
Polski PKB obniżył się o 2,8% w 2020. Taki wynik dla całego roku oznacza, że w IV kw. 2020 spadek PKB 

wyniósł między -2,8% a -3,1% r/r. Scenariusz dla gospodarki na 2021 zależy w dużej mierze od tempa 

i skuteczności procesu szczepień. Nadal widać szanse na silniejsze ożywienie w drugiej połowie roku 

zakładając, że do końca lata niepewność związaną z przyszłymi obostrzeniami uda się istotnie obniżyć dzięki 

zaszczepieniu wystarczająco licznej części populacji. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii 

spadła w grudniu do 3,7% r/r z 4,3%. Tak silne wyhamowanie to nietypowe zjawisko, poprzedni raz miało 

miejsce na początku 2014 r. Przyczyną spadku było wyraźne osłabienie inflacji cen usług, w szczególności usług 

transportowych i ubezpieczeniowych – kategorii, które rok wcześniej niespodziewanie silnie podbiły odczyt 

CPI. Inflacja bazowa może delikatnie wzrosnąć w styczniu. Analitycy spodziewają się jednak wyraźnych 

spadków inflacji w dalszej części roku. W rezultacie w połowie 2021 może się ona znaleźć poniżej 2% r/r, a pod 

koniec roku niewiele powyżej 1% r/r. Jeśli tak się stanie będzie to poważny argument za utrzymywaniem pozycji 

w obligacjach skarbowych o stałym kuponie oraz w funduszach z wyraźnym udziałem takich obligacji. 

W wypowiedziach członków RPP widać podział opinii co do potencjalnych ruchów na stopach procentowych. 

Część podkreślała, że stopy powinny pozostać bez zmian chyba, że dojdzie do dotkliwego pogorszenia 

koniunktury (Cezary Kochalski, Eryk Łon). Zdaniem z kolei Łukasza Hardta absolutnie nie ma miejsca na 

obniżki, a gdy stan gospodarki na to pozwoli – należałoby normalizację na rynku pieniężnym zacząć od 

podwyżki stopy rezerwy obowiązkowej. Z kolei Eugeniusz Gatnar podkreślał ryzyka ucieczki inflacji w górę 

(za co kciuki trzymają obligatariusze obligacji skarbowych indeksowanych inflacją). Cytowane dane o PKB 

z pewnością ewentualne podwyżki stóp odsuną na bliżej nieokreślona przyszłość a może wrócić do gry 

koncepcja cięcia stóp. Ryzyko spadku stóp oraz spadająca inflacja powinna powodować spadek rentowności 

i wzrost cen skarbówek o stałych kuponach.

OBLIGACJE

Komentarz rynkowy Phinance

„Możemy zahulać?  - Zapytał Jaskier. Geralt skinął na karczmarza i powiedział: być może są inne motywacje do 

zarabiania, ale ja ich nie znam...” – cytat z „Wiedźmina” nie wyjaśnia może wszystkich możliwych inspiracji do 

inwestowania w akcje, ale niewątpliwie podkreśla jedną z istotnych.  Miesiąc na polskim rynku kapitałowym 

można by uznać za nieciekawy i nijaki, gdyby nie prawdziwe szaleństwo na polskiej najbardziej rozpoznawalnej 

na świecie spółce – CD Projekcie. Zmienność jaką zafundował inwestorom Geralt z Rivii była imponująca. 

Od początku miesiąca akcje urosły o 50%. W ciągu niespełna trzech dni wycena twórcy „Wiedźmina” poszła w 

górę o 100 zł (z 270zł na 370zł), po czym w ostatnim dniu sesyjnym miesiąca spadła o 60 zł (!). Przez chór 

domysłów i interpretacji coraz głośniej przebija się teza, że na akcjach CD projektu trwa wyciskanie 

„szorciarzy” („Short” – krótka pozycja, gra na spadek kursu). Podobna sytuacja miała miejsce niedawno na 

amerykańskim parkiecie. Indywidualni inwestorzy zmówili się na jednym z portali społecznościowych i zaczęli 

podbijać wycenę firmy Gamestop. Jak działa mechanizm short squeeze? Grupa inwestujących skupuje akcje 

danej spółki. Gwałtowny wzrost wartości zaczyna wybijać fundusze szortujące (grające na spadki) z pozycji. 

