
Mimo bardzo słabego dla długu skarbowego miesiąca, oczekiwać należy spadku rentowności 

i wzrostu cen skarbówek. Okazji inwestycyjnych trzeba szukać także wśród obligacji korporacyjnych. Krótkie obligacje 

i inne instrumenty rynku pieniężnego, w tym depozyty bankowe, to przepis na stratę. Nawet oficjalna styczniowa 

inflacja CPI wyniosła 2,7% r/r.  Wzrost inflacji to głównie pochodna wyższych cen paliw i energii elektrycznej oraz 

wzrostu inflacji bazowej (ta ostatnia wzrosła do 4,0% r/r wobec 3,7% r/r w grudniu). Najbardziej prawdopodobne jest 

krążenie w najbliższych miesiącach inflacji CPI wokół celu NBP (2,5%). W tym kontekście, przykuł moją uwagę wykres 

przedstawiający rzeczywiste stopy (skorygowane o inflację) w wybranych krajach. Polska znalazła się na drugim 

miejscu (tylko Brazylia wypadła gorzej), wśród krajów których obywatele są najbardziej okradani z siły nabywczej 

swojej waluty (!). Mimo to, brak podstawowej wiedzy ekonomicznej (bo co innego może być powodem?) jest przyczyną 

ochoczego trzymania pieniędzy na depozytach. 26.01.2021 padł rekord – Polacy w depo odłożyli bilion złotych.  

Kolejne dni pokażą nam, czy środki te przepłyną w inne miejsca (w tym w obligacje), czy po prostu inwestorzy, będą 

woleli pogodzić się ze stratą.

Bardzo dużo emocji obserwowaliśmy na rynku amerykańskiego długu, gdzie rentowność  obligacji 10-letniej 

przekroczyła poziom 1,3% potem mozolnie zbliżyła się do 1,5%. W samej końcówce miesiąca zaskakująco słaba aukcja 

7-letnich obligacji skarbowych w USA, doprowadziła do niemalże skokowego przyspieszenia wzrostu rentowności 

amerykańskich obligacji na rynku wtórnym. W przypadku papierów 10-letnich dotarliśmy do 1,60 proc. Wystąpienia 

kolejnych członków FED (Bostic, Bullard, George), wybrzmiewają, jakby Ci nie byli  nadmiernie przejęci tym co od kilku 

tygodni dzieje się na rynku długu. Przewija się wątek prezentowany wcześniej też przez Powella i Claridę, że wzrosty 

rentowności są czymś naturalnym w obliczu spodziewanego ożywienia gospodarki. W opinii FED droga do realizacji celów 

pozostaje daleka i nie ma powodu do wcześniejszego ogłaszania zmian w polityce monetarnej. Wprawdzie banki 

inwestycyjne prognozowały dotarcie rentowności 10-latki do przedziału 1,3%-1,5% w 2021 r., jednak nie zakładały, że 

wydarzy się to już w pierwszym kwartale. Nasuwa się zatem pytanie, czy rynek zbliża się powoli do ""progu bólu”, przy 

którym moglibyśmy spodziewać się odreagowania (spadek rentowności), czy jednak globalne oczekiwania inflacyjne będą 

powodowały wzrost rentowności (spadek cen). Ze względu na nadwyżki płynnościowe, głosuje za pierwszą opcją."

OBLIGACJE
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Inwestorzy, uczestnicy rynku, analitycy zwykli używać zwrotu: „polski rynek w ogonie światowych rynków akcji”. 

Może to niezbyt apetyczna wiosenna metafora, ale podczas wiosennego spaceru z psem, przyszło mi do głowy, że żeby 

być w ogonie czegoś trzeba mieć jakąś łączność z całością. Polski rynek akcji w marcu przypominał raczej coś co może 

miało związek z ogonem, ale oderwało się od niego i pozostało pod kępą zeszłorocznej trawy. Bo jak inaczej obrazowo 

po raz kolejny przedstawić sytuację w której giełdy rynków nazywanych rozwiniętymi biły bądź zbliżały się do 

rekordów,  a w Polsce nie działo się nic. Nawet jeśli sesje giełdowe zaczynały się na plusie, to zazwyczaj osuwały się 

i indeksy kończyły dzień albo pod kreską albo blisko zera. Za to niech tylko powiało solidniejsza korektą na Wall Street, 

to natychmiast poddaliśmy się spadkom. W efekcie miesiąc kończymy na minusach, a stacje biznesowe kończą dzień 

