
 

 



Nawigator rynkowy | Październik 2021 r. 

2 

Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatniej stronie raportu. 

 

Lista autorów 
Zbigniew Obara 

Menedżer ds. Analiz  

Makler Papierów Wartościowych 

Jakub Szczepaniec 

Ekspert ds. Analiz Makroekonomicznych 

Dział Analiz Makroekonomicznych 

Marcin Brendota 

Ekspert ds. Analiz  

Doradca Inwestycyjny 

Rafał Komar 

Menedżer ds. Inwestycyjnych  

Doradca Inwestycyjny 

Adam Dudoń 

Ekspert ds. Analiz  

Doradca Inwestycyjny 

Bartłomiej Zalewski 

Menedżer ds. Inwestycyjnych  

Makler Papierów Wartościowych 

Damian Marciniak 

Menedżer ds. Inwestycyjnych 

Makler Papierów Wartościowych 

Marek Libner 

Menedżer ds. Inwestycyjnych  

Doradca Inwestycyjny 

Bartłomiej Nowicki 

Menedżer ds. Inwestycyjnych  

Makler Papierów Wartościowych 

 

Komentarze i opinie   
w poniższym materiale są aktualne na  
n  dzień 5 l 15 października 2021 r. 
 



Nawigator rynkowy | Październik 2021 r. 

3 

Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatniej stronie raportu. 

Spis treści 
Wstęp ..................................................................................................................................................... 4 

Opis sytuacji gospodarczej ...................................................................................................................... 5 

Akcje ...................................................................................................................................................... 7 

Rynki rozwinięte (DM) ........................................................................................................................................ 7 

Japonia ............................................................................................................................................................... 9 

Rynki wschodzące (EM) .................................................................................................................................... 10 

Polska ............................................................................................................................................................... 12 

Obligacje .............................................................................................................................................. 13 

Zagraniczne korporacyjne IG ............................................................................................................................ 14 

Zagraniczne korporacyjne HY ........................................................................................................................... 15 

Surowce ............................................................................................................................................... 16 

Surowce energetyczne ..................................................................................................................................... 17 

Złoto ................................................................................................................................................................. 19 

Metale przemysłowe ........................................................................................................................................ 19 

Towary rolne..................................................................................................................................................... 20 

Stopy zwrotu z wybranych indeksów i klas aktywów ...................................................................................... 22 

Ważne informacje ................................................................................................................................. 24 

 



Nawigator rynkowy | Październik 2021 r. 

4 

Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatniej stronie raportu. 

Wstęp 

 Chiński kryzys nieruchomości, objawiający się na razie dla inwestorów tym, że kilku chińskich deweloperów, w tym 

drugi największy (a globalnie najbardziej zadłużony, bo łącznie na kwotę ok. 300 mld USD) - China Evergrande nie 

wypłaciło odsetek od obligacji dolarowych, to w praktyce rezultat systemowej próby rozbrajania przez administrację 

chińską „bańki” cenowej na tamtejszym rynku nieruchomości poprzez szereg wcześniejszych decyzji (ograniczania 

możliwości kupowania mieszkań w celach spekulacyjnych, wprowadzenia limitów zadłużania się przez komercyjnych 

deweloperów, itp.).  

 Napędzany rosnącymi oszczędnościami Chińczyków, przy ograniczonej palecie alternatywnych sposobów 

inwestowania kapitału, np. na zagranicznych rynkach finansowych (w Chinach nadal obowiązują ograniczenia 

przepływu kapitału w tym zakresie), chiński sektor nieruchomości urósł na przestrzeni ostatnich lat do monstrualnych 

rozmiarów, odpowiadając za ok. ¼ całego PKB Chin i za olbrzymią konsumpcję najważniejszych surowców 

przemysłowych (szacuje się, że jest to aż ok. 20% globalnej konsumpcji stali i miedzi, 9% aluminium, 8% niklu i 5% 

cynku). 

 Powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca statystycznie na 1 mieszkańca Chin doszła już do poziomów z krajów 

G7 - czołowych krajów rozwiniętych (DM), przy jednocześnie coraz mniejszej dostępności dla przeciętnych obywateli. 

Najmniejszą ilość metrów kwadratowych za średnią pensję mogą kupić mieszkańcy nie metropolii Nowego Jorku, 

Paryża czy Londynu, ale właśnie Pekinu, Szanghaju, Hongkongu czy Shenzhen. 

 Nie może zatem dziwić, że adresujący w ostatnich miesiącach problem nierówności majątkowe rząd chiński 

podejmuje jakieś działania ukierunkowane na niwelację niedostępności mieszkań dla całej masy obywateli (w 

największych miastach ceny nowych mieszkań przekraczają 100 tys. juanów za m2, czyli powyżej 60 tys. zł), ale w 

pierwszej kolejności wystawia rachunek głównie inwestorom zewnętrznym (off-shore’owym), posiadającym obligacje 

dolarowe deweloperów chińskich (sama spółka Evergrande wyemitowała ich o wartości 20 mld USD). 

 Nie przewidujemy natomiast na tę chwilę bardziej dalekosiężnych efektów powyższego dla rynku finansowego jako 

całości. Akcje spółek sektora nieruchomościowego stanowią raptem ok. 4% w indeksach akcji chińskich, takich jak 

MSCI China, i mniej niż 2% w indeksie regionalnymi MSCI EM Asia. Jedynie dla segmentu azjatyckich obligacji high-

yieldowych przełożenie problemów Evergrande było i może być nadal znaczące (deweloperzy stanowią w tym 

segmencie aż ok. 40% emitentów), ale w skali globalnej jest to także marginalny segment (ok. 0,5 proc. emisji).  

 Dużo ważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia przełożenia na wyceny głównych segmentów rynku finansowego 

jest natomiast narastający kryzys energetyczny, objawiający się brakiem dostatecznej mocy w sieci energetycznej w 

Chinach i skutkujący ograniczeniami w pracy przemysłu także w Europie (choć z tytułu zbyt wysokich dla opłacalności 

produkcji cen energii - prądu i gazu), a także szerszymi implikacjami, mianowicie prawdopodobnym obniżeniem 

marżowości spółek przemysłowych.  

 Skala zwyżek cen węgla czy gazu jest już tak wysoka (szerzej piszemy o tym w ostatniej części raportu o surowcach), 

że nie pozostawia wiele przestrzeni bankom centralnym i nawet krajowa Rada Polityki Pieniężnej podniosła u nas na 

ostatnim październikowym posiedzeniu stopę procentową.  

 Szczególnie wyeksponowanym na presję inflacyjną są obecnie posiadające płynne kursy walutowe i brak ograniczeń 

w przepływie kapitału kraje zaliczanego do rynków wschodzących (EM), takie jak Turcja i Brazylia, ale także, choć w 

mniejszym stopniu, i nasz region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE – Central & Eastern Europe), stąd m.in. dalsze 

wzrosty rentowności i w rezultacie dotkliwe spadki cen długoterminowych obligacji skarbowych w naszym regionie. 

 Jednocześnie obok rosyjskiego indeksu RTS i indyjskiego Sensex, WIG - czyli najszerszy indeks na krajowej giełdzie, jest 

liderem tegorocznych wzrostów wśród indeksów regionalnych (tabele ze stopami zwrotu prezentujemy na ostatnich 

dwu stronach raportu). (zo)  
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Wybrane indeksy i sub-indeksy giełdowe – od początku roku (2021.01.01=100)  

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku 

Opis sytuacji gospodarczej  
Globalne ożywienie w III kw. 2021 r. nadal było 

kontynuowane, ale wyraźnie spowolniło. Na czele 

gospodarek, których wzrost PKB wypadł 

prawdopodobnie gorzej od rozbudowanych oczekiwań 

(oficjalnych danych jeszcze nie ma) stoją te największe – 

USA i Chiny.  

Jedną z głównych przyczyn jest na pewno wydłużanie 

nierównowag w światowych i lokalnych łańcuchach 

dostaw. Ograniczenia podażowe hamują potencjał w 

handlu towarami, będącego pod wpływem 

utrzymującego się silnego strumienia popytu. Ten z kolei 

wciąż nie może być w wystarczającym stopniu 

zaabsorbowany przez usługi, gdzie trwa ożywienie, ale 

jest jeszcze niepełne. Poza tym usługi również borykają 

się z problemami podażowymi. Wg szacunku nowcast 

liczonego przez Atlanta Fed amerykański PKB w III kw. 

2021 mógł rosnąć w tempie poniżej 2% SAAR (k/k 

annualizowane). Tymczasem konsensus Bloomberga z 

końca września pokazuje, iż mediana oczekiwań 

analityków ustawiona była bliżej 5% SAAR. 

Prognozy wzrostu PKB w USA wg nowcast Atlanta Fed 
oraz konsensusu Bloomberga (proc, SAAR) 

  

źródło: Bloomberg, opracowanie DAM 

Mnożą się także znaki zapytania dot. tempa ożywienia w 

Chinach. W obszarze konsumpcji prywatnej – czyli tym, 

który najwolniej się odbudowuje po ubiegłorocznym 

kryzysie – wciąż nie widać wejścia na wyższe obroty, w 

czym przeszkadza m.in. ryzyko epidemiczne. Do tego w 

ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się o 

spowolnieniu na rynku nieruchomości, który jest 

80

90

100

110

120

130

140

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź

WIG- główny indeks GPW MSCI EM - indeks akcji rynków wschodzących (EM)

S&P500 - główny indeks akcji USA MSCI EM ASIA - indeks akcji azjatyckich rynków EM

MSCI China - główny indeks akcji chińskich Stoxx Europe 600 - indeks akcji europejskich

Nikkei - główny indeks akcji japońskich

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

4 sie 14 sie 24 sie 3 wrz 13 wrz 23 wrz 3 paź

nowcast Atlanta Fed konsensus Bloomberg



Nawigator rynkowy | Październik 2021 r. 

6 

Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatniej stronie raportu. 

jednym z kluczowych obszarów gospodarki Państwa 

Środka. Jakby tego było mało wyzwaniem będzie 

dodatkowo rozlewający się globalnie kryzys 

energetyczny, który już prowadzi do częstszych 

blackoutów w wielu chińskich prowincjach. Wzrost PKB 

w III kw. 2021 na pewno wyraźnie spowolnił, 

prawdopodobnie w okolice 0,5% k/k wobec 1,3% k/k w 

II kw. 2021. 

Sytuacja gospodarcza w strefie euro w III kw. 2021 była 

wciąż niezła. Ze wskaźników koniunktury PMI wynika, iż 

ożywienie było kontynuowane, aczkolwiek jego tempo 

spowolniło w sierpniu i wrześniu. Najbliższe miesiące 

będą jednak stanowiły ogromne wyzwanie dla 

europejskiego sektora energetycznego. Niedobory gazu 

na rynku kreują skokowe wzrosty cen surowca, 

stanowiącego kluczowy element miksu energetycznego 

w wielu państwach strefy euro. To z kolei stanowi istotne 

ryzyko, co najmniej po stronie presji cenowych, a w 

wersji bardziej negatywnej - dla tempa ożywienia 

gospodarczego. Wachlarz scenariuszy jest szeroki i 

zależny m.in. od czynników pogodowych oraz 

geopolitycznych.  

Pomimo sporej niepewności na horyzoncie amerykański 

bank centralny USA (Fed) zasygnalizował we wrześniu, 

szybką na tle oczekiwań, redukcję skupu aktywów (QE). 

W nakreślonym wstępnie scenariuszu początek tego 

procesu ma nastąpić w listopadzie br., a koniec w 

połowie 2022. Główne argumenty to: przedłużająca się 

podwyższona presja inflacyjna, ogromna nadpłynność 

sektora bankowego oraz wystarczające wg Fed tempo 

ożywienia gospodarczego, w tym poprawy sytuacji na 

rynku pracy. 

PMI Composite - wyprzedzające wskaźniki koniunktury 
firmy Markit dla głównych gospodarek  

  

źródło: Bloomberg, opracowanie DAM 

W krajowej gospodarce wrzesień, po słabszym sierpniu, 

przyniósł niejednoznaczne sygnały dot. koniunktury. Wg 

badań GUS ta nieznacznie się poprawiła w większości 

obszarów gospodarki. Lepiej wygląda ocena sytuacji 

bieżącej, słabiej natomiast wypada przyszła. Lekko 

odbiły również nastroje konsumentów po słabszym 

sierpniu. Wg PMI przemysłu doszło do wyraźniejszego 

hamowania koniunktury w przetwórstwie. Ryzyka dla 

perspektyw ożywienia są przechylone w dół, mając na 

uwadze tendencje wyraźnego hamowania 

pokryzysowego odbicia w światowej gospodarce. 

