
Ekspansja luźnej polityki pieniężnej zdaje się nie mieć granic. Dług w relacji do PKB dawno przestał być poważnie 

traktowanym (zwłaszcza przez decydentów)  wskaźnikiem. Kolejne poziomy są widowiskowo przekraczane, 

a rentowność obligacji…. wcale nie rośnie. Kiedyś tam, inflacja może zmusi banki centralne do podwyżek stóp i balonik 

pęknie z hukiem, ale skoro siedzimy na tej beczce prochu wszyscy, łatwiej strach przezwyciężyć lub – co zapewne 

częstsze – zignorować istniejące, choć niewidzialne, niebezpieczeństwo. Na posiedzeniu FOMC nie zmieniono 

parametrów polityki pieniężnej, ale wprowadzono nowe stałe instrumenty – operacje repo na rynkach krajowym 

i zagranicznym. Podczas konferencji po spotkaniu prezes Fed Jerome Powell zdawał się być mniej pewny co do 

perspektyw spadku inflacji niż na poprzednich posiedzeniach. Stwierdził także, że wpływ gospodarczy każdej kolejnej 

fali koronawirusa był mniejszy, nie podkreślił ryzyka związanego z wariantem delta, starał się także złagodzić 

stwierdzenie o postępach gospodarczych. Zauważył, że gospodarka amerykańska jest daleka od pełnego zatrudnienia. 

Nie zasugerował także, kiedy mogłoby dojść do normalizacji polityki pieniężnej. Z tego powodu rentowność 

amerykańskich, a wraz za nimi niemieckich dziesięciolatek w kończącym się miesiącu wędrowała na południe 

(Phinance w sierpniu też uda się na południe tyle że nie metaforycznie�) i znalazła się na poziomach najniższych 

od lutego. Ruch od szczytu rentowności z marca (maja w przypadku niemieckich papierów) jest już znaczący, rynek 

może znaleźć wsparcie na obecnych poziomach i przeczekać tu wakacje w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń. 

Furtka do wzrostu zadłużenia pozostaje więc otwarta. Po ostatnich odczytach inflacji w Niemczech 

(3,8% przy oczekiwaniach 2,3%) realne rentowności 10-latków zaliczyły z hukiem nowe minima obecnego trendu, 

spadając do -4,25%. Poza rekordową skalą strat po uwzględnieniu inflacji (i założeniu trzymania do wykupu) rekordowy 

jest też czas, w jakim obligacje niemieckie notowane są z ujemną, realną rentownością. Obecnie to już 63 miesiące. 

Polskie obligacje skarbowe na tym dobrym światowym tle prezentują się jak polscy sportowcy na Olimpiadzie 

– fatalnie, ale niektórzy udają, że całkiem nieźle…(co w przypadku obligacji jest zgodne z przewidywaniami 

a w przypadku sportowców wręcz przeciwnie...). W pierwszej części miesiąca co prawda rentowności spadały, 

ale w końcówce miesiąca na wakacyjnym mało płynnym rynku wróciły na poziomy z czerwca (1,7% 10YPoland). 

Oczekiwano, że presja inflacyjna po wiosennym wystrzale nieco zelżeje. Tymczasem lipcowy odczyt inflacji to 5%. 

Trudno to także przypisywać efektom bazy, gdyż z miesiąca na miesiąc inflacja wzrosła o 0,4% (oczekiwano 0,1%). 

Jak łatwo się domyślić, o reakcji RPP nie ma na tym etapie mowy, co nadal pozostawi nas w gronie liderów 

rzeczywistych, ujemnych stóp procentowych. Członek RPP Eugeniusz Gatnar powiedział, że RPP powinna starać się 

sprowadzić inflację do celu 2,5% i że podwyżki powinny rozpocząć się od delikatnego ruchu o 15 pb. E. Gatnar głosował 

już za podwyżką na posiedzeniu w czerwcu, a zatem podtrzymuje swoje poglądy na politykę pieniężną. I jest jedyny 

w składzie RPP… 

OBLIGACJE
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Lipiec to wyznaczenie przez giełdę amerykańską kolejnego historycznego rekordu (S&P 500 4429 pkt). 

