
Sprawdziła się prognoza z poprzedniego miesiąca. Obligacje skarbowe w kolejnym już miesiącu nie były udaną 

inwestycją. Co prawda rentowność Poland10Y  utrzymywała się cały miesiąc w okolicy 1,5%, ale w samej końcówce 

nastąpił mocny ruch na 1,7%. Ponoć orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych było przyczynkiem do wzrostu 

rentowności, inni wskazują nieco wyższą niemiecka inflację (2,1% r/r). Skok tejże w górę,  przełożył się na wzrost 

rentowności Bunda w kierunku -0,20% -0,25% co niewątpliwie przełożyło się na osłabienie polskich obligacji. 

Wydaje się jednak, że polskie obligacje rządowe mają swoje kłopoty, a inwestorzy zagraniczni niezwykle chętnie 

sprzedają obligacje państwa, w którym inflacja jest wyraźna (4,3% r/r!!!) a RPP niewyraźna…Na rynkach bazowych, też 

widać presję na obligacje rządowe. Obligacje amerykańskie mają te same kłopoty. Posiedzenie Fed z końcówki kwietnia 

nie było zaskoczeniem. Powell trochę bagatelizuje zagrożenia inflacyjne, stawiając na piedestale konieczność pomocy 

dla gospodarki. Podczas konferencji prezes Fed powtórzył, że „jeszcze nie czas na rozpoczęcie dyskusji o redukowaniu” 

skupu aktywów, a zatem nie ma co podsycać spekulacji o wcześniejszym terminie podwyżki stóp procentowych. 

W normalnych okolicznościach to bank centralny jako pierwszy ostrzegałby przed potencjalnymi zagrożeniami (robił 

to jeszcze Greenspan, mimo że był pierwszym szefem Fed stosującym bardzo ekspansywną politykę). Teraz jest na 

odwrót, to rynek może próbować powiedzieć „sprawdzam", jeśli dane nie będą wpisywać się w przedstawiony przez Fed 

scenariusz. Zmienność na rynku długu w nadchodzącym miesiącu może zatem być podwyższona. I raczej z tendencją do 

wzrostów rentowności. Pozostaje aktualny scenariusz, w którym trzeba ryzykować i brać ryzyko kredytowe emitenta 

żeby szukać konkurujących z inflacją stóp zwrotu. Rację miał Nasz Kolega Łukasz Maliszewski, który rok temu 

wskazywał obligacje detaliczne indeksowane inflacją jako intratną inwestycje. Oprocentowanie kupowanych rok temu 

obligacji zależnie od miesiąca i serii obligacji potrafi być w drugim okresie odsetkowym (najbliższy rok) powyżej 4%. 

Nie bardzo widać szansę, żeby fundusze budowane na hurtowych obligacjach skarbowych zbliżyły się do takiej stopy 

zwrotu w najbliższym roku.

OBLIGACJE
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W dalszym ciągu obstawiam scenariusz, w którym kapitał zagraniczny dostrzeże dysproporcje w fundamentalnych 

wycenach spółek notowanych na GPW a tych notowanych za oceanem. Na pytanie „gdzie te fundamenty?” 

niech odpowiadają liczby. Zaczyna się sezon wyników i będzie on presjonował na wzrosty. Dla przykładu właśnie 

ogłoszone wyniki: PKN Orlen, LPP, Banku Handlowego i AssecoSEE okazały się we wszystkich czterech przypadkach 

lepsze od oczekiwań analityków (prawdziwy Juice!). W pierwszym kwartale 2021 roku EBITDA LIFO PKN ORLEN 

wyniosła 1,8 mld zł a konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 1,667 mld zł. Pięknie do 

wyników spółki kontrybuują „hot-dogi” i inne „chipsy”, które tak spolegliwie kupujemy dzieciom/sobie na stacjach 

Orlen-u. Do dobrych wyników petrochemii i energetyki w bardzo widoczny sposób dorzucają się FMCG. Asseco SEE, 

mBank i Handlowy, podały wyniki, które okazały się także wyższe od rynkowego konsensusu. Piszę o tym dlatego, gdyż 

niezwykle istotne jest – jak bardzo lepsze od oczekiwań okazały się wyniki!  Zysk netto grupy mBanku w pierwszym 

kwartale 2021 roku wzrósł do 317,1 mln zł z 90,9 mln zł rok wcześniej. To o 34 proc. powyżej oczekiwań rynku! 

