano. Świat podążą w optymistyczną stronę co pomaga rentownościom polskich obligacji skarbowym…nie rosnąć. 

Niestety w przypadku korekty na rynkach bazowych (Niemcy ale także Szwecja) obligacje mogą wrócić do trendu 

(wzrost rentowności/spadek ceny). Innych pozytywów, poza wzrostem cen długu zagranicznego, nie ma zbyt wiele. 

Decyzją Fitch rozpoczniemy przegląd polskiego ratingu w tym roku. Choć ani perspektywa, ani ocena wiarygodności 

kredytowej nie powinny ulec zmianie, to całkiem możliwe są mniej przychylne komentarze odnośnie ryzyk w związku 

z ogłoszonymi kilka tygodni temu działaniami fiskalnymi. Z danych Ministerstwa Finansów o strukturze popytu i podaży 

obligacji widać wyraźne zmniejszenie zaangażowania inwestorów zagranicznych. W styczniu 2019 r. zagranica 

zmniejszyła ekspozycję na polski dług o ok. 10 mld zł, czyli niemal tyle, co w całym ub.r. Jednocześnie utrzymuje się wysoki 

popyt na obligacje skarbowe ze strony polskich banków: zwiększyły one swoją pozycję o 18 mld zł, co pozwoliło na 

bezproblemowe odebranie podaży ze strony Skarbu Państwa. Widać, że popyt na polskie papiery skarbowe jest, ale 

zmienia się jego struktura. Na rynkach zagranicznych warto zwrócić uwagę na nadal atrakcyjną, choć jednocześnie 

ryzykowną rolę obligacji tureckich. Ich rentowności spadły z rekordowych w 2018 r. ok. 20 proc. do poziomów 

w granicach 12-15 proc. i pozostają atrakcyjnym uzupełnieniem funduszy obligacyjnych. Aktualne pozostają zagrożenia 

związane z rokiem wyborczym (wzrost deficytu, ew. inflacja). Nieco bardziej optymistyczne prognozy rysują się przed 

obligacjami korporacyjnymi, a co za tym idzie należy spodziewać się dobrych wyników w tej właśnie grupie funduszy. 

Wydaje się, że po „GetBack” opada kurz i dopóki nic znów nie wybuchnie jest szansa na spokojne odcinanie kuponów od 

póki co dobrej (bardzo dobrej) sytuacji gospodarczej.  
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Obligacje emitentów zagranicznych

 poprzednim komentarzu napisałem, że wiodącym tematem w Europie jest „Brexit” oraz że coraz więcej wskazuje, że zamiast 

"twardego Brexitu” możemy zobaczyć przesunięcie jego terminu nawet o niemal dwa lata. Wydaje się to w tej chwili wariant 

zdecydowanie najbardziej prawdopodobny. Nie spowodowało to jednak wzrostów na akcjach, ruchy wystąpiły w zakresie 

innych analizowanych aktywów (obligacje, waluty). Ponieważ akcje w Europie nie chciały rosnąć pod te wydarzenia, to tym 

bardziej trudno wypatrywać optymizmu na rodzimej giełdzie. Także aktualne z poprzedniego komentarza pozostaje zdanie 

mówiące o tym, że zagraniczny kapitał szerokim łukiem omija Polskę. Poszczególne spółki (CDProjekt, 11Bit), które 

pokazują dobre wyniki lub ciekawie brzmiące prognozy potrafią „wystrzelić”, ale na szerokim rynku panuje iście wakacyjna 

atmosfera. Odnoszę wrażenie, że zarządzający częściej rozmawiają o tym „czy Kulczyk żyje” niż o kondycji finansowej jego 

spółek. Napływów do funduszy nie ma, a PPK zanim naprawdę ruszy to jeszcze…ze dwa lata. O ile jednak polska giełda nie 

bardzo ma gdzie spadać (nie urosła przecież) o tyle świat, w tym giełda amerykańska potrzebuje tylko pretekstu żeby 

zrealizować porządny spadek. Jeśli on w końcu wystąpi może okazać się, że i polski rynek przestrzeń do spadków znajdzie. 

