
Na szkoleniu w Lublinie u Jana Zalewskiego (serdecznie dziękuję za udany wieczór!) okazało się, że komentarze 

dotyczące klas aktywów są czytane! Co z jednej strony sprawia piszącemu przyjemność (jeśli tylko posiada 

w sobie jakiś pierwiastek próżności) z drugiej -stawia piszącego w obliczu odpowiedzialności (jeśli tylko 

posiada w sobie pierwiastek tejże). Niestety – opisując akcje i koncentrując się na polskim rynku ciężko silić się na 

wyszukane i dowcipne alegorie. Pisać bowiem o rynku na którym zmienność przypomina wykres zależności drogi 

i czasu w ruchu jednostajnym nie jest łatwo. Można czuć się okradzionym z hossy. Tymczasem giełda w USA poruszała 

się cały rok ruchem jednostajnie przyśpieszonym  –  różnica jest poważna. Rynki amerykańskie nadal osiągały nowe 

rekordy – historyczne dodajmy… Właściwie każda informacja interpretowana była jako dobra. Optymizm wokół 

negocjacji handlowych, chociaż nadal nie jest jasne, jaki będzie termin zawarcia pierwszej fazy umowy, wystąpienie 

Jerome Powella (powiedział że stopy nie wzrosną w najbliższym czasie a gospodarka jest w „trwałym wzroście 

gospodarczym”). Reakcją rynków na zmianę perspektywy z obniżek stóp na stabilną był wzrost wartości dolara ale… 

kursom akcji to nie przeszkodziło. Nadal wydaje się, że istnieje element rozbieżności między rynkami w Europie 

(chociaż te – Niemcy, Francja -  też mają za sobą trzeci miesiąc z rzędu wzrostu), a rynkami w USA, co można 

częściowo wyjaśnić faktem, że dane z USA nadal wykazują niewielką oznakę słabości w perspektywie 

krótko- i średnioterminowej. W listopadzie zaufanie konsumentów w Stanach Zjednoczonych było nieco mniejsze 

i wyniosło 125,5, jednak nie było to wystarczające osłabienie, by wzbudzić obawy, że konsumenci w USA są skłonni 

spowolnić wydatki. Co więcej, rynek mieszkaniowy wykazywał oznaki możliwego wzrostu, osiągając najlepsze 

dwumiesięczne wyniki od 12 lat, wspierane przez ostatnie spadki stóp długoterminowych w Stanach 

Zjednoczonych. Giełda w USA wygląda tak, że co by się nie działo będzie dobrze – giełda w Polsce wygląda dokładnie 

odwrotnie. I jeśli wart jest coś klasyczny model CAPM to kiedyś będzie odwrotnie.

AKCJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Zmiany w polityce stóp procentowych to gorący temat na rynkach finansowych. Świat największą uwagę przywiązuje 

do tematu USA, ale na rodzimym rynku obligacji skarbowych też jest ciekawie. Powrócił bowiem temat obniżek stóp 

procentowych (dobrze dla cen obligacji, źle dla kursu PLN). Wszystko za sprawą naczelnego „gołębia” RPP Eryka Łona. 

Na ostatnim posiedzeniu podczas głosowania nie zdobył on jeszcze poparcia w sprawie obniżania stóp, ale 

niewykluczone, że w przyszłości to się zmieni. Argumentem jest – uwaga!! - inflacja pod kontrolą. Jest to przedziwny 

argument, biorąc pod uwagę mandat Rady. Skoro ma dbać o stabilność cen, to dlaczego stabilne ceny miałyby ją 

motywować do działania? Pozostaje też pytanie o liczenie tej inflacji – czemu poświęciliśmy trochę czasu podczas 

spotkania w W4 , a konkluzja nie byłą wesoła…Jakoś tak wychodziło Nam, że w Naszych indywidualnych koszykach 

konsumpcyjnych jest ona duuuużo większa. Jeśli do „inflacji pod kontrolą” dołożymy coraz  więcej  niepokojących  

sygnałów  (informacje z ostatniego  tygodnia listopada:  spadek  zatrudnienia,  hamowanie  płac,  mniejszy  optymizm 

konsumentów,  pogorszenie  nastrojów  i  spadek  rentowności  firm) - to wyłania się obraz spowolnienia 

gospodarczego, które nabiera tempa i może  być  silniejsze  niż się  do niedawna  wydawało. No a to będzie dawało 

