
Czy możecie w to uwierzyć? Odczyt na poziomie 7,7 proc. w szacunku flash GUS oznacza najwyższy poziom inflacji 

w Polsce w tym wieku. Mediana szacunków w ankiecie Parkiet.com, którą też wypełniam była 7,4% a najwyższy 

szacunek był 7,6% (zgadnijcie czyj…). Bardzo liczyłem na scenariusz w którym na przełomie roku notujemy szczyt 

inflacyjny i kończymy spadek cen w segmencie obligacji skarbowych. Niestety: do starych zagrożeń dla obligacji 

skarbowych, opisywanych w każdym w tym roku miesięcznym komentarzu - inflacja, nieprzewidywalna (niektóre złe 

języki ludzkie twierdzą, że upolityczniona) RPP - doszło nowe…Za walkę z inflacją bierze się rząd, dolewając oliwy do 

ognia. Według szacunków rządowych łączna wartość proponowanych rozwiązań „antyinflacyjnych” to ok. 10 mld zł. 

Mają one obniżyć inflację w I kw. 2022 r. o ok. 0,9-1,4 pp. Wpływ działań rządowych, moim zdaniem, będzie mocno 

tymczasowy, a dodatkowa stymulacja fiskalna, spowoduje wzrost inflacji w dalszej perspektywie. W związku z tym 

można liczyć na jakiś spadek inflacji w I kwartale 2022 r. (raczej 10 proc. r/r nie przebijemy), ale niestety jest ryzyko, 

ze zapłacimy za to w następnych kwartałach. Ten długoterminowy trend wzrostu oczekiwań inflacyjnych jest o wiele 

bardziej niebezpieczny dla cen obligacji niż chwilowe 'obcięcie' inflacji w pierwszym kwartale 2022 r. przez tarczę. 

W tej sytuacji dalsze podwyżki będą niezbędne i stopa referencyjna NBP może dojść do 3 proc. jeszcze w I półroczu 

2022 r. Dlaczego tarcza inflacyjna może przyczynić się do jeszcze wyższych odczytów inflacji w przyszłym roku? 

Tarcza bezpośrednio dosypie do gospodarki ok. 5 mld zł w osłonach dla najbiedniejszych, dołączając do tego: wzrost 

płacy minimalnej, zmiany jakie niesienie za sobą Polski Ład - będzie to solidny impuls popytowy, który napędzi inflację. 

Ekspansywna polityka fiskalna rządu w tym momencie cyklu gospodarczego jest przeciwskuteczna. Pozostaje liczyć 

na spadek cen surowców. Cena ropy już pomaga teraz jeszcze musiałyby spaść ceny drogich surowców spożywczych. 

To mogłoby faktycznie jakoś inflację wyhamować. Nowa mutacja wirusa i jej ewentualne rozprzestrzenienie także 

zbijałoby wzrost cen. Trzeba mieć nadzieję, że nie będzie to pretekst do bierności decyzyjnej w RPP a raczej szansa na 

dostrojenie się stopami (sądzę, że w grudniu dojdzie do podwyżki). Sądząc po fatalnych nastrojach inwestorów, którzy 

zainwestowali w hurtowe skarbówki jesteśmy blisko jakiejś korekty na rentownościach. Niestety zmiana 

długoterminowego trendu w związku z rządowymi planami zostaje odwołana. 
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Ile ja bym dał, żeby w okresie przedświątecznym nie pisać o choróbskach, wirusach i innych takich…Niestety, rynek 

akcji wpadł z nieba do purgatorium. Odkrycie w Botswanie nowego wariantu SARS-COV-2, który może być w części 

odporny na dostępne obecnie szczepionki spowodowało gwałtowną wyprzedaż na rynkach azjatyckich, która rozlała 

się z kolei na rynki europejskie i rynek amerykański. Trudno na tę chwilę stwierdzić, ile w tym realnego zagrożenia, a ile 

rynkowej paniki, jakkolwiek reakcja rynków wydaje się poważna, chociaż równie dobrze może być krótkotrwała. 

Jeśli jednak spadki by się rozpędziły i WIG 20 spadłby poniżej 2000tys pkt, może to być kolejna wirusowa okazja do 

zarobienia pieniędzy dzięki tej klasie aktywów. Ostatnie dni i tygodnie wskazywały, że jeśli zobaczymy istotną korektę 

na rynkach, będzie ona związana z inflacją i polityką banków centralnych. I w zasadzie do ostatniego piątku listopada 

tak wyglądał rynkowy status quo. Pozostałe czynniki ryzyka znalazły się gdzieś daleko poza uwagą inwestorów. 