Po stronie plusów pozostają dane makro i…obligacje.  Analitycy Goldman Sachs poparli część analityków innych firm 

twierdzących, że inwersja rentowności 3. miesięcznych bonów skarbowych i 10. letnich obligacji USA nie zapowiada recesji. 

Kolejne raporty makro w USA nie napawają optymizmem, ale póki co nie stanowią zapalnika... W kontekście dalszych 
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“Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you!” 

– to wpis na Twitterze który ukazał się w końcówce miesiąca - zgadnijcie czyj…? Donald Trump już nie raz w tym roku 

wyznaczał krótkoterminowe trendy na rynku dominującego surowca. Tym razem jak widać stara się o korekcyjny 

spadek, bo wzrost od początku roku o 30% ceny ropy jego zdaniem jest szkodliwy…Pamiętać należy że skala wzrostu 

robi wrażenie, ale wynika ona z bardzo niskiej bazy (w listopadzie i grudniu cena ropy mocno spadła). Wydaje się więc, 

że cena surowca gatunku WTI w Stanach Zjednoczonych nie zdołał jednak utrzymać się na dłużej powyżej poziomu 60 

USD. Zniżki powinny dotyczyć też notowań ropy naftowej gatunku Brent, gdzie barierą cenową jest 67 USD za baryłkę. 

Za tym scenariuszem przemawiają obawy o spowolnienie gospodarcze na świecie, za sprawą słabszych od oczekiwań 

marcowych odczytów indeksów PMI dla przemysłu i usług, nie tylko w Europie, lecz także w Stanach Zjednoczonych. 

Warto pamiętać, że kwestia spowolnienia gospodarczego jest podnoszona na rynku ropy już od dłuższego czasu 

i przynajmniej częściowo jest ona uwzględniona już w jej cenach. Pewnym wsparciem dla cen ropy naftowej jest 

mniejsze niż zakładano wydobycie w USA w związku ze spadkiem liczby punktów wydobycia ropy.  Co prawda 

spodziewany jest dalszy wzrost produkcji ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych, ale dynamika wzrostów w kwietniu 

najprawdopodobniej będzie najniższa od roku. W całym 2019 roku produkcja ropy w USA ma rosnąć mniej dynamicznie 

niż w roku poprzednim. To zaś może być czynnik, który będzie ograniczał potencjał spadkowy cen ropy naftowej. 

Surowcowym hitem przestaje powoli być pallad, który w ciągu ostatnich lat zrobił prawdziwą furorę na rynku. 

Od początku 2016 r. do szczytu w marcu tego roku zyskał ponad 330 proc!!! Wykorzystywany do produkcji 

katalizatorów metal z pewnością zyskiwał na zwiększonym zapotrzebowaniu przemysłu motoryzacyjnego, ale skala 

wzrostu świadczy o klasycznej bańce spekulacyjnej.

Bieżący miesiąc złoto rozpoczęło mocno, od luki wzrostowej i dotarcia notowań złota w okolice 1330 USD za uncję. 

Siła dolara nie pozwoliła jednak notowaniom kruszcu kontynuować zwyżek i zamiast tego zobaczyliśmy wyraźne 

odreagowanie spadkowe i stabilizację cen złota tuż poniżej poziomu 1300 USD za uncję. Sytuacja na rynku kruszcu w 

kolejnych dniach może się zmieniać jak w kalejdoskopie, głównie za sprawą niepewności dotyczącej przyszłości 

Wielkiej Brytanii. Zagmatwana kwestia Brexitu zwiększa atrakcyjność złota jako tzw. „bezpiecznej przystani” 

na rynkach finansowych – ma ona jednak także uboczny efekt w postaci umocnienia amerykańskiego dolara, który 

również jest ceniony przez inwestorów w czasach niepewności politycznej i gospodarczej. Dodatkowo, inwestorzy w 

kwietniu będą śledzić kolejną rundę negocjacji handlowych na linii Stany Zjednoczone – Chiny: jeśli postępy będą 

rozczarowujące, to złoto może na tym zyskiwać. 