amunicję do presji na obniżenie stóp.  Zwłaszcza jeśli  pojawią  się  kolejne rozczarowania, których efektem może być 

fala rewizji w dół prognoz wzrostu gospodarczego na kolejne kwartały. Na dziś mamy konsensus Bloomberga 

dot. wzrostu PKB dla Polski: 4,3% w 2019 r. i 3,4% w 2020 r. Jeśli chodzi o  wzrost gospodarczy nie samo 

spowolnienie,  ale  jego struktura będzie kluczowa dla rynku finansowego. Jeśli okaże się, że wyraźnie pogorsza się 

dynamika inwestycji i połączymy to  z fatalnym wynikiem produkcji firm zajmujących się pracami inżynieryjnymi 

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

Akcje o dużej kapitalizacji

Akcje rynków rozwiniętych

Akcje spółek wzrostowych

Akcje spółek zagranicznych

Akcje o małej kapitalizacji

Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych



Wskaźnik nastawienia*: Obligacje emitentów 

posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów

nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych

OBLIGACJE

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. 

Wielokrotnie w ciągu roku odgrażałem się w komentarzach, że dożyjemy jeszcze EURUSD 1:1. Miesiąc listopad to 

miesiąc w którym, na razie bardzo krótkoterminowo EURUSD poromansował z poziomem 1,09. Umacnianie się USD 

– w kontekście opisanych przy surowcach nadziejach na koniec wojny handlowej nie dziwi. Z kolei Euro potrzebuje 

wsparcia fundamentalnego, ale jak na razie wskaźniki PMI sugerują jedynie uklepywanie dna po ostatniej zapaści. 

A póki tli się nadzieja na porozumienie handlowe USA-Chiny, nie ma presji na ucieczkę z USD. Nawet po takich 

crossach jak USD/JPY i AUD/USD nie widać, aby apetyt na ryzyko był silny. Wreszcie świadectwem tego, że warunki 

rynkowe są niepewne i nie skłaniają do agresywnego szukania okazji, jest postawa walut rynków wschodzących. 

Był to bardzo niekorzystny miesiąc dla walut tych rynków. Kurs EUR/PLN pokazuje, że na kilka tygodni przed 

końcem roku inwestorzy prędzej myślą o redukcji ryzyka i spieniężaniu zysków niż szukaniu okazji inwestycyjnych.  

EURPLN wzrastał w stabilnym  tempie i przebił granicę 4,30 osiągając na koniec miesiąca poziom 4,32. 

Do wrześniowych maksimów pod 4,40 jeszcze trochę brakuje (kwestia czasu?). Kurs USDPLN zamknął się po 3,92, 

CHFPLN po 3,93. W najbliższych dniach być może dojdzie do korekcyjnego umocnienia złotego ale potem można 

oczekiwać dalszego  powolnego jego osłabiania się. Powody opisane przy komentarzu dotyczącym obligacji (słabe 

makro, ewentualna obniżka stopy procentowej w grze). Ciekawie prezentuje się kurs „bratniego” forinta, który 

w stosunku do euro ustanowił  najsłabszy  historyczny  rekord  na  poziomie  337,25  - może Sylwester nad 

Balatonem..? albo Seminarium PHINANCE w Budapeszcie..? 

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

(-8,6% r/r w listopadzie) to otrzymamy poważne obawy o perspektywy  inwestycji  na  kolejne  kwartały.  Oczywiście 

dalej motorem napędowym jest konsumpcja prywatna. Perspektywy dla niej też są jednak coraz mniej różowe,  

m.in.  ze  względu  na  widoczne  zmniejszenie  dynamiki  rynku  pracy  i  erozję optymizmu  konsumentów. W piątek 

pojawi się wstępny odczyt CPI za listopad. Spodziewamy się wzrostu inflacji do 2,7% r/r.   Szczytowy  punkt inflacji 

przypadnie na początek 2020 r. i może sięgnąć nawet 4% o ile  ceny prądu nie zostaną  ponownie  zamrożone 

 (a  deklaracje  rządu  w  tej  sprawie  są  ostatnio  coraz bardziej  rozmyte).   Później  trend  się pewnie się odwróci 

