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Wstęp 

 Główne rynki akcji, a więc amerykański i 

europejski, zarówno w lipcu jak i pierwszej połowie 

sierpnia, kontynuowały wzrosty, poprawiając swoje 

historyczne rekordy notowań, przy dość niskiej 

zmienności i „wakacyjnej” aktywności inwestorów. 

 Głównym paliwem do wzrostów, zwłaszcza w USA, 

jest w większości już zakończony, bardzo udany 

sezon publikacji wyników finansowych, gdzie 

zbiorczo wyniki na poziomie zysku netto były w II 

kw. ’21 prawie dwukrotnie wyższe r/r. Częściowo to 

efekt zaniżonej bazy porównawczej z okresu 

ubiegłorocznych lockdown-ów, ale tylko częściowo, 

gdyż wyniki te były aż o ok. 20% wyższe od 

konsensusów oczekiwań.  

 Wsparciem dla rynków akcji na rynkach 

rozwiniętych (DM) są dalsze rewizje w górę 

konsensusów prognoz wyników spółek na okresy 

kolejne oraz niskie rentowności, głównego 

potencjalnie konkurencyjnego dla rynku akcji 

aktywa, jakim są długoterminowe obligacje 

skarbowe krajów DM. Obligacje te umacniały się (a 

ich rentowność spadała) w ostatnich tygodniach w 

zasadzie po każdych, nawet mniej istotnych danych 

makroekonomicznych, sugerujących „zasadność” 

przedłużenia ultra luźnej polityki monetarnej 

banków centralnych w Europie i USA.  

 W rezultacie, pomimo i tak rekordowej przewagi w 

I połowie roku, w lipcu rynki akcji DM jeszcze 

powiększyły siłę relatywną względem rynków 

wschodzących (EM), na których wydarzeniem 

numer jeden (niestety o negatywnej konotacji) 

była dalsza ingerencja w wolny rynek ze strony 

chińskiej administracji, pogłębiająca już i tak od 

kilku miesięcy słaby sentyment dla tamtejszych 

spółek „internetowych”, w tym notowanych na 

amerykańskiej giełdzie Nasdaq.  

 W kraju, zarówno polska giełda, jak i segment 

obligacji skarbowych zanotowały w lipcu 

wzrostowy miesiąc. Apogeum publikacji wyników 

finansowych spółek w Polsce za II kw. jest 

przesunięte w czasie względem giełd w USA i 

będzie mieć miejsce dopiero w drugiej połowie 

sierpnia, jednakże z dotychczasowych publikacji 

również wyłania się obraz przewagi pozytywnych 

zaskoczeń i wysokich dodatnich dynamik w relacji 

r/r (sam PKB w Polski w II kw. ’21 wg wstępnych 

danych GUS wzrósł o rekordowe 10,9 proc., a 

wartość PKB, po odsezonowaniu, przekroczyła już 

poziomy przedpandemiczne). 

 Wzrosty na rynkach akcji, czy to w Polsce czy USA 

„osładzają” natomiast jedynie gwałtowny spadek 

wartości nabywczej pieniądza, jaki ma cały czas 

miejsce - ostatnie miary najszerszego agregatu 

wzrostu cen, jakim jest inflacja konsumencka CPI, 

pokazują dynamikę r/r 5,0% dla Polski i 5,4% w 

USA. Natomiast jeszcze wyższe dynamiki cen 

występują w sektorze producenckim (miara PPI), 

jak i też w inflacji CPI na rynkach głównych 

emitentów obligacji zaliczanych do koszyka EM.  

 Banki centralne krajów zaliczanych do EM, takich 

jak Meksyk, Brazylia, Rosja, czy nawet bliższe 

Węgry i Czechy, zabrały się już do podwyżek stóp 

procentowych, w przeciwieństwie do krajowej 

Rady Polityki Pieniężnej. NBP utrzymując główną 

stopę procentową na poziomie 0,1 proc., ustawia 

Polskę w czołówce krajów o najniższych, a przy 

obecnych uwarunkowaniach, mocno ujemnych 

realnych (a więc po uwzględnieniu bieżącej inflacji) 

stopach procentowych, co z kolei rzutuje na niską 

atrakcyjność inwestycji w krajowy dług skarbowy, 

zwłaszcza długoterminowy (pomimo wzrostu 

rentowności rządowych 10-latek do poziomów 1,7-

1,8 proc.) i skutkuje odpływami z funduszy 

inwestycyjnych polskich i uniwersalnych obligacji 

długoterminowych.        

 Coraz bardziej „dojrzewa” hossa na rynku 

surowcowym. Po wzrostowym lipcu (+1,8% 

szerokiego indeksu surowcowego), sierpień 

przyniósł gwałtowne, bo odpowiednio o ok. 10% i 

20% korekty na rynkach ropy (efekt m.in. obaw o 

ponowny spadek globalnej mobilności w związku z 

lockdown-ami w regionie Azji i Pacyfiku) oraz rud 

żelaza (bieżące i planowane przestoje produkcyjne 

w Chinach). 
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Wybrane indeksy i sub-indeksy giełdowe – od początku roku (2021.01.01=100) 

 

Źródło: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis sytuacji gospodarczej  
Końcówka lipca stała pod znakiem publikacji pierwszych 

szacunków PKB za II kw. 2021 r. w głównych 

gospodarkach Zachodu. Zgodnie z oczekiwaniami, 

lepsza sytuacja epidemiczna wsparła poprawę 

koniunktury, zarówno w strefie euro jak i USA.  

PKB strefy euro w tym okresie rósł w imponującym 

tempie 13,7% r/r. To jednak głównie efekt bardzo 

niskiego wyniku II kw. 2020 r., kiedy przy nasileniu 

czynników związanych z wybuchem epidemii, PKB 

tąpnęło o 14,4% r/r, zaniżając bazę statystyczną.  
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Zdecydowanie lepszym obrazem sytuacji są ujęcia 

obrazujące jak gospodarka zachowywała się względem 

innych punktów odniesienia. Wzrost PKB strefy euro o 

2% k/k (po oczyszczeniu z czynników sezonowych) 

pokazał, iż w II kw. br. nastąpiło wyraźne ożywienie 

koniunktury po słabym początku roku. Zauważalnie 

lepiej radziły sobie kraje Południa, jak Hiszpania czy 

Włochy, które jednak mają większe „zaległości”. 

Poziom PKB, USA i strefa euro, okres poprzedzający 
kryzys=100, dane odsezonowane kwartalne 

 

 

źródło: Bloomberg, opracowanie własne Działu Analiz 

Makroekonomicznych  

 

Aby zobaczyć jak PKB kształtowało się od początku 

kryzysu, za punkt odniesienia można przyjąć IV kw. 2019 

– czyli ostatni okres nie obarczony czynnikiem Covid-19. 

Tu widać, iż do poziomów sprzed pandemii w strefie 

euro brakuje jeszcze ok. 3%.    

W takim ujęciu zdecydowanie lepiej wypada USA. PKB 

Stanów w II kw. 2021, pomimo gorszej od oczekiwań 

dynamiki, znalazł się już na poziomie nieco wyższym od 

tego w IV kw. 2019. Strefa euro, wg konsensusu 

Bloomberga, dokona tego wyczynu dopiero w IV kw. 