SUROWCE

perspektyw rynkowych nie wypada nie wspomnieć, o trwającym sezonie wynikowym, który za oceanem powoli zbliża się do 

końca. Wprawdzie wszystko wskazuje na to, że zagregowana dynamika zysków ponownie okaże się dwucyfrowa (na razie 

oscyluje ona wokół 12% r/r), ale raporty wielu kluczowych spółek okazały się gorsze od oczekiwań, przede wszystkim na 

poziomie przychodów. Najważniejsze z nich, np. Amazon, publikowały także bardzo słabe prognozy sprzedaży w tym 

kwartale, które sprawiają, że oczekiwania na 1Q2019 drastycznie się pogorszyły. Obecnie analitycy zakładają już, że 

dynamika zysków w I kwartale będzie ujemna, co niesie oczywiste konsekwencje dla wycen akcji.
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Poza kwestiami Brexitu nadal warto zwracać uwagę na słabą sytuację gospodarczą strefy euro. Zjazd eurodolara 

z relatywnie wysokiego poziomu zaczął się tydzień temu, wraz z publikacją bardzo słabego indeksu PMI dla 

niemieckiego sektora przemysłowego. Kurs EUR/USD  jest przy poziomie 1,1215 (29.03), o krok od przetestowania 

kluczowego wsparcia na poziomie 1,12, będącego jednocześnie dolnym ograniczeniem konsolidacji 1,12-1,15. 

Wybicie dołem byłoby jednoznacznie negatywne dla euro. Jednym z objawów problemów obszaru wspólnej waluty są 

dane z Włoch. Według informacji Il Sole 24, cytowanych przez agencję Bloomberg, PKB Italii może urosnąć tylko o 0,1 

proc. w tym roku. Wcześniej włoskie ministerstwo skarbu oceniało, że wzrost wyniesie 1 proc. W związku z rewizją w 

dół oczekiwań dotyczących sytuacji ekonomicznej w górę idzie deficyt sektora finansów publicznych. Teraz ma wynieść 

2,4 proc., chociaż po batalii z Unią w grudniu ub.r. Rzym obiecał, że dziura w finansach publicznych wyniesie 2,04 porc. 

Dziś (29.03) kurs EUR/CHF spadł do najniższego poziomu od prawie dwóch lat, osiągając wartość 1,1173. Inwestorzy 

obawiają się, że stopy procentowe pozostaną na lata na występującym obecnie ujemnym poziomie. Napływ kapitału do 

Niemiec to także wyraz strachu o dalsze losy strefy euro w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. 

W takim środowisku europejskiej walucie trudno będzie odrabiać straty, nawet biorąc pod uwagę, że koniunktura poza 

Unią także się pogarsza, a banki centralne zmieniają swoje stanowiska z jastrzębich na gołębie. To spowodowało, że 

przy względnie stabilnym kursie EUR/PLN zobaczyliśmy franka blisko granicy 3,85 zł, czyli najdroższego od grudnia 

ub.r. Podobnie sytuacja wygląda w relacji złotego z dolarem. W tym przypadku osiągamy granicę 3,83 zł. 

Póki co nie widać, by złoty drastycznie tracił na wartości na szerokim rynku. Raczej w sposób umiarkowany reaguje on 

na czynniki zewnętrzne. Na razie nie widać wielkiej obawy  o rozległą stymulację fiskalną, być może oczekuje się, że to 

może popchnąć RPP do zacieśnienia polityki pieniężnej lub przynajmniej oprzeć się zewnętrznej tendencji 

łagodniejszego nastawienia wielu banków centralnych do polityki monetarnej. Wydaje się jednak, że złotówka nie ma 

obecnie zbyt wiele argumentów za umacnianiem się.  

WALUTY

PLN Waluty obce
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