
Rynek obligacji staje się stąpaniem po polu minowym. We wrześniu światowym rynkiem obligacji korporacyjnych 

wstrząsnęła przecena grupy China Evergrande. Czyżby jeszcze raz miało okazać się, że nikt nie jest za duży żeby 

upaść…? Pekin zachęca firmy państwowe i wspieranych przez państwo deweloperów do kupowania aktywów grupy China 

Evergrande - informuje agencja Reutera. Według szacunków gigantyczny deweloper jest zadłużony na 305 mld dolarów. 

W zeszłym tygodniu nie wypłacił odsetek swoim wierzycielom. Firma stoi na skraju bankructwa. 

Według ekspertów, mało prawdopodobne, by chiński rząd bezpośrednio ratował Evergrande. Władze mają jednak 

nadzieję, że wykup aktywów grupy zapobiegnie lub przynajmniej złagodzi niepokoje społeczne, które mogą wystąpić 

w przypadku bankructwa firmy. Kilka państwowych firm już kompleksowo przejrzało aktywa Evergrande 

w Guangzhou. Wykupiony ma zostać stadion piłkarskiego zespołu Guangzhou FC oraz otaczające go nieruchomości... 

Trudno oszacować ewentualne bankructwo chińskiego dewelopera na polskie obligacje korporacyjne, ale na pewno nie 

byłby to wpływ pozytywny. Niestety aktywo alternatywne czyli obligacje skarbowe pozostają dalej passe… Inflacja CPI 

wyniosła w sierpniu 5,5% r/r (wstępny odczyt wskazywał na 5,4% r/r), umacniając się na najwyższym poziomie od 20 

lat. Kiedy po raz ostatni inflacja w Polsce przekraczała 5 proc., stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego 

sięgała 15,5 proc. Obecnie jest to 0,1 proc. i niektórzy członkowie RPP chcieliby ją podnieść o 15 punktów, ale 

bazowych, a nie procentowych :) Wszystko to w otoczeniu w którym Węgry i Czechy weszły już w cykl podwyższania 

stopy. W tej sytuacji ani wybicie rentowności dziesięcioletnich skarbowych obligacji na 2,1% ani wybicie na EUR/PLN 

powyżej 4,60 nie powinno dziwić. Inflacja bazowa prawdopodobnie wzrosła do 3,9-4,0% r/r z 3,7% w lipcu. 

Presja cenowa jest widoczna w wielu kategoriach, przy czym w górę wyróżnia się obuwie, woda, usługi 

telekomunikacyjne oraz hotele i restauracje. Wygląda na to, że inflacja CPI utrzyma się powyżej 5% r/r co najmniej 

przez kilka kwartałów. Odważniejsi analitycy zaczynają wskazywać możliwość odlotu inflacji w 2022 r. nawet do 

6%-7% r/r, przy czym kluczowa będzie skala podwyżek energii elektrycznej na początku roku (komentarz surowcowy 

zawiera informację nt. tego zagrożenia). Podwyższona inflacja, w coraz większym stopniu generowana czynnikami 

o charakterze popytowym, coraz bardziej uzasadnia rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej. Pewnie w końcu do 

tego dojdzie. Jeśli nie w listopadzie, to w jednym z kolejnych miesięcy na przełomie roku. W dalszym ciągu chcą 

wygrywać z inflacją trzeba szukać ryzyka kredytowego. Na polskim rynku w segmencie tym będziemy mieli 

w październiku trzy emisje największych spółek z branży wierzytelności w jednym czasie. Konkurencja może oznaczać 

atrakcyjniejsze warunki dla nabywców obligacji.

OBLIGACJE
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Nie udała się prognoza letniej głębokiej korekty. Może sprawdzi się prognoza jesiennej mocnej przeceny? 

Zwłaszcza w kontekście analizy technicznej wydaje się, że spełnione są wszelkie przesłanki do konkretniejszych 

spadków. Jeśli wyprzedaż rozwinęłaby się z obecnego miejsca, szukając punktu przesilenia można spokojnie spoglądać 

w stronę asekuracyjnego 38,2% całej zwyżki od zeszłorocznego dołka. Z punktu widzenia techniki nie wyrządziłoby to 

żadnej większej szkody w długim terminie, a wręcz było zdrowe, oczyszczając nieco wyceny przed ewentualną kolejną 

falą. To 38,2% Fibo to okolice 3650 pkt (S&P500)., a więc 17% od obecnych poziomów i 20% od szczytu. 