2021 r. 

Widać zatem, iż gospodarki Zachodu w zasadzie dopiero 

odrabiają ubytki w PKB, które poniosły w głównej mierze 

w I połowie 2020 r. Porównanie do poprzedniego 

kryzysu z 2008 r. (tzw. finansowego - KF) potwierdza, 

póki co tezę, iż ten najnowszy, związany z Covid-19, był 

głębszy, ale prawdopodobnie mniej dotkliwy w szerszym 

horyzoncie. 

Dla porównania PKB USA po KF powrócił do poziomu 

przedkryzysowego dopiero po 12 kwartałach, a po 

ubiegłorocznym załamaniu już po 6. PKB strefy euro po 

KF, zmagającej się dodatkowo z kryzysem zadłużenia w 

latach 2012/2013, „odrobił straty” dopiero po… 29 

kwartałach. Tym razem, jeśli nie dojdzie do znacznych 

zaskoczeń w II połowie br., ten okres wyniesie 8 

kwartałów.  

Poziom PKB, wybrane kraje strefy euro,  IV kw. ’19 = 
100, dane odsezonowane 

  

źródło: Bloomberg, opracowanie własne Działu Analiz 

Makroekonomicznych  

Jak wynika ze wstępnego szacunku GUS, PKB Polski w II 

kw. 2021 r. wzrósł o 10,9% r/r i 1,9% k/k. W okresie tym 

nastąpiła wyraźna poprawa koniunktury, wspierana 

odreagowaniem w sektorach najbardziej wrażliwych na 

obostrzenia epidemiczne. Tym samym krajowy PKB, 

podobnie jak w przypadku USA, znalazł się już na 

poziomie wyższym od tego obserwowanego w IV kw. 

2019. To jednocześnie potwierdza relatywnie dobrą 

sytuację polskiej gospodarki na tle europejskim.  

Ożywienie gospodarcze ma miejsce w otoczeniu 

wysokiej inflacji zarówno po stronie konsumentów jak i 

producentów. W lipcu doszło do wzrostu wskaźnika CPI 

z 4,4% r/r do 5% r/r. Tym samym rośnie presja na NBP w 

kierunku szybszego zacieśniania polityki monetarnej. 

Opierając się na wypowiedziach członków Rady Polityki 

Pieniężnej (RPP) można wnioskować, iż szanse na szybką 

reakcję jednak są nikłe. Jeśli chodzi o start podwyżek 

stóp procentowych wciąż raczej obowiązują ramy 

czasowe nakreślone przez prezesa NBP, tj. IV kw. 2021 – 

II kw. 2022 r. Niewątpliwie przeniesienie inflacji CPI w 

okolice 5%, podczas gdy wg lipcowych prognoz NBP ta 

powinna w II poł. 2021 balansować w okolicy 4,6-4,7%, 

85

90

95

100

105

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Kryzys covid (strefa euro)

Kryzys finansowy (strefa euro)

Kryzys covid (USA)

Kryzys finansowy (USA)

75

80

85

90

95

100

105

4q19 1q20 2q20 3q20 4q20 1q21 2q21

Niemcy Francja Włochy Hiszpania



Nawigator rynkowy | Sierpień 2021 r. 

7 

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

zwiększa prawdopodobieństwo na szybszą podwyżkę 

stóp, w ramach ww. nakreślonego okresu. (js)  

Polska na tle Europy, poziom PKB, IV kw. ’19 = 100, dane 
odsezonowane 

  

źródło: Bloomberg, opracowanie własne Działu Analiz 

Makroekonomicznych  

Polska - Inflacja CPI i stopy procentowe (proc., r/r) 

 

źródło: Bloomberg, opracowanie własne Działu Analiz 

Makroekonomicznych 

 

 

Akcje

Rynki rozwinięte (DM) 
Lipiec był miesiącem kolejnych historycznych rekordów dla 

akcji europejskich oraz amerykańskich, czyli indeksów 

Stoxx Europe 600 oraz S&P 500, jak również wskaźnika 

złożonego ze wszystkich rynków rozwiniętych - MSCI 

World. Głównym fundamentalnym motywem były 

optymistyczne prognozy wzrostu zysków spółek, które za 

kw., zwłaszcza w USA z nawiązką zostały zrealizowane. 

Wraz z pojawiania się wyników bijących wcześniejsze 

prognozy, dokonywane są zazwyczaj rewizje w górę na 

kolejne okresy, co było widoczne także w okresie publikacji 

raportów za I kw. br.  

W USA zdecydowana większość spółek z indeksu S&P500 

zdążyła już przedstawić wyniki finansowe za II kw. Sezon 

publikacji dostarczył bardzo dużo pozytywnych 

niespodzianek. Zagregowany zysk na akcję (EPS) dla ww. 

Indeksu był blisko 90 proc. wyższy w relacji r/r. Oczywiście 

II kw. przed rokiem był okresem gwałtownych ograniczeń 

administracyjnych, przez co znacząco przygasła ogólna 

aktywność gospodarcza i w rezultacie rentowność 

przedsiębiorstw, stanowiąc niską bazą porównawczą, ale 

jednocześnie wynik ten był blisko 20% wyższy od 

konsensusów prognoz rynkowych. Ponadto odsetek 

spółek, które pozytywnie zaskoczyły wynikami wyniósł 87 

proc. (na 6 sierpnia wg Factset), co jest rekordową 

wartością od 2008 r., odkąd FactSet gromadzi takie dane i 

wyraźnie od 5-letniej średniej (75 proc.).  
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Zagregowany zysk na akcję (EPS) dla spółek z indeksu 
S&P500 – bieżący i prognozowany 

 

źródło: Bloomberg, opracowanie własne  

Tak znaczącej dynamice zysków, zarówno tej 

prognozowanej jak i wykazywanej w ostatnich raportach, 

sprzyjają zarówno wzrost sprzedaży jak i zwiększenie 

marżowości. Ten drugi efekt jest obserwowany zwłaszcza 

dla spółek cyklicznych, których wyniki finansowe wykazują 

największą wrażliwość na ogólną koniunkturę 

gospodarczą.  

Optymistyczne prognozy poprawy marżowości w okresach 

następnych bazują głównie na założeniach postępującej 

automatyzacja procesów produkcyjnych, niższym 

poziomie w porównaniu z okresem sprzed pandemii ceny 

niektórych surowców bazowych (np. ropy), mniejszej 

dynamice kosztów pracy i/lub wyższych cenach 

produktów końcowych, co się zresztą widzimy w bieżących 

odczytach inflacyjnych. O ile jednak argument o 

automatyzacji jest zasadny, o tyle patrząc na główne 

indeksy rynków towarowych oraz dokonywane transfery 

socjalne powodujące jednak większe oczekiwania 

płacowe, niektóre z tych argumentów mogą się nie spełnić 

co stanowi poważny czynnik ryzyka dla optymistycznych 

prognoz wyników na przyszłość. Dla spółek defensywnych 

poziom marżowości od kilku lat pozostaje na stałym 

poziomie, więc głównym czynnikiem wzrostu wyników jest 

oczekiwany wzrost przychodów ze sprzedaży.  