Elementem, który uwypukli negatywne skutki 

globalnych szoków podażowych jest rozlewający się 

kryzys energetyczny. 

Wskaźnik koniunktury GUS (SI), (100 = średnia 
długookresowa) 

  

źródło: Bloomberg, opracowanie DAM 

Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki 

Pieniężnej, mając na uwadze ryzyko dalszego wzrostu 

presji inflacyjnych, zdecydowała się na podwyżkę stóp 

procentowych, w tym referencyjnej (głównej) o 40 pb. 

do 0,5%. Ponadto NBP zasygnalizował wygaszenie skupu 

aktywów, chociaż formalnie taka decyzja nie zapadła. 

Ruch był zaskakujący zarówno pod kątem timingu, jak i 

skali. Z wcześniejszej komunikacji RPP oraz prezesa NBP 

wyłaniał się (najbardziej prawdopodobny) scenariusz 

rozpoczęcia cyklu podwyżek pomiędzy listopadem br. a 

marcem przyszłego. 

Październikowa decyzja RPP stanowi zatem istotne 

przyspieszenie procesu zacieśniania polityki 

monetarnej. Warto odnotować, że wpisuje się 

jednocześnie w serię ostatnich „jastrzębich” 

niespodzianek ze strony zarówno głównych banków 

centralnych (Fed), jak i tych w regionie (czeski CNB, 

rumuński NBR). Na pewno ten element jest istotny, gdyż 
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redukuje ryzyko zbytniego umocnienia złotego (raczej 

niemile widzianego w NBP). Komunikacja NBP daje 

spore pole do interpretacji czy to już początek podwyżek 

stóp czy tylko jednorazowe dostosowanie. Tym niemniej 

wydaje się, że przy ryzyku utrzymania się presji 

inflacyjnych w długim terminie, zacieśnianie polityki 

monetarnej będzie kontynuowane. (js) 

Stopy procentowe banków centralnych w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej (proc., NBP – Polska, 
MNB – Węgry, CNB – Czechy, NBR - Rumunia) 

  

źródło: Bloomberg, opracowanie DAM 

Akcje

Rynki rozwinięte (DM) 
Wrzesień dla głównych rozwiniętych rynków akcji był 

najsłabszym miesiącem od marca 2020 r. Indeks MSCI 

World spadł o 4,3%, do czego przyczyniły się głównie akcje 

amerykańskie, ze zniżką indeksu S&P 500 o blisko 4,8% vs. 

3,4% spadku indeksu akcji europejskich Stoxx Europe 600 

i 3,5% zwyżki japońskiego Topix. Bardziej zniżkowały spółki 

zaliczane do segmentu growth aniżeli value.  

W poprzedzających tygodniach coraz częściej pojawiały 

się opinie, potwierdzone zresztą ostatnim komunikatem 

po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), 

o możliwym ograniczeniu programu skupu aktywów. 

Dodatkowo, jak wynika z deklaracji członków Komitetu 

Operacji Otwartego Rynku, blisko połowa z nich gotowa 

byłaby głosować na podwyżkami stóp jeszcze przed 

końcem przyszłego roku. Splot tych doniesień wpłynął na 

wzrost rentowności obligacji rządowych, co nie pozostało 

bez wpływu na rynek akcji. Zwiększenie stopy procentowej 

„wolnej od ryzyka” wpływa na wzrost stopy dyskontowej w 

teoretycznych modelach wycen dochodowych spółek (im 

jest ona wyższa tym jest niższa obecna wartość przyszłych 

tj. prognozowanych w kolejnych latach strumieni 

pieniężnych), a szczególnie istotny wpływ ma to na wyceny 

spółek „wzrostowych”, których wysokie wyceny w oparciu 

o bieżący czy też prognozowany (forward) wskaźnik P/E 

(cena/zysk) są właśnie w dużej mierze uzasadniane 

prognozami dalszego dynamicznego wzrostu przychodów 

i zysków w kolejnych latach lub w ogóle pojawieniem się 

tych drugich. 

W odniesieniu do spółek tzw. value wrażliwość na stopę 

dyskontową jest niższa, ale nie oznacza to że pozostaje bez 

wpływu. przedsiębiorstwa o generalnie mniejszej 

marżowości mają większy udział kosztów finansowych w 

ogólnej sumie kosztów, co przekłada się na większą 

wrażliwość zysku netto na płacone odsetki.  

Inny aspekt analizy międzyrynkowej, obejmujący 

porównanie atrakcyjności instrumentów dłużnych 

względem rynku akcji pozostaje jeszcze nie zakłócony. 

Mimo ostatniego wzrostu rentowości 10-letnich obligacji 

skarbowych rządu USA do poziomu blisko 1,6 proc. to 

nadal jest to znacznie poniżej bieżącej stopy inflacji (5,4% 

we wrześniu) czy też implikowanej średnio w najbliższych 

latach z cen obligacji inflacyjnych (ok. 2,4%). W tej sytuacji 

to wciąż ryzykowne aktywa (akcje) dają większą możliwość 

osiągnięcia stóp zwrotu przewyższających inflację. Obecna 

zagregowana dla indeksu S&P500 stopa dystrybucji - sumy 

wypłaconych dywidend i skupionych akcji do kapitalizacji 

rynkowej, wynosi niecałe 3%. Co prawda nadal mniej niż 

bieżąca inflacja, ale dwukrotnie więcej od rentowności 
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długoterminowych obligacji skarbowych. Ponadto nawet 

jeśli obecne optymistyczne konsensusy prognoz 

zakładające dwucyfrowe dynamiki zagregowanego zysku 

okażą się przestrzelone, to każde wzrost zysku przekuty w 

dodatnie przepływy finansowe zwiększać będzie pulę 

środków do dystrybucji do akcjonariuszy.  

Wg danych Bloomberga rynek przewiduje wzrost 

zagregowanego zysk na akcję (EPS) spółek z indeksu 

S&P500 o blisko 40% r/r w całym roku bieżącym i o dalsze 

10% w roku przyszłym. Najmocniejsze, ponad 70%-owe 

wzrosty zysków r/r mają odnotować sektory dóbr 

wyższego rzędu, finansowych oraz surowców bazowych (w 

tym przemysł drzewny, chemiczny, wydobywczy), czyli 

segmenty które zostały bardzo poszkodowane w 

pandemicznym 2020 r. Oczywiście uwagę zwracają 

również sektory nowoczesnych technologii, czyli szeroko 

rozumiany IT oraz usług komunikacyjnych, z którymi 

pandemia obeszła się bardzo łagodnie, wręcz czasem 

sprzyjała popytowi na ich produkty, a również w bieżącym 

roku mają notować ponad 20% wzrosty zysków.  

Historyczne i prognozowane poziomy zysku na akcję (w 
pkt.) dla głównych indeksów giełd krajów DM: S&P500 – 
USA, Eurostoxx600 – Europa, Topix - Japonia 

 

źródło: Bloomberg 

Ostatnio pierwsze miesiące rozpoczynających się 

kwartałów (tak jak bieżący miesiąc – październik), czyli 

rozpoczęcia publikacji pierwszych raportów finansowych 

za kwartał miniony, zazwyczaj obfitowały w rewizje 

prognoz przyszłych wyników i stanowiły paliwo do 

wzrostów cen akcji. Zwracamy jednak uwagę, że w tym 

kwartale sytuacja jest nieco inna, gdyż silny wzrost cen 

wielu surowców i środków produkcji (np. cen paliw i 

energii) będzie wpływał na wzrost kosztów produkcji oraz 

wielu usług, co może negatywnie odbić się na marżach 

operacyjnych. Dotychczas większość rosnących kosztów 

była przenoszona na końcowego odbiorcę, ale akceptacja 

wyższych cen przez konsumentów, szczególnie dla dóbr 

innych niż podstawowe, może powoli się kończyć.  

Przechodząc do Europy, podobnie jak w USA, rynek akcji 

wspierany jest kontynuacją ultrałagodnej polityki 

pieniężnej. Europejski Bank Centralny (EBC) nie 

sygnalizuje na razie żadnych zmian, czy to w programie 

skupu obligacji czy w poziomie stóp procentowych (ta 

główna pozostaje na poziomie minus 0,5 proc.). Poziom 

inflacji w strefie euro jest, co prawda, na razie niższy niż w 

USA (wg ostatnich szacunkowych odczytów we wrześniu 

zharmonizowana stopa inflacji w strefie euro wyniosła 

3,4%), ale też znaczne wzrosty cen energii, powodowane 

m.in. gwałtownymi zwyżkami cen gazu (elektrownie 

gazowe odpowiadają za ok. 15%-20% produkcji prądu w 

Europie) oraz uprawnień do emisji CO2, w przypadku 

niedostatecznie dużej produkcji ze źródeł odnawialnych, 

będą skutkować coraz większą presją inflacyjną, do czego 

EBC będzie zmuszony w którymś momencie w jakiś sposób 

się odnieść.  

We wrześniu rentowności długoterminowych (10-letnich) 

obligacji głównych krajów strefy euro wzrosły, w 

przypadku Francji nawet osiągnęły dodatnie wartości. 

Jednak nadal to są poziomy znacznie poniżej bieżących 

odczytów inflacyjnych. Stąd, podobnie jak dla akcji 

amerykańskich, tylko segment ryzykownych aktywów ze 

wskazaniem na akcje, jest zdolny zaoferować realny 

dochód. Stopa dystrybucji środków do akcjonariuszy, na 

którą dla akcji europejskich składają się głównie 

wypłacane dywidendy (operacje skupu akcji odgrywają 

tutaj mniejszą rolę niż w USA), wynosiła na koniec 

września ok. 3%, czyli tuż poniżej bieżących odczytów o 

inflacji, ale też wyżej niż np. rentowności włoskich lub 

greckich obligacji, będące poniżej 0,9% (jedne z 

najwyższych). Dodając tutaj bardzo pozytywne prognozy 

wzrostu zysków dla akcji europejskich, można założyć, że 

ta podstawowa dochodowość z rynku akcji powinna 

rosnąć.  

Podobnie jak dla akcji amerykańskich, konsensusy prognoz 

wzrostu zysków spółek europejskich są bardzo 

optymistyczne. Wg danych agencji Bloomberg rynek 

oczekuje wzrostu tegorocznego zagregowanego zysku na 

akcję (EPS) dla indeksu StoxxEurope600 o blisko 60% r/r. 

Po ostatnich rewizjach prognoz, towarzyszącym 

publikacjom wyników spółek za II kw., konsensus rynkowy 
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co do okresu pobicia przedpandemicznego poziomu tego 

wskaźnika (licząc narastająco za ostatnie 4 kwartały) 

przesunął się z I poł. ’22 na bieżący rok. Rozkładając wyniki 

spółek na czynniki pierwsze, podobnie jak dla akcji 

amerykańskich, głównym czynnikiem oczekiwanego 

wzrostu wyników Europie, oprócz oczywiście zwiększenia 

przychodów ze sprzedaży, ma być wzrost marży 

operacyjnych. Biorąc jednak pod uwagę wspomniane 

wcześniej wzrosty cen energii, paliw oraz innych środków 

produkcji (w tym ceny surowców bazowych), dostrzegamy 

zagrożenie dla realizacji tych założeń. Doraźnie, jak zresztą 

wskazują opisy do raportów o wskaźnikach PMI, wzrost 

kosztów jest transmitowany na odbiorców produktów, 

jednak może pojawić się problem w sytuacji, gdy kolejne 

podwyżki cen towarów i usług nie będą już akceptowane 

przez klientów. Stąd też, bardzo pozytywne prognozy 

wzrostu zysków nie powinny przesłaniać potencjalnych 

zagrożeń i wpływać na ewentualne podwyższenie 

nastawienia. 