– w   warunkach dekoniunktury globalnej i nasilającego się spowolnienia w kraju należy się spodziewać stopniowego  

powrotu  inflacji  w  stronę  celu.   Patrząc z szerszej perspektywy, obecna fala wzrostów rentowności Bundów 

oraz Treasuries, która ma miejsce od początku września jest największa w trendzie spadkowym rentowności 

obserwowanym od 2018 roku. Może to oznaczać, że bilans sił w najbliższych tygodniach i miesiącach przesunie się 

w kierunku wyższych rentowności. Jednakże, obecny ruch wzrostowy jest póki co jedynie strukturą 3-falową, typową 

dla formacji korekcyjnych, po której (także w Polsce) bardzo możliwy jest krótkoterminowy spadek rentowności.
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Poprzedni komentarz zakończony został pesymistyczną konstatacją, że jesienne nalewki będą droższe, a to na skutek 

drożejącego cukru…To dołóżmy teraz drożejącą kawę...Rynki surowcowe wsłuchiwały się w Prezydenta Trumpa a live 

motivem miesiąca ale i całego roku była wojna handlowa. Zasadniczo ruch na cenie ropy naftowej w skali miesiąca nie 

był duży. Presja na niższe ceny ropy naftowej nadal się utrzymuje. Ceny ropy WTI oscylują w okolicach 55 USD za 

baryłkę, z kolei notowania ropy Brent poruszają się w rejonie 60,50 USD za baryłkę. Stronie podażowej pomogły 

informacje podane przez agencję Reuters, sugerujące, że Rosja byłaby niechętna pogłębianiu cięć produkcji ropy w 

SUROWCE



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
Grudzień 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 
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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SUROWCE ramach porozumienia naftowego. A już 5-6 grudnia we Wiedniu odbędzie się szczyt OPEC, na którym zostanie 

zapewne „ustawiony” krótkoterminowy trend. Grudniowe rozmowy kartelu będą prowadzone wraz z państwami 

spoza organizacji, które sygnowały porozumienie naftowe, a mają dotyczyć głównie przyszłej współpracy. 

Powszechnie oczekiwane jest przedłużenie porozumienia naftowego do końca przyszłego roku, jednak 

prawdopodobieństwo obniżenia limitów produkcji ropy stoi pod dużym znakiem zapytania. Kilka krajów Bliskiego 

Wschodu już zaznaczyło, że jest gotowe ciąć wydobycie bardziej niż dotychczas, jeśli miałoby to wesprzeć ceny ropy 

naftowej – jednak są również kraje sprzeciwiające się dalszemu obniżaniu produkcji w obawie przed utratą części 

odbiorców na rzecz Stanów Zjednoczonych. Do tego dochodzą dane z USA – także negatywne dla cen ropy naftowej. 

Amerykański Instytut Paliw (API) podał bowiem, że w ostatnim tygodniu listopada zapasy ropy naftowej wzrosły o 

prawie 6 mln baryłek do poziomu 445,9 mln baryłek. Zwyżka była prawie sześciokrotnie większa niż wynosiły 

oczekiwania rynkowe (nieco ponad milion baryłek). Stronie popytowej na rynku ropy naftowej pomogły z kolei 

rozbudzone na nowo nadzieje na porozumienie handlowe USA i Chin. Na razie jednak sytuacja wokół porozumienia 

pozostaje niepewna. Odpowiedzią na pytanie „I co z tym złotem…?” będzie pewnie cierpliwość. W ostatnim czasie cena 

złota utknęła poniżej poziomu 1475$. Sytuacja techniczna to jedno, a geopolityczna to drugie. Aktualnie trzeba wziąć 

pod uwagę to co dzieje się na świecie, rynki bacznie przyglądają się konfliktowi pomiędzy USA, a Chinami. Jeżeli 

spojrzymy jednak na złoto na interwale dziennym i poddamy je analizie falami, widać, że cena ma wyraźny problem z 

pogłębieniem przeceny. Po pierwszym wybiciu struktury, spadki zdołały dotrzeć jedynie do  38,2% ostatniej fali 

wzrostowej. Aktualnie poziom ten pozostaje ważnym wsparciem. Dopiero jego pokonanie mógłby przyczynić się do 

większej korekty spadkowej. Z kolei jeśli chodzi o opory – wspomniany we wstępie poziom 1475$ jest kluczowy. 

Powrót powyżej może doprowadzić do tego, że złoto wróci do głównej tendencji, która wydaje się wzrostowa.