Wprawdzie w środku miesiąca pachniało oczekiwaną letnią korektą, ale sytuację odwróciły znakomite wyniki 

amerykańskich spółek i FED. Można odnieść wrażenie, że Jerome Powell chciałby, aby posiedzenie z końcówki lipca 

wcale się nie odbyło. Była to dla niego przykra okoliczność, podczas której musiał tłumaczyć się jedynie dlaczego 

Fed podgrzewa i tak przegrzewającą się gospodarkę. Fed nadal nie widzi nawet potrzeby zasugerowania terminu 

rozpoczęcia ograniczania dodruku pieniądza. Po czerwcowym posiedzeniu wydawało się, że być może chociaż w tej 

kwestii zapanuje większa jasność - nie chodziło o zmiany, ale o przedstawienie terminu bądź okoliczności takiej zmiany. 

Nic takiego jednak nie padło - Powell swoją energię poświęcił na przekonywanie, że prowadzona polityka jest 

odpowiednia, a inflacja jest przejściowa. Skrajnie gołębi Fed jest już w cenach. Nagły zwrot mógłby okazać się rynkową 

katastrofą (a zatem decyzja o takim zwrocie, gdyby inflacja np. nadal zaskakiwała, będzie jeszcze trudniejsza). 

Spółki technologiczne (min. Apple, Alphabet/Google i Microsoft) biją rekordy systematycznie poprawiając wyniki nie 

tylko na poziomie zysków, ale także przychodów. Wejście w sezon publikacji wyników z indeksami w pobliżu 
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Surowce spożywcze Metale

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

Wydaje się, że taki scenariusz, w którym FED po ostatnich zaskoczeniach, nie będzie chciał wykonać kolejnych kroków, 

tłumacząc to obawami o dalszy rozwój odbicia gospodarczego, może być doskonałą informacją dla rynku złota. 

Brak normalizacji polityki monetarnej połączony z wysoką inflacją to wręcz doskonałe środowisko dla złota, które jest 

uznane zarówno jako ochrona przed inflacją jak i zalicza się do grona tzw. bezpiecznych przystani czyli zyskuje choćby 

w takich okresach jak obecnie, kiedy na rynku panują obawy przed kolejną falą pandemii. Gdyby tylko dolar nie był tak 

silny jak obecnie, złoto znalazłoby się na wyższych poziomach. Na XAU/USD po odbiciu z pierwszej połowy lipca, 

korekta przyjmuje dość słaby kształt. Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw w środku miesiąca zaczęła spadać ale 

w samej końcówce odrobiła straty i miesiąc kończy tam gdzie zaczęła. Wydaje się więc, że inwestorzy mają nadzieję na 

wzrost popytu na surowiec, nawet mimo rozprzestrzeniania się wariantu delta koronawirusa. Przetwórcy obawiają się, 

że ponowne osłabienie popytu może doprowadzić do nadwyżki paliw i ponownie obniżyć zyski. 

Póki co jednak wygrywają Ci, Którzy obstawili wzrost ceny ze względu na lepsze perspektywy makroekonomiczne. 

SUROWCE

historycznych maksimów niesie oczywiście cały czas ryzyko realizacji zysków. Polskiej peryferyjnej giełdzie pomogły 

znacząco rekordy w USA i nie zrealizował się scenariusz letniej przeceny (póki co), ale też nie nastąpiło wybicie 

z trwającej dwa miesiące konsolidacji. To co może mieć wpływ na wybicie górą z trendu bocznego to doskonałe wyniki 

spółek i napływające sygnały o zainteresowaniu polskimi spółkami w kontekście przejęć (polskie spółki są po prostu 

tanie na tle spółek amerykańskich czy innych spółek europejskich). Na potwierdzenie pierwszego argumentu 

(doskonałe wyniki) należy przytoczyć niewiarygodny zysk PKN ORLEN.  Grupa ORLEN zakończyła drugi 

kwartał 2021 roku z historycznie rekordowym wynikiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza 

wzrost aż o 1,2 mld zł (r/r) (!!!). Mocną pozycję Koncernu na rynku potwierdza też zysk netto, który wyniósł 2,2 mld zł 

oraz wzrost przychodów ze sprzedaży o 73% (r/r) do 29,4 mld zł. Ja wiem – to tylko liczby, ale proponuje się chwile nad 

nimi zastanowić…Spółka 22 lipca 2021 przyznała akcjonariuszom dywidendę (3,5zł). Policzmy zatem ile dywidenda 

przy utrzymaniu trendu na zysku i przy utrzymaniu polityki dywidendowej spółki wyniesie za rok. Zadanie trudniejsze: 

ile przy dzisiejszym kursie wynosiłby wskaźnik DY (dividend yield) dla spółki PKN ORLEN…Jeśli chodzi o inne polskie 

największe spółki, warto zauważyć minima i właściwie krach na covidowej gwiazdce Mercatorze i dawkę zmienności na 

akcjach CD Projekt. Mocno przecenione akcje mogą budzić zainteresowanie globalnych graczy. Pojawiły się np. 