W odniesieniu do analizy międzyrynkowej, akcje 

europejskie w oparciu wskaźnik P/E, zarówno bieżący, jak i 

prognozowany, wyceniane są atrakcyjniej w porównaniu 

do akcji amerykańskich i jednocześnie oferują wyższą 

prognozowaną stopę dywidendy (na koniec 2021 ok. 3% 

vs. akcje US ok. 1,4%). Jednakże, jak pokazuje ostatnie 15 

lat, akcje europejskie notują permanentną słabość 

relatywną w stosunku do akcji amerykańskich. Stąd też nie 

preferujemy akcji europejskich względem amerykańskich i 

dla obu segmentów utrzymujemy nadal lekko negatywne 

nastawienie.  (mb) 

Japonia  
Manewr premiera Sugi z jego nagłą rezygnacją 3 września 

odwrócił perspektywę polityczną kraju i wzbudził nadzieje 

na odbicie gospodarcze i nowy pakiet stymulacyjny 

następcy, co skutkowało dynamicznym rajdem indeksów 

japońskich w pierwszej dekadzie września. We wrześniu 

główne indeksy giełdy japońskiej, tj. Nikkei 225 i TOPIX, 

rosły w odróżnieniu od rynków rozwiniętych ogółem, 

zyskując odpowiednio 4,9% i 3,5%. Nikkei 225 po 

dynamicznym rajdzie na początku września zatrzymał się 

jednak w okolicach lutowych wieloletnich szczytów 

przebiegających tuż powyżej okrągłego poziomu 30 tys. 

pkt., cofając się od nich już pod koniec września i 

kontynuując korektę w październiku. Sektorowo motorem 

wzrostu byli we wrześniu głównie przedstawiciele branży 

bankowej. 

Rynek liczył, że nowym premierem zostanie cieszący się 

dużym poparciem społecznym minister administracji 

odpowiedzialny za program szczepień na COVID-19 Taro 

Kono, który jest uważany za zwolennika luźnej polityki 

pieniężnej. Niestety wbrew oczekiwaniom, zwycięzca 

wyborów, które odbyły się 29 września został Fumio 

Kishida i to on poprowadzi partię rządzącą w japońskich 

wyborach powszechnych, które odbędą się 31 

października. Rynek zareagował na ten wybór 

korekcyjnymi spadkami, znoszącymi większość 

wrześniowych wzrostów, gdyż raczej jest on uważany za 

kontynuatora dotychczasowej polityki japońskiego rządu. 

Pomimo spadku poparcia, nie widać zagrożenia dla utraty 

władzy przez obecnie rządzącą Partię Liberalno-

Demokratyczną (PLD) wraz z sojuszniczym ugrupowaniem 

Komeito.  Aktualnie w sondażach po zmianie na 

stanowisku premiera rosną szanse na wzrost poparcia 

partii rządzącej wraz ze startem kampanii wyborczej i 

przedstawieniem programu wyborczego. 

Na koniec września nastąpiło lekkie pogorszenie wycen - 

atrakcyjności wskaźnikowa japońskiego rynku akcji. Indeks 

Nikkei, przy nowych wieloletnich rekordach cenowych, 

notowany był w okolicy 18-krotności zysków za 4 ostatnie 

kwartały (wskaźnik P/E) i ponad 16-krotności 

prognozowanych zysków przez rynek na kolejne 4 kwartały 

(wskaźnik P/E forward). Konsensus prognoz Bloomberga 

zakłada wzrost zagregowanego zysku na akcję dla 

japońskiej giełdy o 8-9% w IV kw. i aż o 30 % r/r za cały 

2021 r.     

Kiedy prawie cały świat zmaga się z rosnącą inflacją, 

Japończycy pokazali we wrześniu odczyt 0,4% deflacji 

(inflacja -0,4%). W ciągu roku tylko raz pokazano w tym 

kraju wzrost cen. Był to jedenasty z rzędu miesiąc spadku 

cen konsumpcyjnych, przy słabnącej konsumpcji w 

związku z trwającą pandemią COVID-19. Oprócz deflacji 

zobaczyliśmy też niższy od oczekiwań indeks PMI dla 

przemysłu. Jest on co prawda wyższy od 50 pkt. - 

symbolicznie rozdzielających rozwój od recesji, ale zapas 

ten jest już minimalny.  

Jak wynika z sondażu Reutersa większość japońskich firm 

twierdzi, że trzecia co do wielkości gospodarka świata 

powróci do poziomu sprzed pandemii w roku fiskalnym 

2022, ale wiele z nich przewiduje, że będą nadal borykać 
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się z problemami COVID do przyszłego roku lub później. 

Główny potencjał jest oczekiwany w stłumionej 

konsumpcji.  

Większość światowych producentów samochodów w 

ostatnich miesiącach miała problemy produkcyjne z 

powodu braku chipów, ale japońscy producenci, w tym 

głównie Toyota, byli dość dobrze przygotowani na 

podobne przerwy w dostawach dzięki doświadczeniu po 

katastrofie w Fukushimie. Jednak długotrwały kryzys w 

końcu dotknął także japońskiego giganta, regularnie 

zajmującego pierwsze miejsce pod względem wielkości 

produkcji. Toyota zapowiedziała w październiku 

zmniejszenie swojej światowej produkcji nawet o 40 

procent. Ograniczenia powinny w jakiś sposób dotyczyć 

większości zakładów na świecie, ale najbardziej widoczne 

będą w Ameryce Północnej i Japonii. Ogólnie należy 

spodziewać się spadku produkcji z planowanych 900 tys. 

do około 540 tys. pojazdów. 

Wraz z końcem września rząd zakończył stan wyjątkowy 

oraz quasi-stan wyjątkowy w Tokio i w 18 prefekturach, w 

których obowiązywał on jeszcze w związku z sytuacją 

epidemiczną. Oznacza to, że po raz pierwszy od 4 kwietnia 

w żadnej części Japonii nie obowiązuje już stan wyjątkowy, 

ani quasi-stan wyjątkowy. Liczba nowych zakażeń 

koronawirusem i pacjentów z ostrym przebiegiem (COVID-

19) znacząco się zmniejszyły. Ze statystyk wynika, że już 70 

proc. populacji Japonii (prawie 90 mln osób) otrzymało co 

najmniej jedną dawkę szczepionki. Zaszczepionych pełną 

dawką według stanu na dzień 30 września 2021 jest 60% 

populacji (ponad 75 milionów osób). Rząd chce łagodzić 

obowiązujące obostrzenia etapami, we współpracy z 

gubernatorami każdej z prefektur. Minister Yasutoshi 

Nishimira, odpowiedzialny za walkę z epidemią 

zapowiedział m.in., że restauracje i bary znów będą mogły 

serwować alkohol, ale odpowiednie decyzje w tej sprawie 

podejmą gubernatorowie prefektury. W czasie 

obowiązywania stanu wyjątkowego restauracje i bary 

musiały być zamykane o 20 i nie mogły podawać alkoholu. 

Jeszcze przez miesiąc po zniesieniu stanu wyjątkowego 

władze będą prosić restauracje serwujące alkohol o to, by 

zamykały się o 20-21. Ponadto liczba osób mogących brać 

udział w dużych wydarzeniach sportowych ma wzrosnąć 

do 10 tysięcy lub 50 proc. objętości obiektu (obecnie limit 

wynosi 5 tysięcy).  

Rząd Japonii ogłosił w ubiegłym roku, że do 2050 roku kraj 

osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku 

węgla. Komentatorzy oceniali to jako oznakę zmiany w 

polityce japońskich władz w sprawie ochrony klimatu. Ma 

to wpływ na wiele tamtejszych spółek, które co jakiś czas 

zasypują nas komunikatami o zmniejszaniu emisyjności 

swojej i swoich produktów. Jedną z takich spółek o dużej 

zmienności w mijającym III kwartale było Kawasaki. 

Japoński producent motocykli Kawasaki Heavy Industries 

ogłosił plany przejścia w stronę bardziej przyjaznych dla 

środowiska pojazdów elektrycznych. Do 2035 roku napędy 

elektryczne ma posiadać większość jego motorów 

przeznaczonych na rynki rozwinięte. Przed 2025 rokiem 

Kawasaki zamierza natomiast wprowadzić co najmniej 10 

nowych modeli zasilanych akumulatorami, w tym 

motocykli o napędzie hybrydowym, elektryczno-

spalinowym. Prowadzi również prace nad silnikami 

wodorowymi. Trend do przechodzenia na motocykle 

elektryczne i wodorowe będzie się prawdopodobnie 

rozszerzał, a producenci jednośladów podążają w tym 

kierunku za koncernami wytwarzającymi samochody. (rk) 

Rynki wschodzące (EM) 
Wrześniowa korekta przelewająca się przez globalne rynki 

akcji uderzyła w rynki wschodzące jako całość (MSCI EM -

4,2%) w równym stopniu jak w rynki rozwinięte, nie 

odstawał również preferowany przez nas region 

azjatyckich rynków wschodzących (MSCI EM Asia -4,3%). 

We wrześniu pomimo negatywnego sentymentu wobec 

chińskich spółek, kolejnych regulacji uderzających w 

pozycję poszczególnych spółek oraz pomimo znalezienia 

się na skraju bankructwa jednego z największych chińskich 

deweloperów – spółki Evergrande (wymienione czynniki 

zostaną szerzej omówione w kolejnych akapitach), akcje 

chińskie nie odstawały istotnie od rynków wschodzących 

ujętych całościowo (MSCI China -5,1%). Może to świadczyć 

o pewnym wyczerpywaniu pola do dalszej relatywnej 

słabości indeksów z Państwa Środka. W ubiegłym miesiącu 

wyraźnie od reszty odstawały natomiast: in minus rynki 

Ameryki Łacińskiej (-11,4%), a in plus: indyjski indeks 

Sensex (+2,7%) i rosyjski RTS (+5%), wspierany rosnącymi 

cenami surowców energetycznych.  

We wrześniu głównym czynnikiem ryzyka dla regionu EM, 

poza rozpędzającą się globalnie inflacją i dążeniem w 

kierunku zacieśniania polityki monetarnej przez wiele 

banków centralnych (w tym zapowiedź zmniejszenia skali 

skupu aktywów przez Fed od listopada br.) było stanięcie 

na skraju bankructwa przez jednego z największych 
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chińskich deweloperów – spółki Evergrande. Biznes spółki 

polegający m.in. na sprzedaży jeszcze niewybudowanych 

mieszkań i wysokim kredytowaniu pozwalał na 

dynamiczny wzrost przez lata, jednocześnie windując ceny 

nieruchomości. Tymczasem rosnące zadłużenie 

deweloperów zaczęło stwarzać istotne ryzyko nie tylko dla 

deweloperki (która pośrednio odpowiada za ok. ¼ 

chińskiego PKB), ale także dla stabilności banków i całego 

systemu finansowego.  

Chiński rząd nie od wczoraj ostrzegał przez ryzykiem 

przegrzania i bańki w sektorze nieruchomości, upatrując w 

nim największego ryzyka dla stabilności systemu 

finansowego. Co więcej rosnące ceny nieruchomości nie 

wpisują się w model równości społecznej. W ubiegłym 

roku władze wyznaczyły „trzy czerwone linie”, których nie 

powinni przekraczać deweloperzy – zobowiązania firmy 

nie powinny przekraczać 70% aktywów, dług netto nie 

może być wyższy niż kapitały własne, a krótkoterminowe 

zobowiązania nie powinny przekraczać środków 

pieniężnych. Evergrande już w momencie powstawania 

regulacji nie spełniał żadnej z nich, dla przykładu dług 

netto 12-krotnie przekraczał majątek spółki. Problem 

spółki jest na tyle istotny, że w mediach pojawiały się 

nawet porównania do Lehman Brothers, co naszym 

zdaniem jest jednak zbyt daleko idącym porównaniem. 

Zadłużenie dewelopera przekracza już 300 mld USD, a 

zobowiązania wobec zagranicznych inwestorów stanowią 

zdecydowaną mniejszość. Lista wierzycieli spółki to ponad 

70 tys. podmiotów.  