Oczywiście koła ratunkowe (na którymś forum odnalazłem wpis, że to nie „koła ratunkowe to strzykawki z morfiną..”) 

mógłby rzucać FED, tylko ile można…Jerome Powell i Janet Yellen odpowiadali w końcówce miesiąca przed 

amerykańskim Kongresem. W trakcie przesłuchania Powell stwierdził, że podwyższona presja cenowa wynikająca 

z zakłóceń związanych z pandemią utrzymuje się dłużej niż oczekiwano.

A najlepsze było stwierdzenie: „Gdyby utrzymująca się wyższa inflacja stała się poważnym problemem, z pewnością 

zareagowalibyśmy i wykorzystalibyśmy nasze narzędzia, aby zapewnić, że inflacja będzie przebiegać na poziomach 

zgodnych z naszym celem”….Hm…Coś nie tak albo z narzędziami albo z celem…Polskiej giełdzie może pomóc słaby 

złoty (można kupić więcej akcji za dolary) i mimo wszystko dobre wyniki spółek. Prognozy PKB, na następne interwały 
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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

Komentarz surowcowy rozpocznę nietypowo. Od energii elektrycznej. Są ku temu niezwykłe powody. Pierwszym jest 

kontrybucja cen energii do i tak bardzo wysokiej inflacji a drugi powód rekordowe notowania. 9 września o godzinie 

15:00 w Wielkiej Brytanii hurtowa cena energii elektrycznej osiągnęła szokującą cenę 2 530 funtów za 

megawatogodzinę, czyli 2 966 euro. National Grid, brytyjska sieć energetyczna, zwróciła się do francuskiej EDF 

o przygotowanie dwóch dodatkowych jednostek w swojej elektrowni gazowej na wypadek, gdyby były potrzebne do 

uniknięcia blackoutów, mimo że ich obecna cena wynosi około 4 tys. funtów za MW/h (4,68 tys. euro), co wskazuje na 

poziom desperacji, do którego zbliżają się władze kraju. Wszystko to przypomina sytuację w Teksasie podczas 

ubiegłorocznej mroźnej burzy w lutym ubiegłego roku, kiedy to ceny energii wzrosły gwałtownie. Obfite opady śniegu 

i duży spadek temperatur uniemożliwił wtedy dostarczenie surowca do elektrowni gazowych, w związku z czym wiele 

z nich przestało działać. Niestety obecnie cała Europa musi się mierzyć z wysokimi cenami prądu. Eksperci ostrzegają, 

że pozostaną one na rekordowo wysokim poziomie przynajmniej do marca. Wnioski? Silnik napędowy inflacji pracuje 

pełną parą… Ropa - drugi inflacjogenny czynnik także pozostaje w hossie. Zwyżki notowań na globalnych giełdach paliw 

nie wyhamowują - benchmarkowa ropa Brent na ICE przekroczyła poziom 80 USD za baryłkę - po raz pierwszy 

od X 2018 r. WTI na giełdzie w Nowym Jorku kosztuje już ponad 76 USD. Zapasy ropy maleją, a jej podaż nie może 

sprostać popytowi. Ceny ropy rosną w reakcji na mocne ożywienie globalnego popytu na paliwa, po wprowadzeniu na 

świecie szczepionek przeciwko koronawirusowi. Na rynkach jest coraz więcej optymistycznych prognoz banków 

i analityków dotyczących jeszcze wyższych notowań ropy w sytuacji rosnących cen gazu ziemnego, co może skłonić 

odbiorców do szukania alternatywy, a taką może być właśnie ropa naftowa. Tymczasem kraje kartelu OPEC i jego 

sojusznicy, w tym Rosja, z zachowaniem dużej ostrożności zmniejszają ograniczenia w dostawach swojej ropy, 

a to powoduje coraz trudniejsze warunki podażowe na rynkach paliw. Rajd cenowy ropy nadal ma kilka nóg. Deficyt na 

rynkach ropy nie zostanie odwrócony w nadchodzących miesiącach, ponieważ jego skala przytłacza zarówno chęci, jak 

i zdolności OPEC+ do zwiększenia dostaw. Analitycy Goldman Sachs podwyższyli prognozy cen Brent o 10 USD  

do 90 USD za baryłkę. Dodali, że OPEC+ nie jest w stanie przywrócić równowagi na rynku ropy. Koncern BP szacuje, że 

globalne zużycie ropy powróci na świecie do poziomów sprzed pandemii w III kw. 2022 roku. Oczekuje się, że popyt na 

ropę wzrośnie średnio o 3,8 mln baryłek dziennie. Od początku 2021 r. ropa w USA zdrożała o ponad 80 proc. 