moim ulubionym komentarzem: „Na warszawskiej giełdzie brak rozstrzygnięć”. Obraz w ubiegłym miesiącu uzupełnia 

kompletna klapa debiutu spółki HUUUGE. Reklamowane jako największe IPO sektora gamingowego polskiej giełdy, 

nie przyniosło nawet złotóweczki. Debiut wbrew oczekiwaniom był tak marny, że nie tylko nie ruszy inwestorów 

indywidualnych do gremialnego realizowania strategii kup IPO i sprzedaj na debiucie, ale i z pewnością nie przyciągnie 

funduszy zagranicznych. Nadzieja w wynikach rocznych spółek, które być może nie będą złe. Wystarczyło, że ALIOR 

ogłosił lepsze od oczekiwań wyniki (mniejszą roczną stratę dla jasności…) i to wystarczyło na 20% wzrost kursu w dwa 

dni. Powoli trzeba więc, szukać okazji dywidendowych, a te mogą się pojawiać. Wydaje się, że przynajmniej kilka dużych 

spółek wygenerowało zyski uprawniające do wypłaty dywidendy na poziomie znacznie przekraczającym stopę 

najlepszych depozytów. Covidowe czasy to rynek spółek technologicznych, który po ponad dekadzie wzrostów 

dodatkowo dostał wiatru w żagle. Po tak silnych wzrostach każdy (w tym autor komentarza) ma z tyłu głowy 
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Surowce spożywcze Metale
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O ile srebro coraz chętniej spogląda w stronę ataku na maksima, o tyle na złocie proces korekcyjny prowadzony jest 

nadal. Z dłuższej, kilku miesięcznej perspektywy pamiętajmy, że rynek odpoczywa po nadbiciu szczytów, a wszystko to 

dzieje się jak na razie w rejonie wsparcia. Co więcej jeśli spojrzymy na całą hossę 2002-2011, jest ona przedzielona 

niemal analogiczną do obecnej korektą. Można więc przyjąć, że to co oglądamy od listopada również nosi znamiona 

przygotowania rynku do kolejnej, już wówczas zdecydowanie bardziej dynamicznej fali wzrostowej. W kwartalnym 

raporcie Crescat Capital wskazano inny ciekawy argument: zwrócono uwagę na skalę niedoszacowania metali 

szlachetnych i surowców względem pozostałych klas aktywów. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy do 

gry dołączają się warunki szczególnie sprzyjające tym grupom aktywów, a więc widmo wystrzału inflacji 

(gdy po zakończeniu / zluzowaniu lockdownów udrożni się cyrkulację waluty) oraz utrzymania 

rzeczywistych, negatywnych stóp procentowych (czy też za sprawą rosnącej inflacji jeszcze ich realnego spadku). 

Trzymając się jeszcze rynku długu, spadek cen złota  idzie w parze ze wzrostem rentowności obligacji. 

Wystarczy kosmetyczny ząbek w dół na rentownościach, a na metalach zapewne pojawi się reakcja. Ropa naftowa na 

giełdzie paliw w USA tanieje o ponad 1 proc. w ostatnim dniu miesiąca, ale kończący się luty będzie już 4. z kolei 

miesiącem z zapowiadaną zwyżką notowań.  Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV na giełdzie 

paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 62,75 USD.  Ropa Brent w dostawach na IV na giełdzie paliw ICE 

Futures Europe w Londynie kosztuje 66,11 USD za baryłkę.  W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie krajów 

sojuszu OPEC+. Producenci ropy z tej grupy podejmą decyzje, jaka będzie ich produkcja w kwietniu. 

Będzie to rudyment dla ruchu cenowego w nadchodzącym miesiącu. Arabia Saudyjska optuje za utrzymaniem dostaw 

ropy na stałym poziomie, z kolei Rosja dąży do zwiększenia produkcji. Nadal scenariuszem bazowym pozostaje wzrost 

popytu na ropę (w perspektywie najbliższych 6 miesięcy) co powinno wpłynąć na wzrost cen surowca 

- aż do 70-80 USD za baryłkę. Światowa podaż ropy nie nadąża na rosnącym popytem, chyba że Arabia Saudyjska 

zdecyduje się zwiększyć produkcję.