Bank Handlowy: zysk okazał się 11 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 357,1 mln zł. Asseco South Eastern 

Europe w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł rok do roku o 34,6 proc. do 31,7 mln zł. Wynik jest o 14,3 proc. wyższy 

od oczekiwań analityków! Kto wie czy wyniki te nie okażą się jaskółkami wróżącymi prawdziwą zieleń na GPW. 

Tempo wzrostów na polskim rynku kapitałowym, jest spóźnione w stosunku do założeń, ale stało się w końcu widoczne. 

WIG przekraczołył właśnie 61 tys. pkt. po raz pierwszy od połowy 2019 r. mWIG40  jest blisko 3-letniego maksimum 

w okolicy 4,5 tys. pkt. a sWIG80 rośnie do 19.580 pkt. - najwyżej od 14 lat. Po wielu tygodniach rynkowego marazmu 

wzrost indeksu WIG20 z końcówki miesiąca stawia indeks największych spółek w idealnym pozycji do ostatecznego 
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Surowce spożywcze Metale
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W kwietniu złoto raźnie rosło docierając do 1800 USD. Cofnięcie ceny z tego poziomu, trwające pięć sesji z rzędu 

sprowadziło w samej końcówce miesiąca kurs poniżej 1770 USD. Z tego poziomu miejsca do spadku nie zostało już 

wiele. Przestrzeń bezpiecznego odejścia ograniczona jest mniej więcej do poziomu ok. 1755 USD jako pułapu 

niedawnego wybicia w górę z formacji podwójnego dna. Scenariusz bazowy pozostaje bez zmian. Inflacja powinna 

sprzyjać cenie złota. Notowania ropy naftowej słabo rozpoczęły drugą połowę kwietnia - jeszcze w poprzednim 

tygodniu na rynku tym dominowała strona podażowa. Jednak w końcówce miesiąca pokazali się kupujący, a cena ropy 

naftowej odrobiła straty z wcześniejszych dni. Obecnie notowania ropy naftowej WTI poruszają się w rejonie 64 USD 

za baryłkę, a ceny ropy Brent oscylują w rejonie 67 USD za baryłkę. W obu przypadkach są to najwyższe poziomy 

cenowe z ostatniego miesiąca a do wyznaczonych parę miesięcy temu poziomów docelowych (70 USD) został już tylko 

krok. Do powrotu optymizmu na rynku ropy naftowej w ostatnich dniach w dużym stopniu przyczynił się rozszerzony 

kartel OPEC+. Organizacja ta zrezygnowała z comiesięcznego spotkania w sprawie decyzji dotyczącej porozumienia 

naftowego, tłumacząc to brakiem konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do swojej polityki. Brak zmian 

oznacza, że od początku maja kraje OPEC+ rozpoczną proces zwiększania produkcji ropy naftowej. Samo zwiększanie 

produkcji nie jest powodem do optymizmu inwestorów na rynku ropy naftowej, jednak pozytywnie na nastroje 

wpłynęło uzasadnienie tej decyzji OPEC+. Rozszerzony kartel oczekuje bowiem, że w kolejnych miesiącach światowej 

zapasy ropy naftowej będą kontynuować spadki, nawet pomimo możliwego spadku popytu w Indiach oraz innych 

krajach walczących z kolejną falą pandemii. Prawdziwym hitem jest tak ważna dla Polskiego PKB i dla polskiej giełdy 

miedź. Cena tego metalu dotarła do okolic 4,50 USD za funt. Ostatni raz tak wysokie ceny miedzi były notowane na 

przełomie lipca i sierpnia 2011 r. (!). Zwyżka notowań miedzi ma solidne podstawy fundamentalne. Wynikają one m.in. 

z dużego popytu na miedź, który nadal widoczny jest w Chinach, będących największym konsumentem tego metalu. 

Dane dotyczące importu miedzi - który w I kwartale zwyżkował w ujęciu rok do roku - także pokazywały, że 

zapotrzebowanie na ten metal w Chinach utrzymuje się na wysokim poziomie. Także sytuacja w amerykańskiej 

gospodarce pozwala na podtrzymanie optymizmu dotyczącego popytu na miedź: ostatnie dane makro były 

zadowalające, a programy stymulacyjne prawdopodobnie pozytywnie przełożą się na kondycję tamtejszego 

przemysłu.

SUROWCE

rozbicia oporu na poziomie górnego ograniczenia konsolidacji, w jakiej pozostaje on w zasadzie od grudnia. 