Na drugim biegunie pozostaje złoto. Ujemna korelacja złota z dolarem a także sytuacja techniczna nie napawa 

optymizmem. sytuacja techniczna złota do złudzenia przypomina kwiecień 2013 r., kiedy po przełamaniu 

analogicznego wsparcia rynek złota kontynuował spadek aż do grudnia 2016 r. I mimo, że złoto fundamentalnie wydaje 

się aktywem szczególnie atrakcyjnym na inflacyjne czasy, szalę przeważa jego spekulacyjne postrzeganie.

SUROWCE

czasu, także nastrajają optymistycznie a trzeba pamiętać, że także inflacja przy braku podwyżek stóp procentowych nie 

jest dla akcji zła. Akcje to przecież aktywa, które teoretycznie dużo bardziej skorelowane powinny być z PKB. 

W przypadku jednak obrania na świecie konkretnego spadkowego kierunku, nie wydaje się niestety, żeby polskie akcje 

mogły podążyć pod prąd. Poprzedni komentarz kończyłem stwierdzeniem, że jak to wszystko kiedyś walnie dobrze 

będzie być zdrowym na serce…Pora kupić medykamenty które sercu pomogą.

Komentarz rynkowy Phinance
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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 Prowadzona przez RPP polityka silnie negatywnych, rzeczywistych stóp może w końcu spowodować, że zagraniczni 

posiadacze polskiej waluty stracą cierpliwość (zwłaszcza po ostatnich ruchach banków w Czechach i na Węgrzech - 

jesteśmy w tym samym koszyku). Retoryka NBP wielokrotnie sygnalizowała, że naszym władzom monetarnym zależy 

na słabszym złotym (eksport). Do pewnego momentu może mieć to jakieś uzasadnienie. Gorzej, jeśli dojdzie do utraty 

kontroli nad dynamiką osłabienia PLN, a prowadzone wówczas interwencje jedynie wyczyszczą NBP z obcych walut. 

W tej sytuacji dla notowań USD/PLN można przyjąć, że pod poziomem 4 zł znajduje się horyzontalny opór niższego 

rzędu, który można też potraktować jako linię szyi oRGR. Jego ewentualne uwolnienie otworzyłoby drogę pod 

maksima z ostatnich lat, czyli 4,28-4,30, gdzie można dostrzec analogiczny układ, ale formowany latami i w wersji 

kontynuacyjnej, a nie kończącej korektę. W kontekście ryzyk wiszących nad złotym pamiętajmy, że w ich materializacji 

pomóc może silny, globalny risk off i umocnienie dolara na głównych rynkach.  Jest też i druga opcja, a więc główne 

waluty względem siebie niespecjalnie się zmienią w dłuższym terminie, ale straci do nich złoty. Świeczka miesięczna 

ma obecnie coraz wyższy korpus i podprowadza kurs pod maksima całej, budowanej od ubiegłego roku zmienności. 

Co więcej ten boczny układ ma w tym miejscu pozytywną wymowę (trójkąt zwyżkujący) i pod względem stopnia 

zaawansowania można go uznać za wypełniony. Jeśli więc opór, na którym de facto toczy się obecnie handel, 

ostatecznie pęknie, wzrok należałoby w przypadku tej pary pokierować w stronę kolejnego w tej skali oporu, a więc 

teraz już ATH, które znajdziemy nieco pod okrągłym poziomem 5 zł. Jakże ironicznie na tym tle wygląda telewizyjna 

reklama (minoderyjna samokreacja) NBP kończąca się wizerunkiem prezesa Glapińskiego i słowami 

„…dbamy o wartość polskiego pieniądza…”. W komentarzu z początku roku 2021, cytowałem ankietę z której wynikało, 

że 30% analityków oczekuje spadku PLN do EUR na 5zł. Uznałem wtedy (sam będąc w tej grupie) to za dobry wynik. 

Dziś absolutnie nie wydaje się to już nierealne. 
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