W odniesieniu jeszcze do bieżących wyników uwagę 

zwracają tzw. spółki FAAMG, których wyniki r/r rosły w 

tempie dwu lub nawet trzycyfrowym, a należy wspomnieć, 

że te spółki przeszły okres pandemii bez większego 

uszczerbku. Ogółem według bieżących prognoz spółki 

amerykańskie mierzone indeksem S&P 500 mają już w 

bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnąć rekordowe 

zyski narastająco za ostatnie 4 kwartały, a na koniec roku 

zysk na akcję ma był o blisko 20% wyższy w porównaniu z 

rekordowym 2019 r. Uwaga inwestorów jest również 

kierowana na bardzo wysokie saldo gotówki 

przedsiębiorstw, która biorąc pod uwagę wspomniane 

prognozy zysków, powinna nadal się zwiększać. Wysoki 

stan gotówki implikuje oczekiwania przede wszystkim 

rosnących transferów do akcjonariuszy w postaci 

dywidend lub operacji skupu akcji własnych.  

W odniesieniu do spółek europejskich, konsensus 

Bloomberga zakłada wzrost w br. zagregowanych zysków o 

46% r/r i podobnie jak dla spółek amerykańskich w miarę 

postępu publikacji kolejnych wyników finansowych są 

dokonywane rewizje w górę. Jednak w odróżnieniu do 

akcji amerykańskich głębokość spadku zysków spółek 

europejskich w 2020 była znacznie większa (zagregowany 

zysk dla indeksu Stoxx Europe 600 spadł wówczas o 32%, 

podczas gdy dla S&P 500 o 13%), a więc również proces 

odrabiania strat będzie mozolniejszy, i o ile dla spółek 

amerykańskich zyski już w tym roku osiągną nowy 

rekordowy poziom, o tyle dla spółek europejskich to 

dokonanie prognozowane jest dopiero na przyszły rok. Na 

koniec lipca wyniki za II kw. zdążyła zaraportować nieco 

ponad połowa spółek. W sumie wykazane zyski biją o 30% 

wcześniejsze prognozy, a w porównaniu do ubiegłego roku 

zyski wzrosły o 170%. Podobnie jak dla spółek 

amerykańskich, znacząca poprawa zysków wynika ze 

wzrostu marżowości.  

Na poziomie wycen przez pryzmat prognozowanych 

wskaźników P/E akcje amerykańskie wydają się mniej 

atrakcyjne od europejskich (drożej wyceniane), ale też w 

przeszłości konfrontując dla spółek europejskich prognozy 

zysków z ich faktyczną realizacją wiele razy było 

obserwowane przestrzelenie prognoz, co może 

przynajmniej w części tłumaczyć różnice w wycenie. 

Zwracamy też uwagę dla obu rynków, że pomimo 

oczekiwanej poprawy zysków, prognozowane wskaźniki 

P/E są na kilkunastoletnich szczytach. Jednocześnie 

dochodowość rynku akcji amerykańskich i europejskich, 

mierzona transferami do akcjonariuszy w postaci 

dywidend i skupu akcji w stosunku do ich ceny, jest na 

bardzo niskim poziomie na tle historycznym i wynosi 

poniżej 3%. Jak na ryzykowne aktywa to nie jest dużo, ale 

nie ma też specjalnie alternatyw. Przy dochodowości 

amerykańskich obligacji skarbowych 10-letnich na 

poziomie 1,32% (dane z 11 sierpnia) przy inflacji ponad 5% 
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czy też w Europie - rentowności europejskich głównych 

krajów strefy euro pozostających blisko 0% i inflacji blisko 

2%, jedynie ryzykowne aktywa mogą być w stanie ochronić 

realną wartość oszczędności. Zakładając wzrosty zysków 

oraz związanych z tym przepływów pieniężnych, saldo 

gotówki w przedsiębiorstwach powinno rosnąć wpływając 

na oczekiwania zwiększenia transferów do akcjonariuszy i 

poprawiając dochodowość z rynku akcji.  

Póki co banki centralne głównych gospodarek wygłaszają 

jak mantrę, że bieżący poziom inflacji ma charakter 

przejściowy, co w skrócie uzasadnia utrzymywanie 

ultrałagodnej polityki pieniężnej niskich stóp 

procentowych i zalewania rynków finansowych podażą 

dolara i euro. Dla rynków akcji jest to korzystne i mimo 

szeregu wątpliwości uzasadnia utrzymywanie nastawienia 

do akcji rynków rozwiniętych wyższego od skrajnie 

negatywnego. Należy jednak być przygotowanym na 

sytuację, kiedy wysoki poziom inflacji może nabrać 

większej trwałości niż „przejściowej” i wówczas działania 

temu przeciwdziałające (podwyżki stóp procentowych, 

ograniczenie skupu aktywów lub wręcz zmniejszanie 

bilansów banków centralnych) mogą poważnie zachwiać 

nastrojami rynkowymi. Stąd też obok nastawienia lekko 

negatywnego preferujemy utrzymywanie w portfelu 

oprócz wysoce zyskownych i dobrze się zachowujących 

spółek wzrostowych, również bardziej stabilne spółki o 

korzystniejszym stosunku wyceny do wartości 

wewnętrznej (tzw. value). (mb) 

Rynki wschodzące (EM) 
W ujęciu całościowym lipiec był natomiast rekordowo 

słabym zarówno w ujęciu nominalnym, jak i relatywnym 

względem DM, miesiącem dla akcji rynków wschodzących, 

na co złożyła się przede wszystkim sytuacja w Chinach, 

gdzie do wcześniejszych: 1) działań  nadzorczych 

ukierunkowanych na bezpieczeństwo wrażliwych danych 

osobowych firm internetowych (jak w chińskim 

odpowiedniku Ubera – spółce DiDi), 2) zamieszania wokół 

giganta handlu internetowego Alibaby, której 

zablokowano  największe IPO w historii debiutu płatniczej 

spółki zależnej – Ant Financial, oraz na którą nałożono 

rekordowo wysoką karę (2,8 mld USD) za praktyki 

monopolistyczne, doszedł nowy element, mianowicie 

działania ukierunkowane na prężny i dynamicznie 

rozwijający się segment spółek edukacyjnych (Chińczycy 

nie szczędzą prywatnych środków na edukację), dla 

którego wprowadzono „zakaz działalności dla zysku oraz 

pozyskiwania kapitału”, co musiało się spotkać i spotkało z 

paniczną wyprzedażą akcji spółek największych 

przedstawicieli sektora i postawiło grube znaki zapytania 

dla inwestorów zagranicznych nad przewidywalnością 

prowadzonej polityki względem inwestorów przez władze 

w Pekinie, jak i wzmogło spekulacje o możliwych 

następnych posunięciach. 

W rezultacie główne indeksy chińskie zakończyły lipiec 

dwucyfrowymi spadkami, indeks reprezentatywny dla 

całego regionu Azji Wschodzącej – MSCI Emerging Asia 

stracił 8,4%, a ze względu na znacznie regionu dla całego 

koszyka giełd, indeks akcji rynków wschodzących 

zniżkował o 7,0%. To wszystko na tle 1,7%-owego wzrostu 

zbiorczego indeksu dla akcji rynków rozwiniętych MSCI 

World. Relatywna słabość rynków EM vs. DM 

kontynuowana była także w pierwszej połowie sierpnia.  