Biorąc pod uwagę ostatnie kilkanaście miesięcy na rynkach rozwiniętych, rynki potrzebują jakiegokolwiek pretekstu 

do korekty. Nowy wariant wirusa doskonale wpisuje się w ten scenariusz. Zapowiadałem tą korektę od paru miesięcy 

i jak zwykle przyszła w momencie kiedy zacząłem wątpić we własne przewidywania… „A tak było przepięknie przed 

chwilą”: decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o ponownej nominacji Jerome Powella na prezesa 

FEDu pchała w listopadzie indeksy na nowe szczyty (aż do końcówki miesiąca). Od początku kadencji 

przewodniczącego banku centralnego USA, która zaczęła się w 2018 roku, indeks S&P 500 wzrósł o niemal 70%! 

Wielokrotnie wyznaczając nowe szczyty. Większość inwestorów w Stanach Zjednoczonych przewiduje, że wzrosty 

stóp procentowych są nieuniknione. Wybór Bidena będzie miał swoje konsekwencje, które odbiją się na notowaniach, 

bowiem Jerome Powell jest zwolennikiem liberalnego podejścia do polityki pieniężnej. Większość ostatnich decyzji 

FEDu można uznać jako próbę improwizacji i napisania nowych reguł dla gospodarki USA. Polski rynek akcji jak 
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Cena ropy w ostatni piątek listopada runęła. 13-procentowy spadek zrobił wrażenie. Nastąpił on w związku 

z  obawami, że nowe ograniczenia mogą wpłynąć na popyt. Kolejne spotkanie OPEC+ będzie zatem bardzo ciekawe, 

biorąc pod uwagę, że spora część państw liczyła na zwiększenie wydobycia ropy o przynajmniej 400 tys. baryłek 

dziennie. Spadek wartości poniżej 75 dolarów za baryłkę prawdopodobnie da OPEC do myślenia. Administracja Bidena 

pewnie stwierdzi, że odnotowane spadki są wynikiem ich genialnej polityki. Z pewnością jakiś wpływ oprócz obaw 

z pandemią miało oczywiście uwolnienie rezerw strategicznych przez Stany Zjednoczone przy jednoczesnym braku 

stanowiska OPEC+ co do dalszej polityki ograniczeń produkcyjnych. Odnosząc się do zapowiedzi działań polskiego 

rządu e-petrol.pl prognozuje, że mogą one przynajmniej częściowo pomóc w wyhamowaniu paliwowej drożyzny. 

Według portalu, podano jeszcze zbyt mało szczegółów odnośnie nowych rozwiązań podatkowych, ale z tego co już 

wiadomo, można uznać, że prawdopodobne spadki sięgną kilkunastu groszy na litrze. Według e-petrol.pl, na rynku 

hurtowym w Polsce tendencja nadal jest wzrostowa, ale biorąc pod uwagę znaczące spadki notowań 

międzynarodowych zapewne w kolejnych dniach można będzie zobaczyć spadki. Choć wzrosty cen to temat 

numer 1 w zbliżającym się powoli do końca roku, wiele wskazuje na to, że pod względem cen żywności było to dopiero 

preludium. Jeśli spojrzymy na indeks cen żywności, ten zbliża się do swoich maksimów sprzed kilkunastu lat. Sęk w tym, 

że dzieje się to w sytuacji, w której do tych maksimów mają jeszcze sporo miejsca towary rolne, których indeks znajduje 

się 35% poniżej szczytu. Można więc sobie zadać pytanie, co stanie się z cenami żywności, gdy wzrostowe momentum 

pojawi się na poziomie samych towarów rolnych (co sugeruje z kolei zachowanie cen nawozów)….? Zdumiewająco na 

tym tle zachowuje się cena złota. Ostatni tydzień listopada złoto rozpoczęło od kontynuacji zniżek z poprzedniego 

tygodnia oraz spadku notowań złota poniżej 1800 USD za uncję. Czy na długo? Brak optymizmu na złocie tłumaczę 

perspektywą prawdopodobnego przyspieszenia procesu zacieśniania polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną 

oraz podnoszenia stóp procentowych, także w wielu innych krajach. Niemniej, szansą dla  złota jest status bezpiecznej 

przystani – więc kluczowy wpływ na ceny kruszcu w najbliższych tygodniach mogą mieć nastroje na szerokim rynku 

finansowym. W tym przypadku, niekorzystny rozwój pandemii, który przesuwałby w czasie zacieśnianie polityki 

pieniężnej byłby argumentem za złotem.