Dotychczasowym punktem krytycznym był 23 września, 

kiedy minął termin wypłaty odsetek o wartości ok. 83 mln 

USD. Spółka co prawda wypracowała porozumienie z 

częścią obligatariuszy posiadających wierzytelności w 

juanie, ale dla obligacji dolarowych nie spłaciła należnych 

odsetek. Do końca br. spółka musi spłacić 850 mln USD 

długu, a w przyszłym roku powinna wykupić obligacje o 

wartości 7,4 mld USD. Znalezienie takiego finansowania, 

przy obecnych problemach ze spłatą zaledwie jego ułamka 

zdaje się być bardzo trudne. Pytaniem, które cały czas 

pozostaje bez odpowiedzi jest to czy chińska partia 

pozwoli na upadek Evergrande? Jeśli okaże wsparcie to w 

jakiej formie, co z milionem obywateli, którzy już 

zaciągnęli kredyt i czekają na oddanie mieszkań? Nawet 

twardy upadek firmy nie powinien jednak naszym zdaniem 

wywołać trzęsienia ziemi na rynkach. Spółka już licząc od 

szczytu straciła przeszło 90% swojej kapitalizacji, obligacje 

również straciły przeszło ¾ swojej wartości. Z całą 

pewnością problemy Evergrande już rozlały się na 

pozostałych deweloperów, na początku października 

odsetek od obligacji nie spłacili inni chińscy deweloperzy 

w tym Fantasia Holdings i Sinic Holdings. Regulacje 

chińskiego rządu nie ułatwiają pozyskania finansowania, a 

inwestorzy, jeśli w ogóle byliby skłonni dług deweloperów 

refinansować, to z pewnością wymagaliby jeszcze 

wyższych odsetek z tytułu zwiększonego ryzyka. W 

pierwszych dniach października notowania akcji 

Evergrande zostały zawieszone, a w mediach pojawiają się 

informacje o rozważanej sprzedaży 51% udziałów 

Evergrande Property Services Group spółce Hopson 

Development za 5,1 mln USD. Jeżeli transakcja dojdzie do 

skutku to firma powinna być w stanie obsługiwać swoje 

zadłużenie jeszcze przez kilka kwartałów.  

Co do relokacji regionalnych, aktualnie bacznie 

przyglądamy się sytuacji w Azji, jednakże nie jest to jeszcze 

ten moment do zwiększania alokacji po tegorocznej 

rekordowej na tle ostatnich lat relatywnej słabości. Nie 

jest to też moment do jej zmniejszania, gdyż czołowymi 

spółkami w indeksie MSCI Asia są perspektywiczne spółki 

IT, Internetowe, E-commerce, a sektor nieruchomości, 

„schładzany” aktualnie w Chinach, co widać po casusie 

spółki Evergrande, stanowi raptem mniej niż 2%. 

Wycenowo spółki notowane są przy blisko 5-letnich 

minimach wskaźników P/E i P/E forward, co jest 

ewenementem najważniejszych regionów gospodarczych 

na świecie.  

Wskaźniki wyceny P/E i P/E forward dla rynku akcji w 
Chinach i całej Azji Wschodzącej 
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We wrześniu wciąż nie wyczerpał się temat regulowania 

życia społecznego i funkcjonowania korporacji w Chinach. 

Wprowadzono m.in. kolejną regulację, która zakazuje 

blokowania linków do konkurencyjnych aplikacji, np. na 

platformach Alibaby płatności obsługiwanych przez 

WeChat Pay. Na pierwszej sesji po podaniu regulacji do 

informacji publicznej Alibaba taniała nawet 6%, a Tencent 

3%, we wrześniu obie spółki dalej taniały, choć w 

pierwszych dniach października zauważalne jest już 

odbicie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kurs Alibaby 

przecenił się o przeszło 50% w okresie ostatnich 12 

miesięcy, około 40%-ową stratę odnotował kurs Tencenta. 

Kurs obu spółek zanurkował, za czym jednak nie podążają 

faktyczne wyniki finansowe, przychody obu spółek 

znajdują się w regionie swoich historycznych szczytów, 

prognozy na kolejne okresy zakładają jeszcze lepsze 

wyniki, podobna wzrostowa tendencja ma zastosowanie 

do rosnącego zysku na akcję dla wspomnianych spółek. O 

ile prognozy na najbliższe kwartały zostaną dotrzymane, to 

każdy dzień utrzymywania się negatywnego sentymentu i 

pogłębiania przeceny chińskich spółek zwiększa ich 

atrakcyjność z fundamentalnego punktu widzenia. 

Obecne wskaźniki cena/zysk wynoszą odpowiednio 19 i 17 

dla Tencenta i Alibaby, co stanowi atrakcyjny poziom na tle 

innowacyjnych, technologicznych sektorów, w których 

działają.  

Podsumowując, nasze nastawienie do rynków 

wschodzących wciąż pozostaje pozytywne, gdzie 

szczególnie ciekawym obszarem zdaje się być region 

wschodzącej Azji, który boryka się z pewnymi problemami. 

Głównym ryzykiem dla regionu, w którym to Chiny 

stanowią największy element, w ostatnich miesiącach 

pozostawały działania chińskiego rządu wobec 

konkretnych branż i spółek. Jednak skala wyprzedaży 

wspomnianych aktywów zdaje się być zbyt daleko idąca - 

zestawiając ją z fundamentalnymi wynikami spółek, a 

prognozy na kolejne okresy nie zakładają zapaści, więc 

spółki te będące wciąż w negatywnym trendzie, stają się 

coraz bardziej atrakcyjnie wyceniane. (ad) 

Polska  
Po dwóch wzrostowych miesiącach, wrzesień przynosi 

lekkie schłodzenie nastrojów na GPW. W pierwszej 

połowie miesiąca indeksy małych i średnich spółek 

ustanowiły nowe tegoroczne rekordy a indeks WIG 

osiągnął najwyższy poziom w historii zapowiadało się na 

udany koniec miesiąca. Niestety pogorszenie nastrojów na 

globalnych rynkach sprowadziło indeksy do poziomów 

neutralnych. Ostatecznie miesiąc główne indeksy GPW 

zakończyły z następującymi stopami zwrotu: WIG -0,8%, 

WIG20 -2,4%, mWIG +0,4%, sWIG +0,3%). Indeks 

największych spółek przecenił się najmocniej i był to dla 

niego najgorszy miesiąc od października 2020 roku, ale 

indeks ten tradycyjnie już jest najbardziej z krajowych 

indeksów podatny na tendencje w globalnych 

przepływach kapitału i nie wypadł źle, jeśli weźmie się pod 

uwagę indeks rynków wschodzących ogółem, ze spadkiem 

o 4,4%, czy rynków rozwiniętych, ze spadkiem 4,2%. 

Liderem sektorowych wzrostów był WIG-Paliwa +6,9%, 

napędzany drożejącymi cenami ropy na rynkach 

światowych. Zaraz za nim uplasował się WIG-Motoryzacja 

ze wzrostem o +5,4%, co stawia ten sektor w gronie TOP3 

indeksów z najlepszą stopą zwrotu od początku roku 

(+64,2%). Być może Po serii słabszych miesięcy, inwestorzy 

znów zainteresowali się branżą gamedev; WIG-Games 

zyskał we wrześniu +4,9% i był to jego pierwszy wzrostowy 

miesiąc od wakacji. Po udanym sierpniu nadeszła korekta 

w WIG-Energetyka, który zanotował największy spadek 

sięgający -7,3%. Drugi miesiąc z rzędu znacząco tracił WIG-

Górnictwo (-6,7%), głównie za sprawą KGHM, który tracił 

z kolei przez spadające ceny miedzi oraz plany 

zaangażowania w „małą” energetykę atomową. Cały III 

kwartał wzrostem zakończyło 11 z 14 subindeksów 

sektorowych (11/14), co pokazuje skalę szerokości 

wzrostów na krajowym parkiecie. 

W miejscu stanęły również napływy do funduszy 

inwestycyjnych (+ 0,4 mld zł) i jest to najmniej od kwietnia 

2020 roku. Tak słaby wynik to pokłosie znów dużych 

umorzeń w segmencie funduszy dłużnych, które 

zakończyły miesiąc bilansem -1,2 mld zł. Pogorszyły się 

także napływy do funduszy polskich akcji uniwersalnych (-

0,1 mld zł). Od strony popytowej cały czas liderem są 

fundusze mieszane (+0,9 mld zł), których nie mogą 

dogonić fundusze akcyjne (+0,3 mld zł). Systematycznie 

płynie kapitał do funduszy akcji małych i średnich spółek 

(+0,03 mld zł) oraz do funduszy PPK (+0,31 mld zł), które 

zgromadziły aktywa na poziomie ponad 5,5 mld zł. 

Definitywnie zakończył się sezon wyników spółek za I 

półrocze 2021 roku, który pokazał, że wiele spółek 

nadrabia zaległości po kiepskiej I połowie 2020 roku 

związanej z pandemią. Dla innych okazuje się, że okres 

żniw mają już za sobą i tak dobrych wyników jak podczas 
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pandemii (z nadzwyczajnych zdarzeń rynkowych) nie da 

się osiągnąć. Całościowo w gronie 100 największych 

spółek większość poprawiła swoje wyniki, czym zaskoczyła 

na plus analityków. Wyceny spółek względem wskaźnika 

cena do zysku (12,3) czy cena do wartości księgowej (1,6) 

pozostają blisko tegorocznych minimów, a wskaźnik (RSI) 

technicznego wykupienia/wyprzedania szerokiego rynku 

spadł w okolice neutralne. Wzrosła aktywność inwestorów 

w obrocie akcjami do poziomu 24,6 mld zł, co jest 

wynikiem lepszym o blisko 30% w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca (+6,9 mld zł). To pokazuje, że 

inwestorzy wrócili w wakacjami pomimo przeceny jaka 

miała miejsce. Nie widać na rynku jednak nowych 

inwestorów, bo liczba rachunków maklerskich stanęła w 

miejscu (ok. 1,34 mln). 

Pierwszy miesiąc po wakacjach, pomimo dużej zmienności 

i awersji do ryzyka na rynkach globalnych, dla polskiego 

rynku akcji nie wypadł zatem źle. Inwestorzy wrócili z 

wakacji i zrobili się aktywni od strony popytowej, co 

powinno wspomagać obecny trend wzrostowy. 

Pozostajemy przy neutralnym nastawieniu do polskiego 

rynku akcji jako całości, z preferencją akcji sektora 

bankowego, zwłaszcza po, jak sądzimy, dopiero pierwszej 

w ramach całego cyklu normalizacji polityki monetarnej 

podwyżce stóp procentowych NBP. (bz) 

Obligacje
Czas od końca lipca do teraz to okres szoku cenowego 

obligacji skarbowych stałokuponowych, stanowiących 

główne spektrum inwestycyjne funduszy zaliczanych do 

grupy polskich funduszy obligacji skarbowych i 

uniwersalnych. Rentowności wzrosły o ponad 1 proc. 

zarówno na 2-letnich, 5-letnich, jak i 10-letnich papierach 

(na 2-letnich nawet jeszcze bardziej), co przełożyło się na 

dotkliwy spadek ich cen (im dłuższy termin do 

zapadalności tym większy).  

Rentowności (proc.) polskich stałokuponowych obligacji 
skarbowych 2-, 5- i 10-letnich w określonych datach  

 

źródło: Bloomberg 

W rezultacie strata najsłabszych funduszy z ww. grupy 

narastająco od początku roku przekracza nawet 6 proc. (w 

samym tylko wrześniu stopa zwrotu z benchmarku dla 

polskich obligacji skarbowych wyniosła -1,2%). Tak wysokie 

przeceny pociągają za sobą naturalnie umorzenia (we 

wrześniu z funduszy dłużnych polskich TFI odpłynęło 1,2 

mld zł). 

Aktualnie widzimy bardzo szybkie, być może nawet zbyt 

gwałtowne, przewartościowanie oczekiwań w zakresie 

tempa i podwyżek stopy procentowej (tej 

krótkoterminowej, którą kontroluje NBP), jak również jej 

średniego poziomu po okresie normalizacji polityki 

monetarnej.  

Notowania kontraktów terminowych na przyszłą stopę 
procentową NBP (proc.) 

 

źródło: Bloomberg, FRA x/x+3 oznacza kontrakt na 3-miesięczną 

stopę procentową obowiązują za x miesięcy  

Patrząc szerzej poza Polskę, banki centralne krajów EM w 

przeciwieństwie do DM kontynuują często w 
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przyśpieszonym tempie cykl zacieśniania polityki 

monetarnej. Po ostatnim odczycie inflacji na poziomie 5 

proc. ruch aż o 125 pb. wykonał bank centralny w Chile, a 

trzy tygodnie wcześniej, mocno, bo aż 0,75 proc., poziom 

stóp procentowych podniósł bank centralny w Czechach. 

Szerzej o posunięciach banków centralnych w naszym 

piszemy w części Opis sytuacji gospodarczej w I części 

raportu. 