Wyniki gospodarcze głównych gospodarek azjatyckich są 

dobre. PKB w Chinach według wstępnych danych wzrosło 

w II kw. ’21 o 7,9% r/r, co prawda mniej niż średnio 

oczekiwano, tj. 8,1%, ale jest to imponujący wzrost.  

Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że II kw. ub.r. 

nie stanowił niskiej bazy porównawczej, gdyż większość 

obostrzeń gospodarczych w Państwie Środka związanych z 

COVID-19 przestała już wówczas obowiązywać.  W danych 

wyższej częstotliwości widać pewien spadek impetu, 

mianowicie dynamika produkcji przemysłowej spadła w 

lipcu do 6,4 proc. r/r z 8,3 proc. miesiąc wcześniej i wobec 

7,9 proc. oczekiwanych, a dynamika sprzedaży detalicznej 

do 8,5 proc. r/r z 12,1 proc. miesiąc wcześniej i wobec 10,9 

proc. oczekiwanych. Niższe od oczekiwań w ciągu 

pierwszych 7 miesięcy tego roku były też w Państwie 

Środka inwestycje w środki trwałe. Wzrosły one o 10,3 

proc. r/r vs. szacowane przez analityków 11,3 proc. W 

rezultacie krajowa chińska agencja statystyczna 

poinformowała, że ożywienie w gospodarce Chin jest 

"nadal niestabilne i nierówne". 

Z racji coraz większego znaczenia gospodarczego Państwa 

Środka, udział akcji chińskich w koszyku indeksów akcji Azji 

Wschodzącej i rynków EM ogółem wynosi już 

odpowiednio 35% i 45%, nadal jednak nie można postawić 

znaku równości pomiędzy akcjami chińskimi a rynkami 

wschodzącymi czy też regionem Azji Wschodzącej jako 

całością. Dlatego też, obecnie nadal utrzymujemy 

neutralne nastawienie do akcji EM z przewagą akcji spółek 

azjatyckich, a głównym racjonale są: wyższy uśredniony 
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wzrost gospodarczy w Azji aniżeli w reszcie świata, 

zwłaszcza na rynkach DM, 2) coraz większe 

zaawansowanie technologiczne gospodarek azjatyckich - 

największe spółki z parkietów o kolejnych po chińskich 

największych udziałach w ww. indeksach regionalnych tj. 

Samsung (Korea) i Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company (TSMC, Tajwan) są w czołówce firm najmocniej 

inwestujących we wzrost produkcji procesorów, na 

których obecny niedobór tak usilnie uskarża się chociażby 

branża producentów aut, 3) wyceny – te zarówno w 

oparciu o bieżący, jak i prognozowany (forward) wskaźnik 

P/E spadły dla indeksów do poziomów najniższych od kilku 

kwartałów  - odpowiednio do 17,9 i 13,7 dla MSCI EM oraz 

19,1 i 15,4 dla MSCI EM Asia. (zo) 

Wyceny akcji z rynków EM oraz regionu Azji Wschodzącej 
w oparciu o wskaźnik P/E bieżący oraz forward (wyliczony 
w oparciu o prognozy wyników na następne 12 mies.) 

  

źródło: Bloomberg, opracowanie własne 

Polska  
Szeroki indeks krajowego rynku WIG zyskał w lipcu 2,4%, 

kończąc miesiąc najwyższym w historii miesięcznym 

poziomem zamknięcia 67 637 pkt. W tym czasie WIG20 

zyskał 1,6%, przy czym jest on indeksem cenowym, a więc 

nie uwzględniającym chociażby dochodów z dywidend. 

Spółki skupione w WIG20 w tym roku chętniej dzielą się 

zyskiem niż w minionym „pandemicznym” i w lipcu na 3 z 

nich przypadał dzień prawa do dywidendy o 

następujących wartościach w relacji do kursów (stopach): 

PKN Orlen 4,8%, PGNiG 3,2% oraz LPP 3,4%, co daje 

dodatkowe 0,7 pkt. proc. do WIG20 i stopę zwrotu total 

return +2,3%. Wśród głównych indeksów GPW najlepiej 

zachowywał się mWIG40, skupiający podmioty o średniej 

kapitalizacji, który w lipcu wzrósł o 2,5%. Z kolei najsłabiej 

zaprezentował się indeks skupiający małe spółki (sWIG80), 

który w ciągu miesiąca zyskał jedynie 0,4%.  

W podziale na indeksy sektorowe, w lipcu najlepiej 

zaprezentował się WIG-Odzież, który zyskał 9,7%, 

następnie był WIG-Motoryzacja ze wzrostem o 7,9% oraz 

WIG-Media +3,7%. Na drugim biegunie znalazły się WIG-

Leki (-8,1%), WIG-Chemia (-5,1%) oraz WIG-Energia (-

4,4%). Sektor bankowy zyskał niespełna 1,3% i było to 

efektem studzenia oczekiwań rynku w kwestii reakcji NBP 

na wysoką inflację CPI. 

W tradycyjnie już dość zmiennym sektorze energetycznym 

podano kilka informacji, które powinny sprzyjać 

redukowaniu niepewności i na które rynek łącznie 

zareagował wzrostem oczekiwanych wyników. Spółka PGE 

poinformowała, że zidentyfikowała przesłanki do 

przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów, a o 

ich wynikach poinformuje w kolejnym raporcie. Kurs spółki 

w ostatnich tygodniach poddany został korekcie, która 

mogłaby tłumaczyć oczekiwania rynku w tym zakresie. 

Ponadto PGE poinformowała, że nowy blok w Elektrowni 

Turów został przetestowany i po technicznym wyłączeniu, 

jego pełna dyspozycyjność zostaje przywrócona. Kolejną 

informacją, jako podało PGE była ta, że spółka razem z 

Orsted wybrała konsorcjum do wykonania badań 

geotechnicznych dna morskiego. Rozpoczęte prace 

projektowe prowadzone są na rzecz Morskiej Farmy 

Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 

2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW, co znacząco 

zwiększy bilans OZE w wytwarzaniu energii. Z kolei Enea i 

Energa poinformowały, że rozwiążą część rezerw 

zawiązanych na Elektrownię Ostrołęka, co będzie miało 

wpływ na wyniki I półrocza i będzie kontrybuowało 

odpowiednio o 114 oraz 111 mln zł.  

Główne czynniki wspierające zachowania polskich spółek 

to nadal umiarkowane wyceny oraz napływy środków w 

segmencie instytucjonalnym. Co prawda w lipcu „czyste” 

fundusze akcji polskich zanotowały przewagę wypłat o ok. 

50 mln zł (dane Analiz Online), ale od kwietnia 

obserwować można zwiększony napływ środków do 

funduszy PPK i w lipcu w tym segmencie wartość 

zgromadzonych aktywów wzrosła o 10% do 4,9 mld zł. 