SUROWCE

powiedziałby mój ulubiony były komentator telewizyjny „antycypował grę”, spadając wcześniej i znacznie dotkliwiej niż 

rynek amerykański. WIG20 w listopadzie wymazał szybciutko powolny i mozolny półroczny wzrost, podczas gdy 

S&P500…wrócił na poziomy z początku listopada. Ci, którzy nie mają akcji, czy funduszy budowanych na akcjach, 

powinni się ucieszyć i powoli zaczynać budowę portfela. Jeśli Omicron się nie rozpędzi, to szybko zbliżymy się do okazji 

cenowych, czego życzę. Przede wszystkim jednak, życzę przepełnionych ciepłem i miłością, spędzonych w zdrowiu 

Świąt Bożego Narodzenia.
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WALUTY „Driverem” dla USD w listopadzie okazała się oficjalna nominacją Jerome Powella na kolejną kadencję szefa Rezerwy 

Federalnej. Pomimo, że decyzja Bidena oznacza, że kierunek polityki monetarnej w USA pozostanie bez zmian, 

to większość członków Fed, zaczęła dostrzegać ryzyko inflacji, co może zmusić Powella do nieco szybszego działania. 

W związku z tym rynki zaczęły oczekiwać szybszego tempa taperingu, jak i wcześniejszego podwyższania stóp 
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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 procentowych. Para walutowa EURUSD zanotowała nawet poziom poniżej 1,12 i były to najniższe poziomy w tym 

roku. Zamknięcie miesiąca wypada wyżej -  1,13. Do ruchu przyczyniły się obawy o nowy szczep Covid-19, które 

oddaliły perspektywę podwyżek stóp procentowych w USA. Niemniej inflacja CPI w USA jest wciąż wysoka a Fed 

gotowy do przyspieszonej redukcji zakupu aktywów, tym samym trend umacniania USD nie jest zakończony a kurs 

może osiągnąć 1,10 na przełomie roku. Ponadto abstrahując od mocnego dolara, europejska waluta może znaleźć się 

pod presją w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną na Starym Kontynencie. W ubiegłym tygodniu Austria 

ogłosiła całkowity lockdown, a nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że Niemcy mogą zdecydować się na podobny krok 

wobec rosnącej liczny zakażeń. Za sprawą utrzymującego się trendu spadkowego na EURSUD, w ostatnim czasie tracą 

też waluty rynków wschodzących w tym polski złoty, za którego obronę w końcu wzięły się instytucje konstytucyjnie 

do tego celu powołane (wypowiedzi prezesa NBP). Zagrożenia dla złotówki pozostają aktualne (opisane przy 

obligacjach). Dewastująca wcześniejsza polityka banku centralnego, której twarzą jest prof. Glapiński, inflacja, a teraz 

jeszcze rządowy pomysł na walkę z nią poprzez zwiększenie rozdawania pieniędzy…Niestety jak się okazało 

zdeprocjonować walutę krajową jest znacznie łatwiej niż ją umocnić. Co mogłoby umocnić  złotego?  Długoterminowo: 

zmiana sentymentu do walut CEE a krótkoterminowo podwyżka stóp procentowych. Tak jak na Węgrzech, gdzie przy 

porównywalnej do polskiej inflacji podniesiona właśnie 1-tygodniowa stopy depozytowej wylądowała na poziomie 

2,90%, co znacznie umocniło forinta (EURHUF). Jeśli nie byłoby jej w grudniu (ale pewnie będzie) to podejście 

pod 5zł do EURO w pierwszym kwartale 2022roku byłoby bardzo prawdopodobne. A jak kończy się walką 

z inflacją poprzez obniżanie stóp procentowych pokazuje Turcja. Tylko w 2021 r. dolar podrożał wobec liry o ponad 

70 proc. Ale to, co stało się w końcówce listopada, było po prostu krachem. Powód? Prezydent Erdogan od lat wtrąca 

się w politykę tureckiego banku centralnego i nieustannie wywiera presję - m.in. zmienia jego szefów niemal jak 

rękawiczki, odwołuje niepokornych członków odpowiednika naszej Rady Polityki Pieniężnej (to w kraju nad Wisłą, aż 

tak źle nie jest…). Prezydent Turcji forsuje absurdalną ekonomicznie tezę (jak się żartobliwie mówi na rynku - 

"erdogamonikę"), iż wysokie stopy przyczyniają się do inflacji, a nie ją tłumią. Inflacja w Turcji dobija więc do 20 proc. 

a stopy są obniżane. Nie idźmy tą drogą.

Marcin Lau
Główny Analityk Phinance S.A.
Listopad 2021 r.