Generalnie podwyżki stóp procentowych przesuwają w 

górę rentowności na całej krzywej (zarówno na krótkich, 

jak i długich terminach do zapadalności), ale jednocześnie 

tworzą bazę do dogodnego zarobku w sytuacji, gdy inflację 

uda się opanować. W części czołowych emitentów na 

rynkach EM (Rosja, Brazylia, Meksyk), także u naszych 

sąsiadów w regionie CEE (Węgry, Czechy) jesteśmy 

prawdopodobnie w okolicach połowy procesu 

podwyższania stóp. W Polsce dopiero się on zaczął, 

natomiast w ogóle nie rozpoczął na rynkach DM.  

Notowania 10-letnich obligacji skarbowych (proc.) w 
regionie CEE 

 

źródło: Bloomberg 

Podsumowując, rewizja naszego dotychczas 

umiarkowanie negatywnego nastawienia dla polskich 

obligacji skarbowych stałokuponowych będzie 

uzależniona od dalszych odczytów inflacyjnych oraz 

retoryki i faktycznych działań krajowej Rady Polityki 

Pieniężnej. Jednak już teraz należy zaznaczyć, że warunki 

cenowe na obligacjach skarbowych w Polsce, jak i w całym 

regionie CEE uległy znaczącej poprawie, zwłaszcza w 

relacji do obligacji skarbowych z krajów DM, czy mocno 

skorelowanego z nim segmentu obligacji korporacyjnych 

emitentów o wysokim standingu finansowym tj. IG. (zo) 

Zagraniczne korporacyjne IG 
Po wzrostowym początku miesiąca, Indeksy obligacji 

Investment Grade (IG) po obu stronach Atlantyku 

zamknęły miesiąc na czerwono. Segment amerykański 

(Bloomberg US Corporate IG) stracił we wrześniu 1,1% a 

europejski (Bloomberg Euro Aggregate Corporate) 0,6%. 

Spadki zanotował również azjatycki benchmark 

(Bloomberg Asia USD IG Bond)  - o 0,9%. Główny wpływ na 

wyniki omawianego segmentu obligacji miał wzrost 

rentowności obligacji skarbowych, spowodowany rosnącą 

inflacją oraz obawami związanymi z branżą deweloperską 

w Chinach (problemy spółki Evergrande ze spłatą odsetek 

od obligacji). Co ciekawe, problemy w Państwie Środka 

większe przełożenie miały na stopy zwrotu z segmentu 

obligacji IG w USA aniżeli w samej Azji. Spready kredytowe 

zanotowały nieznaczne zmiany: dla regionu USA zawęziły 

się do 86 pb. z 90 w sierpniu. W przypadku Europy, obecny 

poziom to niezmienne od kwietnia 97 pb. W obu tych 

regionach na koniec ’21 prognozuje się pozostanie 

spreadów na obecnych poziomach. W Azji natomiast, 

mimo zawirowań, od kwietnia obserwujemy sukcesywne 

zacieśnianie się spreadów - z poziomu 162 pb. do 124 pb. 

obecnie. W ich przypadku konsensus rynkowy zakłada 

jednak na koniec roku delikatne rozszerzenie.  

Rentowności obligacji IG w dalszym ciągu pozostają na 

rekordowo niskich poziomach. W Europie inwestorzy 

mogą liczyć na skromne 0,3%, w USA i Azji rentowności są 

wyższe - odpowiednio 2,1% oraz 2,2%.  

We wrześniu FED po 3 miesiącach wyprzedaży zdołał 

zredukować cały portfel obligacji korporacyjnych o 

pierwotnej wartości 14 mld USD (wielkość rynku obligacji 

IG w USA szacuje się na około 8,2 bln USD). Mimo 

wyzerowania programu SMCCF (Secondary Market 

Corporate Credit Facility) pozostaje on jako przyszłe 

narzędzie do polityki Fed-u w przypadku wystąpienia 

kolejnego szoku rynkowego. Polityka EBC z kolei zakłada 

również powolne wygaszenie programu skupu obligacji 

pandemicznych (CSPP) w marcu ’22 r, natomiast po jego 

zakończeniu planuje zwiększenie luzowania z obecnych 20 

mld miesięcznie. EBC w ramach CSPP skupiło w ciągu 

całego trwania programu obligacje korporacyjne o 

wartości już 291 bln EUR, co odpowiada ponad 9% 

wszystkich obligacji kwalifikowanych do segmentu 

Investment Grade w Europie.  
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Odnośnie aktywności na rynku pierwotnym, to według 

danych Dealogic, na dzień 14 września wyemitowano 104 

miliardy USD długu IG, co stawia pierwsze 2 tygodnie 

września 2021 r. w gronie najwyższych wolumenowo w 

historii. Bardzo duży przyrost nowych emisji 

spowodowanych chęcią skorzystania z bardzo tanich 

kosztów finansowania. Rynek pierwotny w Europie plasuje 

się z kolei na poziomach swoich średnich z poprzednich 

lat.  

Ze względu na dobre dane finansowe emitentów i idące za 

tym zwyżki ratingów, konsensusy spreadów na koniec roku 

dla rynku obligacji o ratingu inwestycyjnym wykazują 

stabilizację. Dużą uwagę w tym przypadku należy zwracać 

na rentowość obligacji skarbowych na rynkach DM, gdyż w 

przypadku ich zwyżek, trudno będzie o zarobek na 

obligacjach korporacyjnych IG. (dm) 

Zagraniczne korporacyjne HY 
Patrząc na tabelę stóp zwrotu za wrzesień, mogłoby się 

wydawać, że był to wyjątkowo spokojny miesiąc dla 

obligacji korporacyjnych High Yield (HY) na rynkach DM, 

gdyż przyniósł on minimalne zmiany wartości inwestycji 

(spadek o 0,1% dla europejskich i bez zmian dla 

amerykańskich). W rzeczywistości jednak był to miesiąc, w 

którym sporo się działo, zarówno jeśli spojrzymy na ryzyko 

emitenta (wyceniane przez spready), jak i ryzyko stopy 

procentowej (co widzimy w rentownościach).  

Podobnie jak w Polsce, również w innych krajach 

europejskich oraz w USA, mieliśmy we wrześniu kolejne 

wysokie odczyty inflacji. W rezultacie nastąpił wzrost 

rentowności amerykańskich i niemieckich 10- letnich 

obligacji skarbowych o ok. 0,2 pkt. proc. Przełożyło to się 

na wzrost rentowności (czyli spadek cen) obligacji 

korporacyjnych. zarówno z ratingiem inwestycyjnym (IG) 

jak i HY. W przypadku obligacji HY spadek ten był mniejszy 

niż dla IG, ze względu na krótszy czas trwania i średnią 

zapadalność tej klasy obligacji (aktualne duration to 4 lata 

dla USD HY i 3,4 lata dla EUR HY). Wysokie odsetki, którymi 

charakteryzują się obligacje z tego segmentu częściowo 

zniwelowały spadki cen wynikające ze wzrostu 

rentowności. Na koniec września rentowności 

amerykańskich HY wzrosły o 14 pb. do 4,21% (z 4,07% 

miesiąc wcześniej), i tyleż samo dla europejskich HY - z 

2,36% do 2,5%. 

Problemy finansowe chińskich deweloperów nie 

przełożyły się, jak na razie, na większe obawy o ryzyko 

niewypłacalności emitentów na rynkach DM ani nie 

spowodowały wyraźnego wzrostu spreadu (premii za 

ryzyko w stosunku do obligacji skarbowych). Spread 

(premia względem rynków bazowych z jaką notowane są 

średnio obligacje HY) dla emisji w euro wzrósł w ciągu 

miesiąca z 3,03% do 3,04%, natomiast dla emisji 

amerykańskich w USD nawet spadł, z 3,21% do 3,15%. 

Te małe zmiany spreadu i brak wyraźniejszych obaw o 

niewypłacalność mogą wynikać z dobrej sytuacji 

finansowej emitentów. Na koniec sierpnia podawany przez 

Moody’s wskaźnik niewypłacalności spadł 8. miesiąc z 

rzędu i wyniósł 3,0%. Był to jednocześnie najniższy poziom 

od lutego 2020, czyli sprzed wybuchu pandemii, jak 

również wyraźnie niższy niż 30-letnia średnia wynosząca 

4,2%. Dobrą sytuację finansową widać też po zmianach 

ratingów; na koniec sierpnia w USA było 2,4 razy więcej 

podniesień ratingu niż obniżeń (1,6 w Europie). Korzystnie 

wygląda też poziom zadłużenia firm w stosunku do zysków 

generowanych w drugim kwartale tego roku. 

Spready wzrosły i to znacząco jedynie dla podsegmentu 

obligacji korporacyjnych HY azjatyckich, co przełożyło się 

też na gorsze stopy zwrotu funduszy globalnych vs. 

skoncentrowanych jedynie na emitentach z Europy czy 

USA. Rentowności dla azjatyckiego benchmarku HY na 

początku października sięgnęły nawet 14%, jednak nie 

sposób ocenić to jako okazję w sytuacji, gdy ponad 40% 

emitentów to deweloperzy, a chińska polityka 

„schładzania” rynku nieruchomości może być rozciągnięta 

w czasie i zainfekować wypłacalność także innych 

deweloperów.  

Na październik utrzymaliśmy nadal neutralne nastawienie 

do obligacji HY ogółem, gdyż mimo tego, że problemy 

rynków azjatyckich mogą powodować dalsze zwiększenie 

premii (spreadu), to wyższe odsetki wypłacane przez 

emitentów częściowo neutralizują ewentualne spadki. 

Jednocześnie krótszy średni termin do wykupu dla 

obligacji high-yield powoduje, że są one bardziej odporne 

na ewentualny wzrost inflacji i rynkowych stóp 

procentowych, do czego inwestorzy przykładają ostatnio 

szczególną uwagę. Zalecamy zwiększoną ostrożność w 

stosunku do azjatyckich HY ze względu na duży udział 

sektora nieruchomości. Wysokie rentowności obligacji 

tego sektora mogą być kuszące, jednak trudno w tym 
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przypadku oszacować ryzyko i szanse odzyskania kapitału 

z takiej inwestycji. (ml) 

 

Przekrój sektorowy azjatyckich emitentów obligacji high-
yield na przykładzie indeksu JP Morgan Asian Credit Index 
(JACI) Non-Investment Grade* 

 

źródło: Allianz Global Investors, *skład indeksu na dzień 31 grudnia 

2020 r.

Surowce 
Wrzesień i początek października to duże zróżnicowanie 

tendencji w poszczególnych segmentach rynku 

surowcowego. Podczas gdy ceny metali przemysłowych i 

szlachetnych spadały lub się konsolidowały, w obszarze 

surowców energetycznych nastąpił rajd cenowy na nowe 

maksima bieżącej hossy, a w pewnych przypadkach 

(niektóre odmiany węgla) na maksima historyczne. 

Spektakularne wzrosty cen w tym obszarze i duża waga 

sektora energii w indeksach zbiorczych surowców 

spowodowały, że również i one powędrowały na nowe 

maksima. Bloomberg Commodity Index zanotował we 

wrześniu 5%-owy wzrost i w pierwszych dniach 

października wspiął się na poziomy nie widziane od 

dekady. 

Ogólnie na ceny surowców oddziaływały zbliżające się 

zaostrzenie polityki pieniężnej w USA i stosunkowo silny 

dolar, problemy chińskiego sektora budowlanego oraz 

narastający w miara upływu miesiąca kryzys energetyczny. 

Fed, zgodnie z jednomyślnymi oczekiwaniami 

ekonomistów, nic jeszcze w parametrach polityki 

pieniężnej nie zmienił, tzn. utrzymuje główną stopę 

procentową w przedziale 0–0,25% i nadal prowadził 

program skupu obligacji (QE – quantitative easing), co 

miesiąc kupując obligacje skarbowe i hipoteczne za 120 

mld USD. Jednak przekaz Jerome Powella i pozostałych 

członków FOMC był zdecydowanie bardziej „jastrzębi” niż 

poprzednio. Niespodzianką była zapowiedź przyspieszenia 

ograniczania skupu aktywów (taperingu). Może się on 

zacząć w listopadzie i skończyć w połowie 2022 roku 

(poprzednio, od grudnia 2013 r. Fed wygaszał QE przez 

rok). Równocześnie nie padły żadne zapowiedzi podwyżek 

stóp procentowych. Wspierało to dolara, któremu 

pomagały także pojedyncze lepsze dane z gospodarki (np. 

lepsze niż przewidywano dane dotyczące sprzedaży 

detalicznej), oraz rosnąca awersja do ryzyka wynikająca z 

doniesień z Chin. Całość tworzyła wybitnie niesprzyjające 

warunki dla surowców, szczególnie metali przemysłowych 

i szlachetnych. 