Dobrą passę kontynuowały też fundusze mieszane, do 

których w lipcu klienci wpłacili netto ponad 800 mln zł – 

najwięcej od przełomu 2013 i 2014 roku.  
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Po stronie zagrożeń dla polskiego rynku akcji w średnim i 

dłuższym terminie leżą głównie czynniki natury politycznej 

(sposób rozwiązania sporu z Unią Europejską, realizacja 

polityki klimatycznej, podejścia do wzrostu zakażeń 

COVID-19, który na jesieni niechybnie wystąpi) i 

makroekonomicznej (dla części sektorów w II poł. roku we 

znaki da się wzrost kosztów produkcji i osobowych). W 

całościowym kontekście nadal utrzymujemy neutralne 

nastawienia do polskich akcji ogółem. (tk, zo) 

 

 

 
 

Obligacje
Kotwica dla notowań wszelkich innych obligacji na świecie, 

czyli amerykańskich 10-letnich papierów skarbowych (US 

Treasuries - UST), ma za sobą burzliwy okres. W lipcu 

rentowność obniżyła się z 1,47% do 1,23%, co poprzez 

mechanizm duration, przełożyło się na ponad 2%-owy 

wzrost notowań. Głównym powodem było, pomimo 

utrwalania się inflacji w USA na coraz wyższych 

poziomach, dalsze odchodzenie Fed od realizacji celu 

inflacyjnego (banki centralne nie tylko są w dzisiejszych 

czasach niezależne, ale także bezkarne, jeśli chodzi o 

odpowiedzialność członków głosujących w sprawie 

poziomu stóp procentowych, w przypadku USA – 

gubernatorów, za ochronę realnej wartości pieniądza). 

Nawet tak wysoki odczyt inflacji w USA, jak za lipiec (5,4%) 

nie przyniósł wzrostu prawdopodobieństwa szybszego 

„zwijania” programu skupu obligacji przez Fed, nie mówiąc 

o podwyżkach stóp. W komentarzach wskazywano, że 

odczyt był tylko o 0,1 proc. wyższy niż konsensus prognoz 

(m/m inflacja CPI wzrosła o 0,5%), a inflacja bazowa (po 

wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła „tylko” 4,3%. 

Obecnie realizując zakupy papierów Fed nadal zwiększa 

bilans o 120 mld USD miesięcznie (z przeznaczeniem 2/3 

na obligacje skarbowe, a 1/3 tej kwoty na obligacje 

hipoteczne).  

Rentowności (proc.) amerykańskich 10-letnich papierów 
skarbowych nominalna oraz z uwzględnieniem inflacji  

 

źródło: Bloomberg 

Benchmark dla polskich obligacji skarbowych w lipcu 

zyskał 0,6%, jednak przy rentowności polskich obligacji 

skarbowych stałokuponowych w przedziale od 0,2 do 1,8 

proc. w okresie zapadalności do 10 lat i inflacji CPI 5,0% za 

lipiec (wzrost z 4,4% r/r w czerwcu) – nadal trudno tu 

mówić, o jakiejkolwiek atrakcyjności inwestycyjnej. W 

przypadku polskich 10-letnich skarbówek dość wyraźnie 

zarysowuje się trend wzrostowy rentowności (jeszcze w 

styczniu papiery te dawały jedynie 1,15 proc).  

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

realnie rentowność 10-latek CPI



Nawigator rynkowy | Sierpień 2021 r. 

12 

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

Rentowności 10-letnich obligacji krajów CEE w walutach 
lokalnych (proc.) 

  

źródło: Bloomberg, opracowanie własne 

Niskie rentowności obligacji skarbowych, w tym polskich 

w okresie poprzedzającym ich stopniowy wzrost, 

spowodowały, że stopy zwrotu w niektórych grupach 

funduszy, jak np. polskich obligacji długoterminowych i 

uniwersalnych, potrafią być od początku roku na sporych 

minusach - rzędu nawet 2 do 3%. W rezultacie lipiec był 

trzecim z rzędu miesiącem, w którym saldo umorzeń 

przewyższyło salda nabyć funduszy dłużnych polskich TFI 

(w lipcu o 1,1 mld zł, a aktywa spadły do 116,7 mld zł), i 

podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, 

najmocniej stopniały aktywa funduszy polskich papierów 

skarbowych długoterminowych – w miesiąc o ponad 700 

mln zł do 23,8 mld zł. Co ciekawe jednocześnie wartość 

środków funduszy polskich obligacji korporacyjnych 

wzrosła o 450 mln zł do 15,8 mld zł. 

Podsumowując perspektyw dla polskich obligacji 

skarbowych stałokuponowych oceniamy w średnim 

terminie (6-12 mies.) umiarkowanie negatywnie. Premia 

do rynków bazowych (USA, Niemcy) jest poniżej 

wieloletniej średniej, wyższe rentowności oferują 

obligacje skarbowe krajów w regionie CEE (Rumunia, 

Węgry, Czechy) i jedynie premia terminowa 2-10 na 

polskim rynku skarbówek wydaje się kusząca, ale jeśli 

dojdzie do podwyżek stóp procentowych NBP, to i ta 

zapewne zacznie spadać.  

Na rynku długu emitentów z rynków wschodzących (EM), 

zarówno segment obligacji w walutach „twardych” tj. USD, 

jak i walutach lokalnych (z ang. local currency) zyskały po 

0,6-0,7 proc., głównie na fali umocnienia „bazy”, tj. 

amerykańskich obligacji skarbowych, jednak w 

gospodarkach krajów stanowiących największy odsetek w 

koszyku emitentów, m.in. w Rosji, Turcji, Brazylii czy 

Meksyku, inflacja jest na tyle wysoka, że segment ten 

będzie w naszej ocenie bardziej atrakcyjny dopiero po 

ustaniu ryzyk makroekonomicznych oraz powrocie 

międzynarodowego ruchu turystycznego do 

przedpandemicznych wielkości. (zo)  

Zagraniczne korporacyjne IG 
W lipcu zarówno indeksy obligacji Investment Grade 

amerykański iBoxx USD Corporates, jak i europejski iBoxx 

Euro Corporate zaliczyły wysokie (jak na ten segment) 

stopy zwrotu, odpowiednio na poziomie +1,4% i +1,1%, 

głównie na fali spadku rentowności (a wzrostu cen 

obligacji skarbowych). Spready kredytowe nawet 

minimalnie wzrosły – dla emitentów amerykańskich do 85 

pb. z 81 pb. w czerwcu, dla europejskich do 97 pb. z 95 pb 

miesiąc wcześniej. Konsensus oczekiwań zakłada na 

koniec roku rozszerzenia spreadów w USD do 88 pb. 

zawężenia do 85 pb. w EUR.  

Na rynku pierwotnym obserwujemy sezonowe 

spowolnienie aktywności emitentów. Dynamika 

wolumenów nowych emisji podąża zgodnie z trendami z 

poprzednich lat i licząc od początku roku wynosi 334 mld 

EUR na rynku europejskim oraz ok. 1000 mld USD dla 

rynku amerykańskiego.  

