
Zapowiadany od wielu miesięcy w komentarzach skok inflacji przy dewastującej bierności RPP (bo październikowa 

podwyżka stóp o parę miesięcy spóźniona niewiele zmienia) spowodował zapowiadany skok rentowności obligacji 

skarbowych.  Skala wzrostu z 2,1% na 2,9% robi spustoszenie w wynikach funduszy które w swoich portfelach mają 

skarbówki. To, że inflacja  rośnie, widzą wszyscy. Dotychczasowa prognoza wzrostu z września na październik o 0,5% 

wydawała się brutalna. Realizacja na poziomie 6,8% jest jednak sporym szokiem. Oznacza to, że dotarcie pod poziom 

7% do końca roku wydaje się już niepesymistyczną wizją przyszłości. Jest to raczej pobożne życzenie na 

Bożonarodzeniowy zbliżający się okres. W takim otoczeniu, nawet jeśli RPP spróbuje nadrobić stracony czas, niełatwo 

będzie wyjść z nakręconej spirali. A to dalej nie będzie sprzyjało obligacjom skarbowym. Nie będzie też sprzyjało 

skarbówkom stanowisko TSUE,  który określił dzienną karę dla Polski za niewykonanie postanowienia o zawieszeniu 

Izby Dyscyplinarnej na 1 mln €. Ostatnio KE przypomniała się też, w sprawie naliczanych już od ponad miesiąca kar 

po 0,5 mln € na dzień za utrzymanie wydobycia w kopalni Turów i zaznaczyła, że w ostateczności kary zaczną być 

potrącane z wypłat funduszy UE dla Polski. Do tego może dojść globalny odwrót od obligacji skarbowych. 

Czego pierwszymi zwiastunami jest skok rentowności obligacji np. australijskich po odejściu od polityki skupu aktywów 

i …greckich. Żeby zdać sobie sprawę jak dewastująco była polityka NBP i RPP w ostatnich latach wystarczy porównać 

te dwie rentowności. Obligacje greckie – których rentowność wzrosła o 24% w ostatnim dniu października jest na 

poziomie: 1,31%, a rentowność polskich 10Y 2,86%...I który Bank Centralny prowadził w ostatnich latach rozsądniejsza 

politykę…? Oczywiście niedoścignionym jest rząd Erdogana plus turecki całkowicie mu podległy bank centralny, 

którego działalność polegająca na tym samym (utrzymywanie nieadekwatnej do inflacji niskiej stopy procentowej) 

sprowadziła rentowności obligacji tureckich na poziomy 20% (!!!). W tej klasie aktywów nie pozostaje nic innego jak 

trzymać się krótkiego końca krzywej rentowności – fundusze o krótkim duration. Pozostaje też aktualne poszukiwanie 

okazji inwestycyjnych w segmencie obligacji korporacyjnych, chociaż ryzyko w tym segmencie też wzrosło. 

Pozostaje jednak szansa, że odpływ z obligacji skarbowych trafi właśnie do korporacyjnych. Jeśli by szukać pozytywów 

dla obligacji skarbowych i argumentów dla tej klasy aktywów to trzeba by je oprzeć na ocenach ratingowych dla Polski. 

Agencja Moody's nie dokonała w piątek 29 października aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według 

Moody's długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie "A2", a jego perspektywa jest 

stabilna. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia 

Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. 

Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

OBLIGACJE
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Jeśli przyjrzeć się S&P500, można odnieść wrażenie, ze hossa się nigdy nie skończy. A takie wrażenie zwykle odnosi się 

tuż przed zwrotem na rynku. Statystyczny miesiąc krachów kończymy całkowitym zanegowaniem wrześniowego 

cofnięcia. Po takim zwrocie to właśnie październikowy dołek będzie teraz techniczną linią obrony dla przynajmniej 

średnioterminowych wzrostów. Absolutnym światowym hitem okazały się akcje TESLI.  Spółka dołączyła do elitarnego 

klubu spółek, których kapitalizacja rynkowa przekracza 1 bilion dolarów (!!!) – kapitalizacja całej polskiej giełdy to 