Problemy chińskiego dewelopera China Evergrande, 

wywołały natomiast obawy o kondycję całego sektora 

nieruchomości. Zaczęto równocześnie artykułować obawy 

o stabilność chińskiego popytu na metale przemysłowe, 

których budowlanka jest głównym konsumentem. 

Równocześnie kryzys energetyczny w „Państwie Środka” i 

niedobory węgla i gazu pchały w górę ceny surowców 

energetycznych na całym świecie, szczególnie, iż z 

tygodnia na tydzień problem nabierał charakteru 

globalnego i coraz bardziej boleśnie dotykał także Europy. 
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Czynnikiem wpływającym na koszty i możliwości 

globalnego transportu surowców, jest utrzymujący się 

dynamiczny wzrost światowych stawek frachtu 

kontenerowego. Jest on wynikiem zatorów i wąskich 

gardeł w globalnych łańcuchach dostaw, powstających w 

wyniku rosnącego popytu na towary i zakłóceń pracy 

spowodowanych ogniskami koronawirusa. 

Indeks ceny frachtu – Baltic Dry Index (w pkt.) 

 

źródło: Bloomberg 

Warto pamiętać, że wzrost cen surowców powoduje 

przepływy finansowe z krajów konsumentów do krajów, 

gdzie surowce się wydobywa (produkuje). Rynkami, które 

na obecnej sytuacji zyskują (szczególnie na wysokich 

cenach surowców energetycznych) są np. Rosja, Arabia 

Saudyjska, czy Australia. Po drugiej stronie mamy 

natomiast Europę i Chiny, którym wysokie ceny 

zdecydowanie nie są na rękę. Również Polska nie jest w 

komfortowej sytuacji, gdyż paliwa stanowią 5,6% naszego 

importu i tylko 1,7% eksportu, inne surowce to 3% 

importu i 2,4% eksportu (skumulowane dane od początku 

tego roku do lipca). Równocześnie ocenia się, że wzrost 

ceny baryłki ropy naftowej o 10 USD przekłada się na 

wzrost inflacji o około 0,2%. Jednak w przypadku naszego 

kraju, czynniki takie jak niskie wyceny spółek i solidny 

wzrost gospodarczy powinny w średnim terminie 

równoważyć ten czynnik z nawiązką. 

Przed nami newralgiczny okres na rynkach surowcowych i 

zima, w trakcie której mogą pojawić się istotne problemy 

z zaopatrzeniem w energię i ciepło na naszym 

kontynencie. Z punktu widzenia strategii długoterminowej 

warto obserwować ewentualny wpływ takiej sytuacji na 

retorykę ekologiczną polityków. Bez wątpienia bowiem 

szybkie tempo dekarbonizacji jest jedną z przyczyn 

obecnej sytuacji. Dziś powoduje zaburzenia w dostawach 

energii i paradoksalnie wysokie ceny węgla i 

węglowodorów. W przyszłości może natomiast stać się 

przyczyną głębokich deficytów szeregu metali kolorowych, 

a także litu, krzemu i wielu innych… 

Surowce energetyczne 

Definitywnie tematem numer jeden w obszarze surowców 

energetycznych, jest odmieniany w ostatnich tygodniach 

we wszystkich przypadkach „kryzys energetyczny”. Choć w 

ostrym kształcie ujawnił się on jak na razie jedynie w 

Chinach, gdzie dochodzi do wyłączeń i reglamentacji 

energii oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie brakuje paliwa na 

stacjach i upadło kilka firm sprzedających gaz, to problem 

w postaci niespotykanie wysokich cen nośników energii 

dotyka w zasadzie większości globu. Przyczyn obecnej 

sytuacji jest wiele. Rosnący dynamicznie po pandemii 

popyt na energię napotkał na silne problemy po stronie 

podarzy. W Chinach nastąpił spadek wydobycia węgla, na 

który nałożył się motywowany politycznie zakaz wwozu 

surowca z Australii. W momencie, kiedy problem chiński 

ujrzał światło dzienne, okazało się ze zapasy węgla w 

wystarczą jedynie na około 2 tygodnie. Zdesperowani 

chińscy kupcy wywołali silna presję na globalne ceny. 

Równocześnie Europa od dłuższego czasu zmagała się ze 

zmniejszoną produkcją energii z Odnawialnych źródeł 

Energii (OZE) z powodu m.in. słabszych warunków 

wietrznych czy niższych opadów w Skandynawii. 

Uszczuplone mocno po długiej zimie zapasy gazu, były 

wiec na bieżąco zużywane, a ich niepokojąco niski stan 

(najniższy od 10 lat) i wysoka cena surowca, spowodował 

wzrost wytwarzania energii z węgla.  

Zachodnioeuropejskie magazyny gazu są zapełnione 

obecnie w 75%, podczas gdy typowy poziom o tej porze 

roku to sporo ponad 90%. Swoje trzy grosze dołożyły 

problemy z dostawami LNG w Stanach Zjednoczonych, na 

skutek zakłóceń spowodowanych huraganem Ida oraz 

polityka Gazpromu, który zmniejszając dostawy próbuje 

wymusić szybkie uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. 

Równocześnie od dłuższego czasu większość eksporterów 

woli wysyłać swoje gazowce do Azji, gdzie po prostu ceny 

są wyższe. 

W efekcie w całym segmencie surowców energetycznych 

doszło do silnych wzrostów cen, szczególnie imponujących 

w przypadku węgla +27,6% (węgiel energetyczny Chiny-

Dailan) i gazu +34%. Najistotniejszy surowiec – ropa także 

zaliczył bardzo udany miesiąc. Ropa Brent drożała o 7,6% 

a WTI 9,5%. 
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Cena węgla w najważniejszych dla wymiany handlowej 
portach (USD/t) 

 

źródło: Bloomberg 

Ewentualna ostra zima może doprowadzić do poważnych 

niedoborów energii i możliwych przestojów dużej części 

gospodarki. Możliwe jest nawet ograniczenie produkcji w 

kilku energochłonnych gałęziach przemysłu w Europie, 

takich jak nawozy, chemikalia i produkcja stali / aluminium, 

co w Chinach ma już obecnie miejsce. Co prawda narracja 

w mediach wydaje się być przesadzona, jednak szacuje się, 

że objęte ograniczeniami w konsumpcji prądu regiony 

odpowiadają aż za 66-70% chińskiego PKB. Sytuacja jest 

na tyle poważna, że w ogarniętej dekarbonizacyjną 

gorączką Holandii, minister energetyki, Stef Blok 

poinformował, że rozważa ponowne otwarcie pola 

gazowego Groningen, które jest obecnie na etapie 

wygaszania i miało zostać definitywnie zamknięte do roku 

2023. W wielkiej Brytanii dostawcy energii są w 

rozpaczliwych tarapatach i większości z nich grozi 

upadłość. Dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji jak groźba 

zamknięcia zakładów nawozowych, co prowadzić może do 

niedoboru dwutlenku węgla, potrzebnego do ogłuszania 

zwierząt przed ubojem, co może być przyczyną do 

niedoboru mięsa! Jeśli sytuacja się utrzyma to rosnące 

ceny nawozów podniosą koszty produktów rolnych. Poza 

wzrostem cen energii i przerwami w ich dostawach 

będziemy mieć do czynienia, ze wzrostem cen żywności 

niewidzianym od kilkudziesięciu lat. Pod koniec miesiąca 

cena kontraktu na holenderski gaz TTF o najbliższym 

terminie wygaśnięcia, w pewnym momencie doszła do 

poziomu 76,5 EUR/MWh lub 26,8 USD/MMBtu, co 

stanowi rekordowy ekwiwalent 150 USD za baryłkę ropy. 

Równocześnie, głównie na skutek gwałtownego spadku 

produkcji energii z turbin wiatrowych, Brytyjski 

odpowiednik wspomnianego holenderskiego kontraktu 

TTF, osiągnął w pewnym momencie niewyobrażalny 

poziom 260 EUR/MWh. 

Niskie zapasy gazu oraz węgla i ich wysokie ceny 

powodują, że na świecie możemy zobaczyć tendencję do 

przerzucania się na ropę w celu produkcji elektryczności 

oraz ciepła. JP Morgan wskazuje, że popyt na ropę w 

związku z wysokimi cenami gazu, wzrośnie w okresie 

zimowym o 925 tys. b/d na dzień! Analitycy Goldman 

Sachs szacują ten wpływ na około 650 tys. b/d. W tym 

kontekście prognoza Bank of America, sprzed pół roku, 

mówiąca o ropie za 100 USD, nie wydaje się być już mało 

prawdopodobna. Cenom sprzyjają także obawy o podaż. 

W Zatoce Meksykańskiej nadal nie udało się odbudować 

pełnego poziomu produkcji po przejściu huraganu Ida 

(MAE w swoim najnowszym miesięcznym raporcie na 

temat rynku ropy przewiduje potencjalną stratę ponad 30 

mln baryłek), a kartel OPEC jest wyjątkowo konsekwentny 

w swej polityce ograniczania podaży. Na posiedzeniu w 

pierwszym tygodniu października utrzymał plan 

zwiększania podaży ropy do końca roku co miesiąc o 

jedynie 400 tyś baryłek dziennie. Wiceminister Rosji, 

Aleksander Nowak, po spotkaniu argumentował, że w IV 

kwartale na ogół sezonowo spada popyt na ropę naftową, 

a obecnie – wbrew pozorom – rynek ropy naftowej jest 

zbilansowany. Wydaje się być to raczej ponurym żartem. 

Własne oceny OPEC pokazują, że podaż ropy może w 

październiku być o 1,2 mln baryłek dziennie niższa, niż 

wynosi obecnie popyt na ten surowiec. W listopadzie 

deficyt w podaży ropy może wynieść 900 tys. baryłek 

dziennie. Według ocen Bloomberga OPEC posiada wolne 

moce produkcyjne na poziomie 7 mln b/d. Obecny deficyt 

rzędu od 1 do nawet 3 mln b/d mógłby być szybko pokryty. 

Ropa powyżej 70 dolarów za baryłkę jest problemem dla 

dwóch najważniejszych gospodarek wschodzących na 

świecie – Chin oraz Indii. Chińczycy próbują ratować 

sytuację sprzedażą ropy z rezerw strategicznych. W 

połowie miesiąca sprzedały z rezerw 4,43 mln baryłek, nie 

uspokoiło to jednak sytuacji na rynku (dzienna 

konsumpcja ropy w Państwie Środka jest kilkakrotnie 

większa). W końcówce miesiąca nieco uspokojenia na 

rynek przyniosły dane o zapasach ropy w USA. Po wielu 

tygodniach spadku zapasów, pojawiły się dwa kolejne 

odczyty pokazujące ich wzrost. Finalnie po wzroście w 

ostatnim tygodniu o 2,3 mln baryłek, zapasy komercyjne 

wyniosły w USA 420,9 mln baryłek. Jednak według firmy 

analitycznej Kayrros, amerykańskie zapasy są nadal blisko 
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trzyletniego minimum. Równocześnie impas w 

rozmowach z Iranem oddala w bliżej nieokreśloną 

przyszłość widmo zwiększenia dostaw z tego kierunku. 

Skalę obaw o dostępność surowca obrazować może fakt, 

że w trakcie miesiąca dochodziło do sytuacji w których 

cena natychmiastowa była nawet o 7 dolarów wyższa od 

ceny terminowej z dostawą za rok (różnica najwyższa od 

2013 roku). Warto to zestawić z danymi firmy Rystad 

Energy, wg których nakłady inwestycyjne w sektorze ropy 

były w 2020 i jak na razie także w 2021 najniższe od 15 

lat… 

Całość składa się na obraz, w którym przed firmami z 

branży Energy, szczególnie wydobywczymi roztaczają się 

dość ciekawe perspektywy. Pamiętajmy ze obecna trudna 

sytuacja może w przyszłości poskutkować również nieco 

bardziej przychylną dla branży postawa regulatorów i 

polityków. Ci ostatni widząc jak niestabilny jest system 

energetyczny oparty w większości o OZE, zapewne nie 

będą chcieli ryzykować powtórki z obecnej sytuacji, 

bowiem może być to koszt polityczny nie do udźwignięcia. 

