
Największą kontrowersją gali kończącej w Gdyni, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, nie było wręczenie głównej 

nagrody dość średniemu obrazowi Agnieszki Holland („Obywatel Jones”), ale wystąpienie nagrodzonego główną nagrodą 

za pierwszoplanową rolę męską Dawida Ogrodnika („Chce się żyć”, „Ostatnia rodzina”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”). 

Oświadczył on: „Nie ważne czy masz 1.50cm czy 2m wzrostu – każda władza się kiedyś kończy!”. Owacjami przyjęte 

wystąpienie, chyba przy tych wyborach się nie spełni. Z pewnością jednak wchodzimy w miesiąc walki wyborczej, 

który dla rynku obligacji historycznie nie był dobry. Po pięciu miesiącach wzrostów cen, doczekaliśmy się może jeszcze nie 

korekty, ale wyhamowania hossy. Wprawdzie rentowności wielu obligacji, krajów europejskich dalej pozostają ujemne, 

ale bardziej ujemne już nie bardzo chcą być. W dalszym ciągu, stan ten należy uznać za odchylenie od normy i wypatrywać 

raczej wzrostów rentowności. Zwłaszcza w kontekście nienajgorszych danych makro z USA (sprzedaż detaliczna, 

sprzedaż nowych domów, inflacja bazowa), ryzyka wyższych cen ropy (zwłaszcza gdyby wzrosła niepewność 

w Zatoce Perskiej) oraz faktu, że bazowe rynki stopy procentowej są technicznie wykupione (w cenach). We wrześniu 

2 z 3 dużych banków centralnych, (EBC, Fed) poluzowały politykę pieniężną a jeden (BOJ) prawdopodobnie to zrobi 

na spotkaniu w październiku. Inwestorzy ocenili, że Fed nie okazał się tak gołębi, jak tego oczekiwano. Obniżka stóp 

o 25 pb to za mało w kontekście teraz oczekiwanej stabilizacji. W Polsce konstelacja polityczna a co za tym idzie 

skład RPP w dalszym ciągu będą czynnikami nie sprzyjającymi cenom obligacji. Inflacja czeka już za przysłowiowym 

progiem, a i PKB chyba już maksa w tym cyklu zaliczył. Polskim obligacjom skarbowym może jedynie sprzyjać kontynuacja 

światowej hossy na tym rynku – jeśli takowa wróci wraz z zaostrzeniem konfliktów na świecie (USA-Chiny 

albo Zatoka Perska). Ostatnie sygnały w geopolityce są raczej pozytywne i idą w kierunku jakiegoś ocieplenia na linii 

USA-CHINY a to może prowadzić raczej do wzrostów rentowności obligacji w myśl zasady odejścia od bezpiecznych 

aktywów. Procedura odwołania Trumpa raczej nie będzie poważnie traktowana.

AKCJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Na początku miesiąca widoczna będzie niepewność sektora bankowego, szczególnie banków zaangażowanych w kredyty 

frankowe – 3 października ma bowiem być ogłoszony wyrok TSUE w tej sprawie. Bardzo ciekawa będzie reakcja sektora na 

ten wyrok. Decyzje inwestycyjne podejmowane co do polskich banków są tak paradoksalne, że wcale bym się nie zdziwił, 

jeśli po niekorzystnym werdykcie akcje banków urosną. Polska pozostaje bardzo słabym rynkiem peryferyjnym. 

Wystarczy popatrzeć na stopy zwrotu YTD (roczna do dziś): S&P500 20%, CAC (Francja) 19,5%, DAX (Niemcy) 18,1%, 

RTS (Rosja) 28,1%, NIKKEI 9,9% a WIG20….-3,3%. Tak. Minus 3,3%. W tym czasie PKB Polski było 4,5%, USA 2,3% 

a Strefy EURO 1,2%....Wydaje się, że albo na zasadzie dążenia do równowagi wzrosty na rynkach dojrzałych się skończą, 

a w Polsce zacznie rosnąć, albo klasyczne podejście ze sztandarowym hasłem „giełda zwierciadłem gospodarki” – można 

włożyć miedzy bajki. Niemiecki wskaźnik badający każdego miesiąca nastroje przedsiębiorców (przetwórstwo 

przemysłowe, usługi, handel detaliczny oraz hurtowy, budowlanka) pozostaje na bardzo słabym poziomie. 