SUROWCE

ryzyko przesilenia i realizacji zysków. W tej sytuacji każde naruszenie choćby lokalnego wsparcia i próba 

rozwinięcia ruchu na południe od razu budzi spore emocje. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę nadwyżkę 

oszczędnościową obywateli amerykańskich, estymowaną na 1,6 bln USD (!) to nawet po solidnej korekcie atak 

na nowe rekordy wcale nie jest wykluczony. Tym bardziej, że w USA mamy zupełnie inne podejście do rynków 

kapitałowych. W Polsce trudno powiedzieć, co musiałoby się wydarzyć, żeby obywatele zechcieli inwestować 

w akcje, zamiast tracić na nisko oprocentowanych depozytach.
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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 mieliśmy w lutym mało zmienności, dopiero w ostatnim dniu miesiąca sytuacja uległa wyraźnej 

zmianie. Przez rynki przelała się fala risk-off. Tąpnęła Wall Street, cofnęły się ryzykowne waluty - na czym wyraźnie 

zyskał dolar. EURUSD przez długi czas pozostawał ponad poziomem 1,22, ale ostatecznie też się poddał. 

Podczas handlu w Azji w nocy z 25/26.02 zjechaliśmy dodatkowo poniżej wybitych wcześniej 1,2176 schodząc w rejon 

wsparć przy 1,2135. To wszystko nie pozostało bez wpływu na złotego. USDPLN powrócił ponad 3,70 i nad ranem  

26.02 ustanowił szczyt przy 3,7231. Z kolei EURPLN pozostał wokół 4,5150, po tym jak jeszcze 25.02 wieczorem 

powrócił w okolice 4,52. Wyraźne odbicie widać na CHFPLN, który powrócił ponad 4,10. Z głównych relacji słabszy 

jest tylko GBPPLN, który spada do 5,1750 - to efekt wspomnianej ucieczki inwestorów od ryzykownych aktywów, 

na czym funt mocno traci (GBPUSD spadł poniżej 1,40). Kluczowe dla kierunku w którym podąży główna para walut 

będzie to, czy rynek uzna, że wczorajszy wyskok rentowności amerykańskich obligacji to przesilenie w trendzie 

wzrostowym i sytuacja zacznie się stabilizować, czy też problemy dopiero się pojawią rozlewając się na inne klasy 

aktywów... Wspólna waluta może znaleźć wsparcie w potencjalnych spekulacjach, co do planów odmrażania 

niemieckiej gospodarki, jakie mogą pojawić się być może jeszcze w tym tygodniu. Uwagę zwracają też lepsze dane nt. 

PKB w Niemczech za IV kwartał (0,3 proc. m/m i -2,7 proc. r/r) w ostatecznym odczycie. Potencjalne zwyżki EURUSD 

mogą mieć też miejsce w ślad za uspokojeniem nastrojów na rynkach. Ci którzy bardziej ufają nieco bardziej 

spekulacyjnym argumentom powinni zwrócić uwagę, że za spadkiem EUR/USD przemawia, iż przeważająca część 

Klientów posiadających otwarte pozycje na kontrakt CFD oparty o EUR/USD, niezmiennie oczekuje spadku 

wartości EUR w stosunku do USD: ilościowo pozycje „Sprzedaj” stanowią teraz 52% (minus jeden punkt), 

a pod względem wartości otwartych transakcji, pozycje krótkie dominują w 77%. Pytanie oczywiście czy większość 

będzie miała w tym przypadku rację, bo przecież rzadko tak jest. W przypadku złotego pamiętajmy dodatkowo 

o dwóch rzeczach - po pierwsze nastawienie wokół rynków EM może być coraz bardziej chwiejne, po drugie sytuacja 

pandemiczna w Polsce może być coraz mniej stabilna przekładając się na wzrost ryzyka powrotu obostrzeń. 

Póki co przecież złotego wspierały krajowe fundamenty, np. nadwyżka handlowa. Kurs odsunął się od poziomów, przy 

których NBP rozpoczął interwencje przeciw złotemu. Niezmiennie pozostajemy w konsolidacji w przedziale 

4,4700-4,5150/EUR, a wahania złotego uzależnione są od nastrojów na globalnych rynkach. Technicznie uwagę na 

EURPLN zwraca wczorajsze wybicie ponad spadkową linię trendu przy 4,51 potwierdzane przez analogiczne 

zachowanie się oscylatora RSI9. Z drugiej strony lepszy sentyment na globalnych rynkach mógłby zaowocować 

ruchem powrotnym do 4,50. Perspektywa na kolejne kilkanaście dni nie wyklucza jednak przejścia jakąś formę 

konsolidacji ograniczaną od góry przez rejon 4,5250.
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