Złoto 
Sektor metali szlachetnych od dłuższego czasu jest pod 

silną presją i ostatnie tygodnie nie przyniosły w tym 

aspekcie zmiany. Złoto i srebro regularnie stabilizowały się 

w sytuacji spadku rentowności długu, by następnie 

gwałtownie tracić, nawet przy niewielkich jej wzrostach. 

Wydaje się, że gdyby nie chwilowa awersja do ryzyka 

spowodowana głównie obawami o „tapering” w USA i 

problemami branży deweloperskiej w Chinach, spadki, 

szczególnie na złocie, mogłyby być nawet większe. Finalnie 

złoto zakończyło wrzesień zniżką ceny o 3,1%, a srebro o 

7,2%.  

Obawy o ograniczenie bodźców monetarnych skutkowały 

umocnieniem dolara. Wiele wskazuje na to, że nie tylko 

Fed, lecz także inne banki centralne, będą sygnalizować 

coraz większą gotowość do zacieśniania polityki 

monetarnej, co dla złota na ogół oznacza większą presję 

na spadek notowań. Równocześnie czynnikiem, który 

mógłby sprzyjać wycenie, są nieco słabsze dane 

makroekonomiczne.  

W 14. miesiącu od szczytu hossy na rynku złota, 

sentyment na kruszcu uległ znacznemu pogorszeniu. Jak 

pokazują dane Commodity Futures Trading Commission, 

dotyczące pozycji spekulacyjnych na kontraktach 

terminowych, liczba pozycji krótkich (umożliwiających 

spekulowanie na spadek notowań) jest obecnie najwyższa 

od maja 2019 r.  

Równocześnie stabilnie wygląda popyt na złoto fizyczne. 

Według danych Światowej Rady Złota popyt na biżuterię 

wyniesie w 2021 r.  od 1 600 do 1 800 ton, znacznie 

powyżej poziomów z 2020 r., ale poniżej pięcioletniej 

średniej. Popyt inwestycyjny powinien wynosić od 1 250 

do 1 400 ton – nieco mniej niż przed rokiem, ale zgodnie 

ze średnią dziesięcioletnią. Banki centralne nadal będą 

kupcem netto. Nabywając złoto w tym samym tempie lub 

nawet nieco wyższym niż w 2020 r. Ostatni istotny zakup 

pochodził z Banku Rezerw Indii, który we wrześniu nabył 

14,9 tony złota, zwiększając całkowite rezerwy złota do 

726,1. Jako ciekawostkę można dodać fakt, że prezes 

Glapiński oświadczył, iż w przypadku powołania go na 

kolejna kadencje, zwiększy rezerwy NBP w roku 2022 o 

kolejne 100 ton. Według szacunków Rady podaż złota ma 

nieznacznie w tym roku wzrosnąć. 

Z punktu widzenia kruszcu istotna data może być 18 

października, gdyż do tego właśnie dnia w USA trzeba 

uzgodnić kwestie związane z budżetem, limitem 

zadłużenia, a więc także i pakietami pomocowymi. Kolejne 

rozluźnienie gorsetu fiskalnego w USA może być istotnym 

czynnikiem wspierającym cenę. Jednak pomimo dobrych 

długoterminowych perspektyw, w sytuacji braku 

większych wstrząsów na rynkach akcji, złoto będzie w 

najbliższych miesiącach pod nieustanną presją rynkowych 

stóp procentowych. Jeśli będą one rosły – a wiele na to 

wskazuje, zapewne będzie nadal zachowywać się słabo. 

Metale przemysłowe 
W sektorze metali przemysłowych mieliśmy do czynienia z 

trudnym i nerwowym miesiącem. Rynek próbował 

oszacować, czy wyższa inflacja doprowadzi do 

zmniejszenia bodźców fiskalnych wspierających 

gospodarkę i zaostrzenia polityki monetarnej. Jednak 

głównym czynnikiem który rynek próbował wycenić, była 

gęstniejąca atmosfera wokół chińskiego sektora 

nieruchomości, oraz kryzys energetyczny i jego 

konsekwencje dla zakłóceń produkcji, więc na popytu (i 

podaży) ze strony Chińczyków. Kłopoty China Evergrande 

Group, największego chińskiego dewelopera, wywołały 

obawy o spadek popytu na metale ze strony branży 

budowlanej. Według ekspertów Capital Economics, 
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obecnie widać już spowolnienie w sektorze obrotu 

gruntami budowlanym i istnieje ryzyko znacznego spadku 

inwestycji w tym obszarze. Odpowiada on na przykład za 

1/3 popytu na miedź w Chinach. Metal ten zanotował 

bardzo słaby miesiąc tracąc we wrześniu 6,2%. Warto 

jednak pamiętać, że ostateczną determinantą ceny na 

rynku spotowym jest rzeczywisty popyt i podaż, dlatego 

inwestorzy uważnie obserwują poziom zapasów surowca, 

a ten jest wyjątkowo niski. W magazynach 

monitorowanych przez Shanghai Futures Exchange zapasy 

są na najniższym poziomie od czerwca 2009 r. i wynoszą 

43 525 ton, podczas gdy zapasy w magazynach 

zarejestrowanych na LME spadły w ciągu ostatniego 

miesiąca o ponad 10% do 216 725 ton. Ryzyko ciągłości 

dostaw spowodowało na LME powstanie premii 

gotówkowej za miedź w dostawie natychmiastowej w 

wysokości około 7 dolarów za tonę. Chińska Narodowa 

Administracja Żywności i Rezerw Strategicznych, 

stopniowo sprzedaje metale z rezerw strategicznych. W 

czwartej rundzie aukcji metali, zaplanowanej na 9 

października 2021 r., planuje uwolnić 30 tys. ton miedzi, 

50 tys. ton cynku i 70 tys. ton aluminium, co jedynie 

potwierdza, że popyt i presja cenowa nadal jest silna. 

Ceny rud żelaza zanotowały najdłuższą serię dziennych 

strat od 2018 r., w samym wrześniu cofając się o 24,9%. 

Główna przyczyna tego faktu jest spadająca chińska 

produkcja stali, która w sierpniu osiągnęła najniższy 

poziom od 17 miesięcy. Jest to efektem z jednej strony 

nacisku władz na ograniczenie produkcji przez branże 

emitujące sporo zanieczyszczeń, z drugiej zaś 

wymuszonych przerw w produkcji z powodu problemów z 

zaopatrzeniem energię. Konsekwencją tego może być 

niestety wzrost cen stali w najbliższych miesiącach. Huty 

stali oraz aluminium są obecnie głównymi podmiotami 

zmuszonymi do ograniczania produkcji w sytuacji braków 

energii (szacuje się, że huty aluminium mogą odpowiadać 

za do 7% całkowitego zużycia energii w Chinach, a do 40% 

kosztów produkcji metalu to energia). Wynika to z modelu 

jaki na tą chwilę postanowili zastosować Chińczycy. 

Ograniczenia produkcji dotyczyć mają przede wszystkim 

„producentów pierwotnych”, w mniejszym stopniu firm na 

kolejnych etapach łańcucha produkcji. Na skutek 

ograniczonej podaży będzie to zapewne przyczyniać się do 

wzrostu cen (np. Chiny wyeksportowały jedynie 5,05 mln 

ton wyrobów stalowych w sierpniu, w porównaniu z 5,67 

mln w lipcu i 7,97 mln w 2021 r. w rekordowym kwietniu). 

Efekt ten wyraźnie widać właśnie w przypadku aluminium, 

które w wrześniu, po 8 tygodniach spadku zapasów, 

drożało o 3,8%, osiągając 13-letnie maksima, pomimo 

negatywnych doniesień z gospodarki. W podobnej sytuacji 

jest nikiel (-0,7%), którego również dotknęły ciecia 

produkcyjne. Według szacunków, International Nickel 

Study Group, tegoroczny deficyt tego surowca wyniesie 

134 000 ton, nadwyżka w wysokości 76 000 ton ma się 

pojawić natomiast w roku przyszłym. Wszystkie jednak 

szacunki są mocno niepewne w obliczu niewiedzy w jaki 

sposób będzie wygadało racjonowanie energii przez 

Chińczyków zimą. Słaby miesiąc zanotował cynk -8,35%, co 

wiązać można z mniejsza produkcją stali. Fatalnie 

zachowywała się też platyna (-5,4%), a szczególnie pallad 

(-23,1%) co tłumaczyć można z przestojami w branży 

samochodowej, która jest głównym odbiorcą tych metali. 

Kumulacja negatywnych informacji i spadki z ostatnich 

miesięcy spowodowały, że większość metali jest mocno 

wyprzedana. Równocześnie mamy do czynienia z niskimi 

stanami magazynowymi większości z nich. Paradoksalnie 

wiec nadal jest istotna szansa na istotniejszy ruch cen w 

górę, a ten z pewnością poprawiłby „zdołowane” w 

ostatnich kilku miesiącach kursy spółek wydobywczych. 

Towary rolne 

Ceny podstawowych upraw kształtowały się w tum 

miesiącu pod dyktando doniesień na temat żniw, które 

obecnie kończą się na północnej półkuli. Fatalne 

doniesienia na temat zbiorów pszenicy w USA podbijały jej 

cenę na giełdzie w Chicago i zakończyła miesiąc wzrostem 

o 2,7%. USDA w raporcie kwartalnym wykazywała zapasy 

pszenicy w kraju na dzień 1 września na poziomie 1,780 

mld buszli, mocno poniżej średnich szacunków analityków 

i najmniej od 2007 roku. Jednocześnie produkcja 

wszystkich odmian pszenicy wyniosła w USA tylko 1,646 

mld buszli, co było wynikiem najgorszym od 19 lat. 

Znacznie lepiej sytuacja wygląda w Europie. Według 

ostatnich prognoz KE zbiory pszenicy miękkiej (bez durum) 

w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego 

sezonu) o 14,0 mln t do 132,0 mln t (przed miesiącem 

prognozowano 128,2 mln t). kukurydza, której produkcja 

istotnie wzrosła po obu stronach Atlantyku zaliczyła 

stabilny miesiąc (+0,5%). Amerykański Departament 

Rolnictwa (USDA) poinformował w poniedziałek po 

południu, że zbiory kukurydzy zostały zakończone w 29%, 

i są 22% powyżej pięcioletniej średniej. Według prognoz 
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Komisji Europejskiej zbiory kukurydzy w UE wzrosną w 

sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 3,5 

mln t do 69,0 mln t. (przed miesiącem prognozowano 73,3 

mln t). Soja, której cena tradycyjnie w okolicach końca 

żniw osiąga sezonowy dołek, taniała o 2,85%. 

Biorąc pod uwagę poziom cen i doniesienia o produkcji w 

najbliższym czasie należałoby się spodziewać raczej 

stabilizacji lub nawet korekty notowań. W długim okresie 

warto jednak pamiętać, że w przyszłym roku potężnym 

czynnikiem kosztotwórczym w branży będą wysokie ceny 

nawozów, będące pochodną eksplozji cen energii, 

szczególnie gazu. Poza podrożeniem produkcji, 

oszczędniejsze gospodarowanie zawożeniem może 

wpłynąć na poziom plonów. 