W dalszym ciągu obserwujemy poprawę w obszarze 

sytuacji kredytowej emitentów w ślad za wzrostem cen 

surowców oraz dobrymi wynikami finansowymi 

przedsiębiorstw w ostatnich kwartałach. Sektory 

surowcowy i energetyczny posiadają obok sektora 

finansowego największy udział w benchmarkach obligacji 

Investment Grade. (dm) 

Zagraniczne korporacyjne HY 
Lipiec dla obligacji wysokodochodowych emitentów 

korporacyjnych (HY – high yield) był jak na sezon 

wakacyjny dość zmienny. Po stabilnej pierwszej części 

miesiąca pojawiła się przejściowa wyprzedaż na rynku 

akcyjnym, pociągnęła w ciągu 2-3 dni globalny indeks 

obligacji w dół o ok. 1%. Jednak bardzo szybko nastąpiło 

wzrostowe odreagowanie i zarówno europejskie jak i 

amerykańskie HY, zakończyły miesiąc na poziomie 

zbliżonym do poprzedniego miesiąca.  
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Ostatni miesiąc wyróżniał się lekkim odwrotem od 

aktywów ryzykownych, a wyraźnie zyskiwały obligacje 

skarbowe oraz te o ratingu inwestycyjnym. Spadki 

rentowności tych obligacji przełożyły się pozytywnie na 

obligacje HY, jednak w dużym stopniu zostało to 

zneutralizowane wzrostem premii za ryzyko emitenta 

(spreadu), którego oczekiwali inwestorzy. Amerykańskie 

HY zakończyły miesiąc z rentownością 4,04 %, natomiast 

europejskie 2,34 %, zatem nastąpiły kosmetyczne zmiany 

tych wskaźników. 

Premie (spready) kredytowe dla poszczególnych 
segmentów obligacji high-yield (proc.) 

 

źródło: Bloomberg, opracowanie własne 

Istotniejsze były zmiany spreadu, który w USA wzrósł w 

ciągu miesiąca z 3,04% na 3,23%, natomiast w Europie z 

2,96% na 3,07%. Wzrost premii za ryzyko emitenta nie 

wynikał bezpośrednio ze wzrostu ryzyka niewypłacalności 

emitenta, gdyż ostatni raport agencji ratingowej Moody’s, 

wskazuje, że upadłości firm z nadanym ratingiem jest 

wyjątkowo mało (w czerwcu 2 firmy, w tym żadnej z USA). 

Również niskie wartości przyjmuje wskaźnik 

niewypłacalności (z ang. default rates), który spadł w ciągu 

miesiąca z 4,9% na 4,0% i był to pierwszy miesiąc od 

początku pandemii, gdy wskaźnik ten spadł poniżej 30-

letniej średniej (4,2%). Agencje ratingowe Fitch, Mood’y i 

S&P prawie dwukrotnie częściej podnosiły ostatnio rating 

dla emitentów HY niż go obniżały, co jest poziomem 

bardzo pozytywnym patrząc na ostatnią dekadę. Również 

procent obligacji w kategorii „Stressed” (notowanych po 

60-80% nominału) jak i Distressed (poniżej 60% nominału) 

na tle całego rynku europejskich HY, na spadł do 

rekordowo niskiego poziomu (odpowiednio 2% i 0%), co 

wskazuje na małe ryzyko niewypłacalności. Zatem ostatni 

wzrost spreadu można odebrać jako naturalną korektę po 

wzrostach na rynkach akcyjnych i obligacji HY. W 

przypadku obligacji HY korekta ta miała korzystną dla 

inwestora formę, gdyż spadek ceny wynikający ze wzrostu 

spreadu został zrównoważony wzrostem ceny z powodu 

zwyżki obligacji skarbowych oraz wypłaconymi przez 

emitentów odsetkami. 

W tym miesiącu utrzymujemy nadal neutralne 

nastawienie do obligacji HY. Krótszy średni termin 

zapadalności powoduje, że są one bardziej odporne na 

ewentualny wzrost inflacji i rynkowych stóp 

procentowych. Biorąc pod uwagę bieżące rentowności, 

obligacje HY są w perspektywie roku w stanie generować 

zysk dla inwestora, nawet jeśli rentowności wzrosną o 84 

punkty bazowe (0,84%), natomiast w przypadku obligacji 

o ratingu inwestycyjnym (IG) jest to tylko 6 punktów 

bazowych (0,06%). Zatem iloraz tych wskaźników tzw. 

HY/IG Breakeven Ratio wynosi 84/6 = 13,5, podczas gdy 

przed pandemią był na poziomach 5-10, zatem aktualnie 

wygląda korzystnie dla obligacji HY. 

Zalecamy natomiast zwiększoną czujność w stosunku do 

obligacji azjatyckich, gdyż zmiany regulacyjne 

wprowadzane przez rząd chiński powodują lub mogą 

powodować istotne zmiany uwarunkowań działalności 

emitentów (ad chociażby casus jednego z największych 

emitentów długu – drugiego największego dewelopera w 

Chinach - Evergrande Group).  (ml,zo) 

Notowania dolarowych (USD) obligacji Evergrande 
Group, wygasających w czerwcu 2025 roku, o 
oprocentowaniu 8,75%  

 

źródło: Bloomberg, opracowanie własne 
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Surowce 
Lipiec był kolejnym miesiącem hossy na rynku surowców, 

jednak po szalonej drugiej połowie zeszłego roku i 

pierwszych miesiącach obecnego, wzrosty nabrały 

znacznie bardziej stonowanego charakteru. Rynek 

przybrał cechy charakterystyczne dla dojrzałej fazy trendu, 

w której zmniejsza się dynamika, a w poszczególnych 

obszarach pojawiają się korekty. Po bardzo udanej drugiej 

połowie miesiąca, obejmujący szeroki rynek, indeks 

surowcowy Bloomberg Commodity zyskał w lipcu 1,7%. 

Optymizm kupujących rozbudzały dane z gospodarek 

zachodnich, które po uporaniu się z trzecią falą pandemii i 

zaszczepieniu większości populacji, weszły w fazę silnej 

ekspansji. Równocześnie pewien niepokój budziły dane 

gospodarcze z Chin i informacje epidemiologiczne z 

szeregu państw rozwijających się. Ku zaskoczeniu 

analityków i obserwatorów, którzy spodziewali się lekkiego 

pogorszenia nastrojów) lipcowy PMI dla amerykańskiego 

sektora przetwórczego wyniósł 63,4 pkt, wobec 62,1 pkt 

w czerwcu. Dla odmiany przemysłowy PNI dla Chin spadł 

do poziomu 50,3 pkt, wobec 51,3 na koniec poprzedniego 

miesiąca (oczekiwano 51 pkt). Kiedy amerykańska 

gospodarka znajduje się w fazie boomu, chińska ekonomia 

wykazuje oznaki spowolnienia wzrostu a aktywność 

produkcyjna w lipcu rozwijała się w tempie najwolniejszym 

od 17 miesięcy (choć nadal się rozwijała). Sytuację w 

Chinach częściowo tłumaczyć można przerwami na 

modernizacje i konserwacje sprzętu, odgórnym 

ograniczeniem produkcji z przyczyn politycznych, czy też 

właśnie wysokimi cenami surowców. Sytuacja Chin, które 

są państwem konsumującym najwięcej na świecie prawie 

każdego surowca będzie kluczowa w kolejnych miesiącach, 

a słabsze odczyty danych makro mogłyby dać pretekst do 

większej korekty w całym sektorze commodities. 