Naruszenie oporu na indeksie WIG20 na poziomie 2024 pkt. i to w dodatku wzrostową świecą z białym korpusem to 

dość mocny sygnał. Po licznych wcześniejszych nieudanych próbach wybicia z konsolidacji w kierunku północnym, 

obecny test oporu wygląda zdecydowanie poważniej. Jest więc spora szansa na kontynuację pozytywnych tendencji 

w kolejnym miesiącu. Poziom dla WIG20 wyznaczony w poprzednim komentarzu (2250pkt) nie wydaje się już tak 

bardzo odległym. Nie sposób nie wspomnieć o nowych rekordach na Wall Street. S&P 500 ustanowił historyczny 

rekord przekraczając 4200pkt (wskazywany jako możliwy w styczniowym komentarzu). Otoczenie będzie teraz 

bardziej niepewne, ponieważ utrzymają się napięcia między lepszym wzrostem gospodarczym i perspektywami zysków 

a potencjałem dla wyższych podatków i stóp procentowych. 
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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 Co dzieje się z walutą państwa którego bank centralny ignoruje zagrożenie inflacyjne? Jest na to wiele pouczających 

przykładów. Turcja, Ghana, Zimbwabwe…Żeby nie było tak egzotycznie, z tego samego powodu obserwowaliśmy 

w końcówce miesiąca deprecjację USD i marazm na złotówce. Powell w swoim wystąpieniu z 28.04 bagatelizuje 

zagrożenia inflacyjne i twierdzi, że gospodarka nadal potrzebuje gigantycznego wsparcia. Ostatni wzrost inflacji 

traktowany jest jako przejściowy i mimo osiągnięcia 2,6% nie należy spodziewać się wzrostu stóp procentowych. 

W dalszym ciągu patrząc na tzw. kropki, czyli wykres pokazujący, jaki będzie zdaniem poszczególnych członków FED 

poziom stóp procentowych w kolejnych latach, niecała ¼ składu spodziewa się wzrostu w 2022 roku. W rezultacie 

dalsze osłabienie dolara, jako odpowiedź na odsuwanie się podwyżek stóp procentowych, nie może być zaskoczeniem. 

EURUSD w kwietniu wykonał kolejne podejście pod 1,21, po czym cofnął się do poziomu otwarcia 1,208. USDPLN 

ponownie wrócił do wsparcia pomimo ogólnej słabości złotego (nasza waluta traciła  pomimo informacji o luzowaniu 

obostrzeń, na co pozytywnie zareagowała choćby GPW). USDPLN dochodząc do 3,805 do złotówki ustanowił 

najwyższy poziom miesiąca. Złoty wyróżnił się negatywnie na tle regionu a jego osłabienie wbrew podejściu EURUSD 

sugeruje działanie lokalnego czynnika. Wydawało się, że takim czynnikiem który powstrzymuje inwestorów od 

zajmowania pozycji na złotówce jest orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych. Wyczekiwane stanowisko 

w żaden sposób nie przyczyniło się jednak do aprecjacji złotówki. Orzeczenie TSUE daje podstawy aby uznać za 

prawdopodobny scenariusz zbliżony do propozycji szefa KNF ws. ugody (konwersja kredytu na złotowy 

i potraktowanie go tak, jakby od początku był złotowy i oprocentowany według stawki WIBOR + marża). Jest zatem 

zupełnie prawdopodobne, że do procesu włączy się Narodowy Bank Polski i udostępni swoje rezerwy walutowe pod 

rozliczenia transakcji zabezpieczających przez banki. Naturalnie banki nie rzuciły się do domykania transakcji 

zabezpieczających od razu po publikacji orzeczenia. Co jednak mogą zrobić już teraz (i robią od pewnego czasu), 

to ochronić się przed niekorzystną zmianą kursu złotego, która podnosiłaby koszt rozliczenia zabezpieczeń 

ustanowionych pod kredyty (FX Swap). Nowe transakcje zabezpieczające przed wzrostem kursu CHF/PLN oznaczają 

dodatkową podaż złotego (kupno CHF/sprzedaż PLN). Na drugiej szali mamy poprawiającą się sytuację zdrowotną 

w kraju (ja już zaszczepiony�) i globalny planowany powrót do aktywów ryzykownych. Po okresie krótkoterminowych 

perturbacji złoty będzie kusił atrakcyjną wyceną, więc krótkoterminowo możemy mieć jego odbicie. 

Od inflacji jednak zacząłem i na inflacji skończę. W tej chwili to główny czynnik ryzyka dla długoterminowego kursu 

złotego. Inflację widać gołym okiem i złotemu może nie pomóc działanie w stylu „Ja z Synowcem na czele, 

Szlachta na koń siędzie i – JAKOŚ TO BĘDZIE!”, a tak odczytuje brak jakichkolwiek decyzji RPP. 
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