Ze względu na fakt, że zagregowane indeksy sektora 

surowców pozostają w niezakłóconej hossie, rosnący 

popyt i nieelastyczna cenowo podaż, oraz małe (i 

spadające) zapasy ropy i wielu metali, ekspozycja na spółki 

surowcowe jako element zdywersyfikowanego portfela 

akcyjnego, wydaje się być nadal uzasadniona. (bn)

Notowania cen surowców (2020.01.01=100)  

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku, * 62% Australia offshore export price, ** subindeks surowcowy Bloomberga, składa się z notowań 

kontraktów terminowych na kawę, kukurydzę, bawełnę, soję cukier, pszenicę, odzwierciedla w pełni zabezpieczone pozycje terminowe, jest 

obliczany w USD, *** składa się z 23 notowanych na giełdach surowców i ich pochodnych, surowce energetyczne i towary rolne stanowią po ok. 
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Stopy zwrotu z wybranych indeksów i klas aktywów  

 

AKCJE - regiony Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI ALL Countries USD -4,3% -1,5% 5,4% 25,5% 35,3% 69,6%

MSCI World USD -4,3% -0,4% 6,9% 27,0% 37,7% 74,2%

MSCI Emerging Markets USD -4,2% -8,8% -4,8% 15,8% 19,6% 38,7%

MSCI EM Asia USD -4,3% -10,2% -7,3% 12,1% 25,6% 50,7%

MSCI EM Latin America USD -11,4% -15,0% -3,2% 21,9% -13,5% -6,4%

MSCI EM Europe USD 3,5% 6,4% 20,5% 48,5% 22,4% 55,8%

MSCI Poland USD -2,7% 3,8% 18,6% 30,3% -7,6% 23,3%

MSCI Frontier Markets USD 0,9% 2,5% 15,6% 28,6% 22,7% 33,1%

S&P500 - USA USD -4,8% 0,2% 8,4% 28,1% 47,8% 98,7%

Russell 2000 USD -3,1% -4,6% -0,7% 46,2% 29,9% 76,1%

MSCI Europe EUR -3,1% 0,3% 5,8% 25,9% 16,5% 30,0%

StoxxEurope600 - Europa EUR -3,4% 0,4% 5,9% 26,0% 18,7% 32,6%

DAX - Niemcy EUR -3,6% -1,7% 1,7% 19,6% 24,6% 45,2%

CAC40 - Francja EUR -2,4% 0,2% 7,5% 35,7% 18,7% 46,6%

IBEX35 - Hiszpania EUR -0,6% -0,3% 2,5% 31,0% -6,3% 0,2%

FTSE-MIB (Włochy) EUR -1,3% 2,3% 4,2% 35,1% 24,0% 56,6%

FTSE100 - Wlk. Brytania GBP -0,5% 0,7% 5,6% 20,8% -5,6% 2,7%

FTSE Nordic 30 SEK -3,0% 4,1% 11,0% 24,8% 41,3% 66,8%

Nikkei - Japonia JPY 4,9% 2,3% 0,9% 27,0% 22,1% 79,0%

TOPIX - Japonia JPY 3,5% 4,5% 3,9% 24,9% 20,7% 53,5%

MSCI China HKD -5,1% -18,4% -17,3% -8,2% 12,4% 42,0%

Hang Seng - Hongkong HKD -5,0% -14,8% -13,4% 4,8% -11,6% 5,5%

Kospi - Korea Płd. KRW -4,1% -6,9% 0,2% 31,8% 31,0% 50,2%

SENSEX - Indie INR 2,7% 12,7% 19,4% 55,3% 63,2% 112,2%

XU100 - Turcja TRY -4,5% 3,7% 1,1% 22,8% 40,7% 83,9%

RTS- Rosja USD 5,0% 6,9% 19,7% 50,0% 48,3% 78,4%

BOVESPA - Brazylia BRL -6,6% -12,5% -4,8% 17,3% 39,9% 90,1%

WIG PLN -0,8% 6,5% 21,1% 42,4% 19,3% 49,4%

AKCJE - segmenty Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI ACWI Small Cap USD -3,1% -1,9% 3,3% 38,8% 31,1% 64,8%

MSCI ACWI Large Cap USD -4,3% -1,5% 5,5% 24,6% 36,1% 71,5%

WIG20 PLN -2,4% 4,1% 19,2% 34,9% 1,1% 35,1%

WIG20 total return PLN -1,3% 6,1% 21,8% 38,1% 7,3% 49,5%

mWIG40 PLN 0,4% 8,9% 20,5% 47,6% 26,1% 30,4%

sWIG80 PLN 0,3% 2,6% 13,8% 48,4% 83,8% 46,8%

AKCJE - sektory Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI World Healthcare USD -5,4% 0,7% 9,6% 17,1% 34,9% 68,0%

MSCI World Energy USD 9,1% 0,3% 8,1% 63,6% -28,4% -18,0%

MSCI World Financials USD -1,5% 1,6% 7,6% 49,6% 20,4% 55,4%

MSCI World Metals&Mining USD -11,4% -12,5% -6,6% 15,6% 24,6% 51,3%

MSCI World Industrials USD -4,8% -2,1% 1,5% 25,4% 25,9% 59,0%

MSCI World Consumer Discretionary USD -2,5% -1,5% 4,6% 25,5% 55,7% 110,9%

MSCI World Consumer Staples USD -4,1% -2,4% 2,6% 7,5% 19,3% 21,8%

MSCI World IT USD -5,8% 1,3% 12,8% 28,6% 95,2% 213,8%

Nasdaq USD -5,3% -0,4% 9,1% 29,4% 79,6% 172,0%

Nasdaq100 USD -5,7% 0,9% 12,2% 28,7% 92,6% 201,3%

S&P Global Clean Energy USD -7,1% -7,7% -10,1% 17,1% 152,2% 139,8%

Eurostoxx Banks EUR 3,7% 7,1% 13,9% 84,1% -5,9% 8,4%

WIG-Games PLN 4,9% 0,8% -5,8% -28,6% 87,2%

WIG-Energia PLN -7,3% 0,3% 25,7% 45,4% 22,4% 12,8%

WIG-Banki PLN 0,9% 17,0% 41,0% 107,0% -2,8% 27,8%

AKCJE - style inwestycyjne Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

MSCI World Growth USD -5,3% 0,7% 11,4% 25,3% 65,0% 123,4%

MSCI World Value USD -3,2% -1,4% 2,6% 28,8% 12,6% 32,8%
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Źródło: Bloomberg, dane w cenach zamknięcia na 30 września 2021 r., skróty EM - rynki wschodzące, DM – rynki rozwinięte, JPM EMCI – indeks walut rynków wschodzących JP Morgana, 
IG – rating inwestycyjny, HY - rating subinwestycyjny, * subindeks surowcowy Bloomberga, składa się z notowań kontraktów terminowych na kawę, kukurydzę, bawełnę, soję cukier, 
pszenicę, odzwierciedla w pełni zabezpieczone pozycje terminowe, jest obliczany w USD  

SUROWCE Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Ropa Brent USD 10,3% 8,2% 30,0% 71,9% 11,3% 29,1%

Natural Gas USD 34,0% 60,7% 125,0% 132,2% 95,0% 101,9%

Wegiel energetyczny (Chiny - Dalian) CNY 27,6% 68,9% 94,6%

Bloomberg Agriculture Index TR* USD -0,1% -1,0% 11,6% 44,7% 41,4% 9,7%

Miedź USD -6,2% -4,8% 2,3% 34,8% 45,8% 85,0%

Rudy żelaza USD -24,9% -44,2% -28,3% -3,5% 74,1%

Węgiel koksujący CNY 27,6% 68,9% 94,6%

Złoto USD -3,1% -0,7% 2,9% -6,8% 47,5% 33,5%

Srebro USD -7,2% -15,1% -9,2% -4,6% 51,3% 15,6%

Bloomberg Commodity Index USD 5,0% 6,6% 20,7% 42,2% 18,3% 18,1%

OBLIGACJE Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

DM skarbowe USD -2,2% -1,1% -0,2% -2,6% 11,4% 5,8%

USD Korporacyjne IG USD -1,1% 0,0% 3,5% 1,7% 24,0% 25,3%

EUR Korporacyjne IG EUR -0,6% 0,1% 0,4% 1,7% 8,2% 8,8%

USD Korporacyjne HY USD 0,0% 0,9% 3,7% 11,3% 22,2% 37,1%

EUR Korporacyjne HY EUR -0,1% 0,6% 2,0% 9,8% 14,7% 24,7%

EM skarbowe w walucie lokalnej USD -2,0% -0,9% 1,9% 5,0% 16,0% 15,5%

EM skarbowe w USD USD -2,3% -0,7% 3,6% 2,7% 15,7% 16,7%

Polskie Skarbowe > 1YR PLN -1,2% -1,0% -1,6% -1,9% 10,8% 17,1%

POZOSTAŁE Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

EUR/USD USD -1,9% -2,3% -1,3% -1,2% -0,2% 3,1%

EUR/PLN PLN 1,9% 2,0% -0,5% 1,7% 7,7% 7,3%

CHF/PLN PLN 2,1% 3,6% 2,2% 1,8% 13,8% 8,6%

USD/PLN PLN 3,9% 4,4% 0,8% 3,0% 7,9% 4,2%

USD/JPY USD -1,1% -0,1% -0,5% -5,2% 2,2% -8,9%

Bloomberg USD Index USD 1,6% 2,0% 1,1% -1,0% -1,5% -1,5%

MSCI EM Currency Index USD -1,0% -0,9% 1,3% 5,4% 7,4% 11,0%

JP Morgan EM Currency Index USD -2,6% -3,3% -1,1% 2,1% -10,9% -19,1%

Europe REITS EUR -8,6% -2,4% 6,5% 31,1% -17,3%

US REIT's USD -6,0% 0,2% 11,4% 32,8% 19,1% 14,3%

Bitcoin USD -7,6% 25,6% -26,3% 305,7% 553,8% 7067,8%

USA - FAAMNG + T Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Apple USD -6,8% 3,3% 15,8% 22,2% 150,7% 400,7%

Amazon USD -5,4% -4,5% 6,2% 4,3% 64,0% 292,3%

Alphabet (Google) USD -7,6% 9,5% 29,6% 82,4% 121,5% 232,5%

Microsoft USD -6,6% 4,1% 19,6% 34,0% 146,5% 389,4%

Facebook USD -10,5% -2,4% 15,2% 29,6% 106,4% 164,6%

Netflix USD 7,2% 15,5% 17,0% 22,1% 63,1% 519,3%

Tesla USD 5,4% 14,1% 16,1% 80,8% 1364,4% 1800,4%

Europa - GRANOLAS Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Glaxosmithkline GBp -4,0% -1,1% 9,0% -3,3% -8,7% -14,6%

Roche CHF -7,0% -1,9% 11,9% 8,5% 43,8% 41,9%

ASML EUR -8,3% 11,5% 24,9% 105,2% 301,4% 561,2%

Nestle CHF -2,6% -2,2% 7,0% 3,1% 37,7% 47,2%

Novartis CHF -9,4% -8,9% -4,9% -3,9% 3,0% 13,8%

Novo Nordisk DKK -1,0% 18,3% 44,6% 41,4% 105,5% 125,6%

L'Oreal EUR -10,0% -5,0% 9,2% 28,5% 71,8% 112,3%

LVMH EUR -1,1% -6,2% 9,2% 55,3% 103,6% 308,5%

Astrazeneca GBp 5,2% 3,2% 23,6% 5,9% 50,2% 79,0%

SAP EUR -7,8% -1,4% 12,0% -11,9% 10,2% 43,7%

Sanofi EUR -5,2% -6,0% -1,4% -2,6% 8,5% 22,8%

Chiny - BAT Waluta Wrzesień 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Baidu USD -2,1% -24,6% -29,3% 21,5% -32,8% -15,6%

Tencent Holding HKD -4,1% -21,0% -24,4% -9,8% 42,8% 116,6%

Alibaba USD -11,3% -34,7% -34,7% -49,6% -10,1% 39,9%
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Ważne informacje 
Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest 

Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał 

zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości). 

Materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna 

lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Materiał ten nie stanowi analizy 

inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi.  

Materiał nie stanowi również „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji 

inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ani usługi doradztwa 

inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo 

inwestycyjne. 

Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym 

materiale.  

Informacje podane w materiale nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego 

odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim 

inwestorom korzystającym z tego materiału. Materiał ten nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji 

inwestycyjnej przez Klienta. 

Prezentowane stopy zwrotu nie uwzględniają kosztów związanych z nabyciem i zbyciem instrumentów finansowych (np. 

opłaty manipulacyjnej, prowizji maklerskiej). Konieczności poniesienia tych opłat powoduje zmniejszenie rzeczywistego 

zwrotu z inwestycji. Prezentowane stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, 

są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. 

Biuro Maklerskie ostrzega, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości 

zainwestowanych środków. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych 

wpływ ma wiele czynników, jak m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których 

niejednokrotnie nie można przewidzieć, lub które mogą być trudne do przewidzenia na etapie sporządzania niniejszego 

materiału. 

Treść materiału wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało 

sporządzone z rzetelnością i starannością, przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie 

ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. 

Informacje zawarte w komentarzu mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane 

w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim.  

Komentarz ani informacje zawarte w komentarzu nie mogą być rozpowszechniane w żadnej innej jurysdykcji, w której 

takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. 