Uruchamiają się tzw. zlecenia stop loss, które automatycznie sprzedają akcje w momencie osiągniecia przez nie 

maksymalnego wyznaczonego pułapu. Wydaje się, że właśnie ten mechanizm doprowadził do tej 

nadzwyczajnej zmienności na CD Projekt. W lutym inwestorzy z niecierpliwością będą wypatrywać debiutu 

spółki HUUUGE INC. Phinance pośredniczy, jako AFI IPOPEMA,  w zapisach na akcje tej bardzo ciekawej spółki. 

Sądząc po zainteresowaniu ofertą przy budowaniu książki popytu, możemy mieć dużą redukcje zapisów, ale też 

udany debiut (w okolicach 19 lutego według zapowiedzi spółki). Indeks WIG20 wchodził w 2021 rok na 

poziomie 2000pkt i gdyby nie ostatni dzień sesyjny miesiąca kończyłby go właśnie przy tym poziomie. 

W międzyczasie jednak dojechał do 2100pkt i zahaczył o 1900pkt. Rozwinięcie korekty gdyby miało nastąpić 
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Wskaźnik nastawienia*: Obligacje emitentów 

posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów

nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych
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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

Ropa ruszyła. Scenariusz bazowy forsowany w poprzednich komentarzach (wzrost w okolice 70 $/bbl, czyli trzy 

letniego maksimum) ma coraz większa szanse na realizację. Cenie ropy sprzyjać będzie rosnący PKB tak globalny jak 

w USA. Inwestorzy na tym rynku obserwują też działania prezydenta Bidena. A te są widocznym wsparciem dla cen 

ropy.  Nie chodzi tylko o pakiet stymulacyjny, lecz o decyzje dotyczące rynku ropy. Biden od razu po przejęciu władzy 

zablokował budowę ropociągu Keystone, natomiast według najnowszych doniesień, ma zamiar wstrzymać proces 

wydawania pozwoleń na leasing ziem i wód federalnych pod projekty wydobywcze. Cena złota z impetem rozpoczęła 

rok docierając do poziomu 1960 $/ozt. Potem jednak nastąpił spektakularny stu dolarowy spadek i ostatecznie 

miesiąc kończymy na poziomie 1850 $/ozt. Bardzo zaskakujące dane dotyczące popytu na złoto w 2020 roku 

opublikował World Gold Council (WGC). Według tych danych w poprzednim roku globalny popyt na złoto wyniósł 

3759,6 ton, co oznacza spadek o 14% rdr oraz pierwsze zejście poniżej poziomu 4000 ton od 2009 r. 

W samym IV kwartale, popyt na złoto na świecie wyniósł 783,4 ton, czyli mniej o 28% rdr i najmniej od 2008 r. (!!!) 

To wręcz niewiarygodne jeśli weźmie się pod uwagę jak modne inwestycyjnie stało się złoto w ostatnim roku. 

Inwestorzy faktycznie byli główną siłą napędową popytu. Tymczasem zupełnie inaczej wyglądała sytuacja od strony 

branży biżuteryjnej oraz banków centralnych – tam doszło to istotnego spadku popytu na złoto. Mimo takich 

zaskakujących danych, wydaje się, że spadek ceny to korekta po dużych zeszłorocznych wzrostach. Decyzja Rezerwy 

Federalnej z końcówki miesiąca oraz późniejszy komunikat ze strony tej instytucji nie zmieniły istotnie podejścia 

inwestorów do złota. W informacjach tych nie pojawiło się bowiem nic przełomowego: Fed utrzymał ultraniskie 

stopy procentowe na niezmienionym poziomie i zapowiedział kontynuację luźnej polityki monetarnej 

w przewidywalnej przyszłości. Biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę, takie nastawienie będzie ograniczało spadki 

cen złota i sprzyjało powrotowi do zwyżek. Poprzedni komentarz kończył się zapowiedzią korekty na rynku miedzi. 