spekulacje, iż Netflix szukający wejścia na rynek gier komputerowych mógłby pomyśleć o przejęciu CD Projekt 

z premią. Nawet jeśli (tak sądzę) nic z tego nie będzie, to takie informacje mogą sprzyjać notowaniom polskich spółek. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały ze Skarbem Państwa 

porozumienie o współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i integracji w ramach Narodowej Agencji 

Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). To posunięcie było zapowiadane już parę miesięcy wcześniej, ale giełda 

potrafi te same informacje dyskontować wielokrotnie. Wskazując z kolei potencjalne zagrożenia, warto też zwrócić 

uwagę na szaleńczy wzrost materiałów budowlanych połączony z rekordowymi wolumenami sprzedaży mieszkań. 

W którymś momencie bańka na mieszkaniowym rynku musi pęknąć bo ceny mieszkań napędzane drożejącymi 

materiałami (stal budowlana 200% r/r !!!) dojdą do nieakceptowalnych poziomów. Indeks WIG20 stabilizuje się 

w rejonie 2250 pkt. Czekamy na wybicie z trendu bocznego. Wyniki spółek mogą sprzyjać wybiciu górą, potencjalne 

spadki w USA mogą spowodować wybicie dołem. Kanon w strategiach inwestycyjnych mówi, żeby zająć pozycję po 

wybiciu a nie przed. 
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Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

Niniejszy komentarz została stworzony z należytą starannością, w sposób rzetelny i profesjonalny, z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść.

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 Na rynku walutowym, mimo stabilizacji na rynku EUR/USD, złoty utrzymuje się bliżej 4,6 do EUR niż 4,5. Złoty jest 

słaby z wielu powodów. Po części dlatego, że RPP trzyma stopy procentowe na ultra-niskim poziomie. Po części udział 

ma w tej słabości rosnąca w Polsce inflacja i polityka. Skierowanie do konsultacji ustawy podatkowej Polskiego Ładu 

złotemu nie pomogło, ale i zaszkodzić też nie zaszkodziło. Dopiero  zdecydowany wzrost kursu EUR/USD wymusił 

spadek kursów walut, ale układ techniczny nadal jest dla złotego niekorzystny. Widać jednak, że poziom 4,60 na 

EUR/PLN jest poważnym oporem. Nie można wykluczyć, że po fatalnych danych o inflacji coś/ktoś złotemu pomagał, 

żeby tego oporu nie przekroczyć…Prawdopodobne staje się więc krótkoterminowe umocnienie złotówki, ale raczej nie 

poniżej 4,5 do EUR. Podobną sytuację (ignorowanie inflacji) mamy z dolarem amerykańskim. Fed ustami szefa 

powtarza, że cel inflacyjny ma znaczenie przy pełnym zatrudnieniu. Nie mogło zabraknąć także oceny, że wystrzał 

inflacji wynika głównie z czynników podażowych i ma charakter przejściowy. Władze monetarne będą oceniać 

napływające dane i analizować postęp gospodarki na kolejnych spotkaniach. Najprawdopodobniej kluczowe będzie 

posiedzenie we wrześniu, do którego opublikowane zostaną dwa raporty z rynku pracy. Poznamy wtedy nowe 

projekcje makroekonomiczne. Może być za wcześnie, by Fed wykonał kolejny krok w kierunku bardziej jastrzębiej 

retoryki na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, które tradycyjnie odbywa się w końcówce sierpnia. 

Jak na taką postawę FED, dolar cały czas pozostaje mocny – EUR/USD nie rośnie dalej, ale nie jest w stanie oderwać się 

od 1,18. Sprawia to, że kurs USD/PLN ma w zasięgu 3,90. Lipcowe schłodzenie apetytu na ryzyko na rynku walutowym 

widać w sile franka i jena, czyli typowych walut defensywnych, korzystających na spadku dochodowości obligacji 

skarbowych. Podobnie dobry trend dla walut defensywnych widać w notowaniach CHF/PLN (od początku miesiąca 

podniósł się o ponad 3 proc.). Kurs szwajcarskiej waluty przekracza 4,25 i jest praktycznie najwyższy w tym roku.
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