1,4 biliona ale…złotych. Przyczyną logarytmicznych wzrostów ceny akcji TESLI były dobre wyniki i publikacja 

informacji, że firma Hertz zakupi 100-150 tys. aut Tesli o wartości kilku miliardów dolarów. Październik kończy się 

pozytywnym wynikiem także dla WIG20, choć pewien niesmak pozostawia górny cień po starciu z horyzontalnym 

oporem nieco powyżej 2400 pkt., a przy okazji 10-letnią linią spadkową. To oczywiście sygnał, że spokojnie ma prawo 

wyjść z tego jakaś poważniejsza realizacja. W średnim terminie wciąż mamy np. nieodhaczony pullback w kierunku 

2050 pkt. Póki co jednak w warunkach szalejącej inflacji, rynek ocenił, iż Rada Polityki Pieniężnej zostanie zmuszona do 

podniesienia ceny kredytu na najbliższym posiedzeniu i adekwatnie do tych oczekiwań kupił banki. W efekcie 

sektorowy indeks WIG-Banki był hitem miesiąca, a akcje spółekbankowych wpłynęły na kondycję indeksów. 

W przypadku WIG20 zwyżka przełożyła się na zredukowanie tygodniowego spadku do 0,5 procent i zamknięcie 
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Surowce spożywcze Metale
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Amos Hochstein, starszy doradca ds. bezpieczeństwa energetycznego w Departamencie Stanu USA, powiedział 

podczas forum gazowego IEF, że kiedy skończyło się lato "weszliśmy w kryzys energetyczny". Kolejny inflacjogenny 

wzrostowy miesiąc na rynku ropy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień na giełdzie paliw 

NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 82,92 USD, wyżej o 0,13 proc. Brent na ICE w Londynie w dostawach na grudzień jest 

wyceniana po 84,53 USD za baryłkę, wyżej o 0,25 proc. Na świecie maleją zapasy ropy, a to zacieśnia sytuację na 

rynkach. Źródła zbliżone do OPEC+ podają, że w tym kwartale globalne zapasy ropy zmniejszą się o średnio 1,1 mln 

baryłek dziennie. Kartel OPEC i jego sojusznicy, w tym Rosja, jak do tej pory opierali się większemu podwyższeniu 

dostaw ropy niż ustalone wcześniej - co miesiąc 400 tys. baryłek dziennie. W przyszłym tygodniu producenci 

z OPEC+ spotkają się, aby ocenić prowadzoną przez tę grupę politykę dostaw ropy.

W czwartek amerykańska dyplomacja wezwała światowych producentów ropy i gazu ziemnego do zwiększenia 

produkcji, jeśli są w stanie to zrobić, aby pomóc w złagodzeniu obecnych ograniczeń podaży. Wydaje się, że gdzieś 

blisko przesilenia cena ropy się znajduje. Październik był w końcu miesiącem w którym wyhamowały ceny niektórych 

surowców wchodząc w fazę korekty (węgiel energetyczny -24%; uprawnienia do emisji CO2 -6,9%) i może tak stanie się 

z ceną ropy. Opisana sytuacja na rynku długu sprzyjać może odpływaniu pieniędzy z tej klasy aktywów. Pamiętajmy, że 

rynek długu jest pod względem kapitalizacji po prostu największy.  Jeśli zacznie z niej odpływać kapitał, będzie musiał 

się gdzieś przemieścić. Rosnące rentowności obligacji i tam gdzie się da (zadłużenie) również stopy procentowe, 

to sygnał dla inwestorów, że inflacja faktycznie jest problemem. W takich warunkach poważniejsze ruchy często 

zaczynało złoto. Notowania złota oscylują w okolicach poziomu 1800 USD za uncję. Z cyklicznego raportu World Gold 

Council (WGC), podsumowującego sytuację na rynku złota w III kwartale bieżącego roku, wynika, 

że w okresie od lipca do września globalny popyt na złoto wyniósł 831 ton, co jest rozczarowującym wynikiem na tle 

popytu z III kw. poprzedniego roku (894,4 ton) oraz z III kw. 2019 r. (1084,9 ton). Niemniej, spadek popytu miał związek 

przede wszystkim z działaniami inwestorów – ponieważ w przedstawionych danych wyróżniały się głównie informacje 

o spadku aktywów funduszy ETF opartych o złoto."

SUROWCE

miesiąca w rejonie 2405 pkt., a więc nad poziomem, który pełni rolę punktu równoważenia się sił podaży 

i popytu. WIG20 odbudował się po wrześniowym spadku i zyskał w październiku ponad 4 procent. Finał października 

w rejonie 2400 pkt. daje najwyższe zamknięcie miesiąca przez WIG20 od stycznia 2018 roku. W krótszej perspektywie 

rynek skończył ostatni tydzień sygnałem równoważenia i wymusił czekanie na kolejny ruch i zakłady o końcówkę roku. 