W lipcu wariant delta wirusa niepokojąco szybko 

rozprzestrzeniał się w rejonie Azji Południowo-Wschodniej 

i Pacyfiku. Wietnam przedłużył lockdown w części kraju, 

trudna sytuacja panowała w Malezji i Tajlandii. 

Niepokojąco wzrosła liczba zakażeń w Sidney. Epidemia 

nadal nie odpuszczała w krajach Ameryki Środkowej i 

Południowej. Niezależnie od sytuacji gospodarczej i 

epidemicznej należy pamiętać, że szczyt popytu na towary 

nie musi pokrywać się ze szczytem aktywności 

gospodarczej. W przeciwieństwie do aktywów 

finansowych wyceniających przyszłość, towary nie mają 

charakteru antycypacyjnego. Szczyt cen towarów 

następuje w momencie zaistnienia fizycznego deficytu. 

W długim horyzoncie warto nadmienić, iż analitycy 

Goldman Sachs zajmujący się „karbonomią” spodziewają 

się dodatkowych 56 bln (słownie: bilionów) USD 

„zielonych inwestycji” do 2050 r., generujących 

gigantyczny popyt na surowce. Towary (w tym „zielone 

metale”), stoją w obliczu paradoksu klimatycznego – 

producenci muszą zmniejszać emisje, przy jednoczesnym 

wzroście produkcji. Aby rozwiązać ten paradoks, musi być 

drogo, tak by opłacało się przestawić produkcję na bardziej 

ekologiczne technologie. 

Surowce energetyczne 

Cenę ropy determinują nadal głównie trzy czynniki: 

ożywienie popytu, ograniczenia podaży wynikające z 

polityki OPEC+ oraz brak reakcji ze strony producentów z 

łupków. Gwałtownym spadkom zapasów, zarówno w 

Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, w związku z 

poprawą mobilności spotykają się z nieelastyczną cenowo 

podażą. W związku z tym, rynek coraz częściej wyczuwa 

nadchodzący fizyczny niedobór surowca. Jeśli obecne 

trendy wzrostu konsumpcji zostaną utrzymane, by zapasy 

nie spadły do krytycznie niskich poziomów, potrzebna 

będzie istotnie większa produkcja niż ta, którą OPEC 

obecnie planuje na przyszły rok. 
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Mimo bardzo dużej zmienności w trakcie miesiąca, finalnie 

ceny zmieniły się tylko nieznacznie. W lipcu ropa Brent 

drożała o 0,6%, natomiast ropa WTI taniała o 1,7%. 

Najistotniejszym wydarzeniem dla rynku było uzyskanie 

porozumienia w ramach wewnętrznego sporu w kartelu 

OPEC+. Jeszcze w poprzednim miesiącu Zjednoczone 

Emiraty Arabskie (ZEA) zablokowały decyzję o zwiększeniu 

dostaw przez kartel o 400 tys. baryłek dziennie, domagając 

się zwiększenia własnego limitu produkcji w ramach 

organizacji. Kiedy 18 lipca osiągnięto porozumienie ropa 

gwałtownie staniała o około 7%, a cena chwilowo cofnęła 

się poniżej 70 USD za baryłkę. 

Nadzwyczajne pandemiczne cięcia produkcji OPEC+ 

zostaną utrzymane do maja 2022 r., jednak równocześnie 

podniesiono wyjściowe poziomy produkcji, od których 

liczone od maja będą ewentualne cięcia dla ZEA (z 3,168 

mln baryłek do 3,5 mln), Arabii Saudyjskiej, Rosji, Iraku i 

Kuwejtu. Otwarto także możliwość negocjacji zmian dla 

Nigerii i Algierii. Pomimo jednak, że samym kartelu OPEC 

produkcja ropy naftowej w lipcu wzrosła aż o 610 tys. 

baryłek dziennie, do poziomu 26,72 mln baryłek dziennie 

(najwyższy poziom produkcji od kwietnia 2020 roku), 

rynek nadal pozostaje w bieżącym deficycie surowca, 

szacowanym na 1,5-2,5 miliona baryłek dziennie. 

Według Goldman Sachs aby zapasy przestały spadać, do 

końca roku dostawy musiałyby wzrosnąć o 5 mln baryłek 

dziennie, by nadążyć za odradzającym się popytem. W 

komentarzu do cotygodniowych danych Amerykańskiego 

Departamentu Energii (DoE) z 29.07.2021 zaznaczono, że 

spadek zapasów ropy sugeruje, iż wzrost przypadków 

wariantu delta COVID-19 ma niewielki wpływ na 

mobilność ludności. 

Kolejnym elementem stymulującym ceny jest brak 

postępów w rozmowach na linii USA-Iran. Sytuację 

dodatkowo skomplikował jeszcze atak drona na tankowiec 

na Morzu Arabskim, o który Izrael i USA obwiniły Iran. 

Warto przy tym podkreślić, że nawet pełny powrót ropy 

irańskiej na rynki międzynarodowe nie wywróciłby ich „do 

góry nogami”. OPEC+ już teraz ustami księcia Abdulaziza 

bin Salmana deklaruje, że dostosuje swoją politykę, jeśli 

irańska ropa powróci na rynek. Szacuje przy tym, że po 

osiągnięciu porozumienia i zniesieniu zachodnich sankcji, 

Iran będzie w stanie zwiększyć globalną podaż o około 1,5 

mln b/d. 

Dla ceny ropy w najbliższym czasie istotne będą informacje 

dotyczące dalszego ożywienia globalnego popytu w miarę 

ustępowania (lub nie) pandemii, ale szczególną uwagę 

przykuwać będzie aktywna polityka kartelu OPEC+. Jak 

pokazują ostatnie miesiące, jego rola w ustalaniu globalnej 

ceny ropy wzrosła niepomiernie. Jest to głównie 

konsekwencją polityki ekologicznej prowadzonej na 

Zachodzie, która powoduje, że podaż z tych rynków jest 

niesamowicie sztywna, a producenci ani myślą 

rozpoczynać nowych projektów wydobywczych... 

Złoto 

Po silnej czerwcowej korekcie ceny metali szlachetnych 

nieco się ustabilizowały. Złoto zakończyło miesiąc 

wzrostem o 2,1%, natomiast srebro identycznym 

procentowo spadkiem. Kurs złotego metalu nadal próbuje 

odbudowywać się po stratach, jakie zadała mu ostrzejsza 

retoryka FED-u w połowie czerwca, kiedy to 

zakomunikowano prawdopodobne przyspieszenie o około 

rok podwyżek stóp procentowych w Stanach względem 

wcześniejszych komunikatów. Co prawda na posiedzeniu z 

końca lipca (28.07) Jerome Powell podkreślił, że do 

podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze 

daleko, a rynek pracy wciąż stoi w obliczu wielu wyzwań, 

co stymulująco wpłynęło na ceny kruszcu, jednak cenie nie 

udaje się jak na razie wybić mocniej powyżej 1800 USD. 

Szczególnie frustrujący dla posiadaczy złota zdaje się być 

fakt, że posiadające silna odwrotną korelację z 

rentownością obligacji złoto, w ostatnich tygodniach 

utraciło ją. Konsekwencją tego jest fakt, że znaczący 

spadek rentowności obligacji amerykańskich nie przełożył 

się na zwyżkę cen złota. 