Dodatkowo oczekiwania co do sytuacji za 6 miesięcy ponownie się pogorszyły i spadły do poziomu 90,8 pkt, 

czyli do najniższej wartości od połowy 2009 r. W kontekście Ifo warto jednak zwracać uwagę, że niemiecka gospodarka jest 

silnie podzielona, jeśli chodzi o bieżącą koniunkturę w konkretnych sektorach. Budowlanka i usługi utrzymują dobrą 

kondycję. Dwa pozostałe sektory, czyli handel i przetwórstwo przemysłowe wyglądają bardzo słabo. W przypadku 

przemysłu można bez problemu (podobnie jak w przypadku oficjalnych danych o produkcji czy indeksów PMI) 

mówić o recesji. Wszystkie subindeksy Ifo pokazują jednak pogarszające się oczekiwania na przestrzeni miesięcy. 

Nie widać żadnych oznak ich poprawy, podobnie zresztą jak w przypadku opublikowanych wskaźników PMI. Nadal należy 

być pesymistą co do dalszego rozwoju koniunktury w Niemczech. To powinno utrzymywać euro na niskim poziomie 

OBLIGACJE

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. 

Wskaźnik nastawienia*: Akcje spółek polskich
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Akcje rynków rozwiniętych

Akcje spółek wzrostowych
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Wskaźnik nastawienia*: Obligacje emitentów 

posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów

nieposiadających
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02.
*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. 

Właściwie wszystkie zagrożenia dla złotego wskazane miesiąc temu pozostają aktualne. Sytuacja fundamentalna 

złotego niewiele się zmienia. Poziom 4,38-4,39 do EURO do którego złotówka dotarła wydaje się być poziomem przy 

którym deprecjacja złotego powinna się na jakiś czas zatrzymać. Trend jednak (deprecjacja złotówki) wydaje się jednak 

w dłuższym niż jeden miesiąc terminie, bardziej prawdopodobny. Inwestorzy obawiają się zarówno negatywnych 

skutków gospodarczych, oczekiwanego wyroku TSUE w sprawie kredytów indeksowanych szwajcarską walutą, 

jak i coraz głębszego spowolnienia koniunktury w kraju i za granicą. Sytuacja gospodarcza strefy euro pogarsza się 

praktycznie z miesiąca na miesiąc. Ogólny odczyt indeksu PMI (łączący usługi oraz przemysł) spadł do poziomu 

50,4 pkt, co oznacza, że koniunktura na obszarze wspólnej waluty jest najsłabsza od 75 miesięcy czyli od kryzysu 

zadłużeniowego ponad 6 lat temu.  No i inflacja – jeśli PiS, którego sondaże  wskazują jako zwycięzcę wyborów, spełni 

swoje obietnice, to może nie rękę ale dwa palce można dać sobie uciąć, że inflacja w następnym roku będzie 

powyżej 3%, jeśli nie bliżej 4%. W zestawieniu z brakiem jakichkolwiek decyzji ze strony RPP, tu spodziewałbym się 

największego zagrożenia dla złotówki. Polska waluta, może być także bardziej podatna na kluczowe wydarzenia 

globalne, potencjalne ocieplenie rozmów handlowych Chiny-USA powinny jej sprzyjać. Jakikolwiek wzrost ryzyka 

globalnego odwrotnie -  będzie dla złotówki interpretowany negatywnie. Wtedy EUR/PLN czy USD/PLN mogą łatwo 

przekroczyć odpowiednio granice 4,40 czy 4,00. Jeśli by zbiegło się to z umacnianiem USD do EUR to wydaje się, 

że USD powyżej 4 zagości na dłużej. Ewentualne pozytywy, ale raczej krótkoterminowe, rysuje przed złotówką analiza 

techniczna a konkretnie oscylator RSI – pokazuje on możliwość zbudowania korekty do poziomu 4,33 do EURO. 

Poprzedni komentarz kończył się prognozą wzrostu wartości funta.  Wszystkie złe wiadomości były już w cenie – ale 

i tak wzrost ten był spektakularny (z poziomu 4,65 na 4,95). I znów spakowane w Londynie walizki, można powoli 

rozpakowywać…Tym bardziej, że coraz bardziej prawdopodobne wydaje się wyznaczenie nowej daty Brexitu na koniec 

stycznia 2020r. Thomas Cook (najstarsze biuro podróży – rok założenia 1841) zbankrutował, więcej funtów zostanie 

w domu – może więc to nie koniec wzrostów :). Frank szwajcarski, zgodnie z prognozą zadomowił się powyżej 4 i nie 

bardzo widać póki co powód, aby miał wrócić poniżej tej wartości do złotówki.