Co prawda na samym początku stycznia nastąpiło przyśpieszenie wzrostów, ale potem przez resztę miesiąca 

nastąpiło osuwanie się kursu i wydaje się prawdopodobne kontynuowanie tego trendu.  Za realizacja tego 

scenariusza przemawia analiza techniczna która wskazuje nawet kilkudziesięcioprocentowe zniesienie fali 

wzrostowej.

SUROWCE

może indeks sprowadzić w okolice 1840 pkt. Spadek jest prawdopodobny ponieważ, na S&P500 przekroczone 

zostało wsparcie (wewnętrzna linia), a przy okazji podstawa ostatniego impulsu z prowadzonej od 

amerykańskich wyborów fali wzrostowej. Najmniejszym wymiarem potencjalnej korekty wydaje się scenariusz 

cofnięcia w kierunku 3600 pkt. Z fundamentalnej strony - w oparciu o dwunastomiesięczny prognozowany 

wskaźnik C/Z - indeks S&P 500 niebezpiecznie zbliża się do historycznej wartości szczytowej z grudnia 1999r., 

czyli z okresu internetowej bańki spekulacyjnej. Polski rynek nie wyglądał w styczniu niestety, wbrew moim 

nadziejom, na miejsce gdzie mogłoby dochodzić do wzrostu cen wbrew globalnym trendom.
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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 Gra NBP na osłabienie złotego (np. zapowiedź obniżki stóp procentowych) przyniosła skutek w postaci utrzymywaniu 

się kursu złotówki powyżej 4,52 do EURO i powyżej 3,70 do USD. Seria mocnych krajowych danych i dość dobre 

nastroje globalne powinny sprzyjać przesuwaniu się EURPLN w kierunku niższym od 4,50. Czy w tej sytuacji NBP 

zdecyduje się ponownie wkroczyć na rynek? Wydaje się, że nie. Wszak celem było osłabienie złotówki na koniec roku 

(wycena rezerw walutowych przez NBP). Wciąż utrzymuje się znaczna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących 

a podaż walut obcych od eksporterów powoli trafia na rynek i wpływa na kurs EURPLN. Podsumowując, w obecnym 

miesiącu można oczekiwać powolnego spadku EURPLN w kierunku 4,50. Sytuacja na EUR/USD technicznie zrobiła się 

bardzo ciekawa. W styczniu, zgodnie z przewidywaniami z poprzedniego komentarza, USD się w końcu umocnił. 

Aprecjacja dolara sprowadziła kurs do 1,2003  i  zniosła 23,6% ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w marcu 2020. 

Jednocześnie wyraźny opór dla dalszej aprecjacji (1,1945) wytrzymał. W tej sytuacji średnioterminowy byczy trend 

pozostaje prawdopodobnym scenariuszem i celuje w szczyt z 2018 roku przy 1,2556. Długoterminowy cel stanowi 

poziom 1,2624,  gdzie przebiega 200-miesięczna średnia ruchoma. Z drugiej strony spory nawis pozycji krótkich 

w dolarze niesie zagrożenie jego nagłym umocnieniem – zwłaszcza, że wyciskanie krótkich pozycji robi się globalną 

zabawą. Dane makro są raczej tłem. Opublikowane wczoraj dane z USA pokazały dokładnie zgodny z oczekiwaniami 

wzrost PKB za czwarty kwartał (4% w ujęciu anualizowanym) i były właściwie bez wpływu na kurs walutowy. 

Styczeń przyniósł korektę na BITCOINie. Pisano nawet o krachu bo spadek z 42000USD za BTC na 32000USD zrobił 

wrażenie. Biorąc jednak pod uwagę skalę wcześniejszych wzrostów (w 2020rok BTC wchodził z ceną 10tys USD) 

jest to raczej klasyczna korekta w kształcie klina.  10% wzrost w ostatnim dniu miesiąca powoduje, że z owego klina 

Bitcoin wychodzi górą. Taki obrazek może być więc naturalną zapowiedzią kolejnej fali wzrostowej.
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