Anomalia kalendarzowa jest jednak po stronie popytu - finałowe dwa miesiące roku są na rynkach akcji zwykle lepsze 

niż para wrzesień i październik - więc z umiarkowanym optymizmem można zakładać, iż zamknięcie listopada będzie 

wyższe od zamknięcia października.
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WALUTY Słabą złotówkę w sporej mierze zawdzięczamy dotychczasowej polityce RPP, która zwykle jest 

mocno spóźniona, albo wręcz z premedytacją, wbrew Konstytucji, zakłada niszczenie siły nabywczej złotego.  Odczyt 

wstępnej inflacji CPI za październik oznacza po pierwsze nowy rekord obecnego cyklu, a po drugie także nowy rekord 

ujemnych, rzeczywistych stóp: -6,3% (!!!). Październikowa, niespodziewana podwyżka stóp niewiele zmienia. 
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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 Rzeczywiste, ujemne stopy pokazują, ile tracą osoby trzymające daną walutę. A mowa tu tylko o skorygowaniu stóp 

o oficjalną inflację CPI, która nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością i koszykiem inflacyjnym przeciętnego 

obywatela. W tej sytuacji można zaryzykować tezę, że złoty i tak nie skonsumował kamieni w niego rzucanych… 

Wśród ekonomistów istnieje niezbyt popularny pogląd, którego jestem zwolennikiem, że celowe utrzymywanie słabej 

waluty ma niewielkie znaczenie dla pobudzania eksportu, za to może wzmagać presję cenową w dobrach 

importowanych. Na listopadowym posiedzeniu RPP (w najbliższą środę 3.11) dojdzie pewnie do podwyżki 

stóp procentowych i tylko takowa mogłaby pomóc nieco złotówce. Za zacieśnieniem polityki pieniężnej przemawia też 

poluzowanie polityki fiskalnej w ramach Polskiego Ładu. Oprócz beznadziejnej polityki NBP nad złotówką krążą 

czarne listopadowe chmury związane ze sporem Polski z UE (opisane przy obligacjach). Ryzyko osłabienia złotego jest 

obecnie najwyższe od czasu rozpoczęcia pandemii. Jeśli sytuacja zewnętrzna będzie niesprzyjająca, a  NBP nie będzie 

wyraźnie podnosił stóp procentowych, kurs euro może przebić poziom 4,80. Polski złoty pozostaje słaby i jego 

perspektywy wydają się być gorsze niż wcześniej się wydawało. Sytuacja techniczna też nie jest dobra. Można uznać za 

wypełniony trójkąt zwyżkujący na wykresie miesięcznym. Jego wybicie górą oznaczałoby, że wzrok można pokierować 

w stronę dotychczasowych szczytów (ATH – All Time High) w perspektywie kolejnych miesięcy, czyli nawet powyżej 4,9. 

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego nie przyniosło przełomu w postrzeganiu zamierzeń 

władz monetarnych. Prezes Christine Lagarde przyznała, że dyskusja na temat presji cenowej zdominowała ostatnie 

październikowe posiedzenie. Jednocześnie trzymała się narracji, że dynamika cen okaże się przejściowa, wyhamuje 

w średnim horyzoncie do celu na poziomie 2,0 proc. Przypomnijmy, że obecnie dynamika CPI jest najwyższa od 10 lat 

i wynosi 3,4 proc. r/r. Dalsze kroki przesądzi grudniowa seria projekcji makroekonomicznych, ale można spodziewać 

się, że w najbliższych miesiącach do lamusa zostanie odesłany pandemiczny, kryzysowy skup aktywów (PEPP). 

Aktualna pozostaje ocena, że EBC jako jeden z ostatnich głównych banków centralnych podniesie koszt pieniądza. 

Potencjał do wzrostu EUR/USD (aprecjacji EURO) został wyczerpany. Wrzesień podprowadził kurs USD/PLN 

wysokim, białym korpusem pod opór, natomiast październik to jedynie niewielka konsolidacja tuż pod nim. Oznacza to, 

że szanse wybicia okolic 4 zł rosną, a to otwierałoby drogę do kolejnego piętra, czyli pod 4,30.
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