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*:

Wrzesień 2019  roku na rynku złota był miesiącem w którym cena kruszcu osiągnęła 5 letnie maksimum (1566 $/ozt). 

Zbiegło się to z atakami dronów na Sudi Aramco – rafinerie ropy w Arabii Saudyjskiej. W dalszej części miesiąca jednak 

kurs złota zaczął spadać. Wykres  narysował formację RGR (głowa z ramionami), co może sugerować dalszą przecenę, 

być może do poziomu 1450USD. Tam korekta powinna się wyczerpać. Amerykański sekretarz skarbu Steven Mnuchin 

powiedział, że 7 października w Waszyngtonie wznowione zostaną negocjacje handlowe USA z Chinami. Ewentualny 

SUROWCE

PLN Waluty obce

i również negatywnie wpływać na inne gospodarki strefy euro czy całej UE, łącznie oczywiście z Polską. A w Polsce przyjęto 

zrównoważony budżet (ale bez np. obiecanej 13 i 14 emerytury), z projekcją PKB na poziomie 3,5% i inflacją na poziomie 

2,5% - moim zdaniem niemożliwym do osiągnięcia, zwłaszcza, że nie wydaje się aby cytowane na początku komentarza dla 

rynku obligacji wystąpienie Ogrodnika miało się ziści.

Zbliża się termin transferu z OFE, domyślnie na prywatne indywidualne konta emerytalne członków OFE albo – jeśli ci 

wyrażą taką wolę – na ich konta w ZUS. Premier nazywa to prywatyzacją pieniędzy zgromadzonych w OFE. Trudno sobie 

wyobrazić jakiś scenariusz, który mógłby pozytywnie wpłynąć na rynek akcji. Teoretycznie dziurę po OFE wypełnić mają na 

giełdzie PPK. Tymczasem badanie Work Service wskazuje na nikłe zainteresowanie pracowników programem – a wynika 

z niego, że do programu nie przystąpi około 50% pracowników.
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Wskaźnik nastawienia*: Surowce spożywcze Metale

03.
*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. 

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Październik 2019 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 
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przełom w wojnie handlowej mógłby spadki ceny złota przyśpieszyć. Bardzo podobnie sytuacja wygląda na rynku 

srebra, które mocno odwzorowuje notowania złota. Bieżący miesiąc na rynku ropy naftowej upływa pod znakiem 

zniżek. Oczywiście notowania ropy „wystrzeliły” po wspomnianym ataku na rafinerie, ale w dalszej części miesiąca ceny 

wróciły do poziomów z których…miesiąc zaczynały. Notowania ropy Brent  spadły do okolic 61 USD za baryłkę, 

podczas gdy ceny ropy WTI zniżkowały do rejonu 56 USD za baryłkę. Strona sprzedająca przejęła znów przewagę. 

Obawy o podaż ropy naftowej w Zatoce Perskiej znów się zmniejszyły, a na pierwszy plan wysunęły się obawy 

o światowy popyt. Niedźwiedzi na rynku ropy wsparły słowa Birola, szefa Międzynarodowej Agencji Energetycznej. 

Powiedział on, że MAE może obniżyć prognozy wzrostu globalnego popytu na ropę naftową w 2019 i 2020 roku ze 

względu na widoczne ślady słabości światowej gospodarki. Birol zaznaczył, że kluczowe znaczenie ma w tym względzie 

gospodarka Chin, której wzrost gospodarczy jest najniższy od prawie trzech dekad. Państwo Środka w ostatnich latach 

w dużej mierze napędzało wzrost popytu na ropę naftową na świecie. Pozytywnym akcentem podczas cytowanej 

mowy było jednak zwrócenie uwagi na ograniczony potencjał spadkowy notowań ropy naftowej. Według szefa MAE, 

ceny ropy mają duży wpływ na popyt na ten surowiec, a potencjalny spadek cen z pewnością doprowadziłby do 

ożywienia strony popytowej. Warto wspomnieć, że wraz z początkiem października rozpoczynają się w Chinach 

tygodniowe obchody święta narodowego, co oznacza zamknięcie tamtejszych rynków. To może być przyczyna spadku 

aktywności inwestorów na rynku surowców. Z innych peryferyjnych w skali globalnej gospodarki towarów, uwagę 

przykuwa…cukier, którego cena wzrosła we wrześniu 20%. Jesienna rozrywka zatem w postaci robienia nalewek np. 

będzie zatem nieco droższa…
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