Cena złota w USD (skala lewa) oraz rentowność (proc.)  
10-letnich obligacji USA (skala prawa odwrócona) 

 

źródło: Bloomberg, opracowanie własne 
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Z dużym prawdopodobieństwem inwestorzy finansowi i 

spekulanci na rynku złota dyskontują silne ożywienie 

gospodarki na Zachodzie i stopniowe wygasanie pandemii 

jako czynnika cenotwórczego. Równocześnie całkiem 

odmienna sytuacja ma miejsce na rynku złota fizycznego. 

Według raportu World Gold Council (WGC), w I półroczu 

2021 r. mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem 

popytu na metal, do 1833,1 ton. W samym II kw. 2021 r. 

globalny popyt na złoto wyniósł 955,1 ton (najwięcej od 4 

kwartałów), co było wynikiem zakupów dokonywanych 

przez osoby fizyczne i banki centralne. Jest to o tyle 

istotne, że według WGC popyt na złoto nadal jeszcze w 

pełni się nie ożywił, co wynika głównie z wciąż 

przytłumionej aktywności sektora biżuteryjnego i trudnej 

sytuacji w Azji. 

W I pierwszym półroczu ’21 banki centralne zakupiły 333 

tony złota (o 39 proc. więcej niż wynosi pięcioletnia 

średnia pierwszego półrocza), z czego aż 199,9 ton w II 

kwartale (63,7 ton rok wcześniej). Największych zakupów 

w pierwszym półroczu dokonała Tajlandia – 90,19 ton, 

Węgry – 62,09 ton i Brazylia – 53,74 ton (Polska – 3,1 

tony). Nieznacznie swoje rezerwy zmniejszył Kazachstan, 

Niemcy, Rosja. Największej sprzedaży dokonały Filipiny – 

27,16 ton kruszcu. 

Popyt na biżuterię wyniósł w II kwartale 390 ton (873,7 ton 

w całym pierwszym półroczu), jednak rosnąc 60% rok do 

roku nadal był o 17% niższy od średniej z lat 2015-2019. 

Inwestycje w sztabki i monety - 243,8 ton w 2 kwartale 

(594 tony 1H), rosnąc o 56% były natomiast najwyższe od 

2013 roku. Popyt przemysłowy w Q2 po wzroście o 18% 

r/r, znalazł się na poziomie wieloletniej średniej (ok 80 ton 

kwartalnie). 

Równocześnie „złote” ETF-y zakończyły pierwsze półrocze 

z bilansem ujemnym. Napływy netto w wysokości 41 ton 

w II kw. tylko częściowo zrównoważyły odpływy z 

poprzedniego kwartału. W I poł. br. odpływy z ETF-ów 

wyniosły 129 ton – najwięcej od 2014 roku. 

Przesunięcie zainteresowania inwestorów z ETF-ów na 

fizyczny metal świadczyć może o tym, że złoto 

gromadzone jest w celach ochronnych, co w otoczeniu 

inflacji i niskich stóp procentowych wydaje się najbardziej 

racjonalnym wytłumaczeniem. 

W sytuacji jak obecnie, tj. kiedy mamy do czynienia z 

relatywnie wysoką inflacją i ujemnymi realnymi stopami 

procentowymi, długoterminowe perspektywy złota 

pozostają dobre. 

Metale przemysłowe 
W lipcu na rynek metali powróciła dobra koniunktura. 

Większość z nich, poza platyną i palladem, notowała 

wzrosty, a zbiorczy indeks Bloomberg Industrial Metals 

wzrósł o około 3%. 

Proces odbudowy – dynamicznego podnoszenia się 

gospodarek po pandemii w ostatnim czasie dotyczył 

głównie gospodarek zachodnich. Chiny w obecnym cyklu 

gospodarczym wyprzedzają zachód o co najmniej kilka 

miesięcy i obecnie notują już raczej spowolnienie 

dynamiki. I tak o ile PMI dla amerykańskiego przetwórstwa 

wzrósł w lipcu do 63,4 pkt, wobec 62,1 pkt w czerwcu, to 

w Chinach nastroje są najsłabsze od 16 miesięcy -indeks 

PMI spadł w lipcu do 50,3 pkt, wobec 51,3 pkt w czerwcu. 

Specjaliści z firmy Markit sugerują jednak, że rekordowe 

zamówienia i problemy z dostawami mogą rzutować na 

słabsze odczyty tego wskaźnika, co niekoniecznie może 

oznaczać przewidywaną dekoniunkturę. 

Poza solidnym popytem w II kwartale, do istotnych 

czynników wspierających ceny metali przemysłowych 

zaliczyć można powódź w środkowych Chinach (Henan), 

która spowodowała dalsze obawy o wzrost 

zapotrzebowania, czy też postępy w procedowaniu 

amerykańskiego programu rozbudowy infrastruktury. 

Równocześnie cały czas rynek z uwagą patrzy na termin 

potencjalnego rozpoczęcia zacieśniania polityki 

monetarnej w Stanach. Dodatkowo w ostatnim tygodniu 

lipca, podczas posiedzenia Biura Politycznego pod 

przewodnictwem chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, 

władze powtórzyły swoją obietnicę ustabilizowania cen i 

dostaw surowców, w tym miedzi. Już w czerwcu chińskie 

organy regulacyjne nakazały wielu podmiotom likwidację 

długich pozycji, jednocześnie sygnalizując zamiar 

wykorzystania strategicznych zapasów do uspokojenia 

rynków. Dodatkowo w lipcu część hut żelaza i aluminium 

(w Yunnan, Guizhou i Guangxi) zmniejszyło także 

okresowo produkcję. 

Pomimo tych działań, ceny miedzi wzrosły w lipcu o 5,7%, 

aluminium drożało o 4,1%, nikiel o 3,6%, cynk o 8%, a cena 

rudy żelaza niemal nie uległa zmianie (-0,6%). Z istotnych 

metali taniały jedynie pallad (-4,1%) i platyna (-3%), co 
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wiązać można z problemami branży motoryzacyjnej, która 

boryka się z opóźnieniami produkcji, w związku z 

problemami z dostawą komponentów (głównym źródłem 

zapotrzebowania na te metale jest produkcja 

katalizatorów samochodowych). 

Inwestorzy o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym 

zapewne zwrócili także uwagę na raport firmy Coface, 

która prognozuje wzrost zapotrzebowania ma miedź w 

latach 2020-2050 o 9,9% w ujęciu rocznym i analogiczny 

wzrost dla niklu o 11,8% rocznie. Zwraca również uwagę 

na fakt, że metale te, jak i aluminium, lit czy kobalt 

wydobywa się w obszarach oddalonych od głównych 

rynków zbytu, często politycznie niestabilnych, jakimi są 

Demokratyczna Republika Konga (DRK), Indonezja, Chile i 

Rosja. Co więcej kraje te coraz częściej pracują nad 

przepisami prawnymi pozwalającymi na to, by lokalne 

rządy i społeczności bardziej korzystały na wysokim 

popycie na surowce. 

Sytuacja rudy żelaza, której ceny są dość istotne dla 

wyników finansowych największych przedstawicieli 

globalnego sektora World Mining, pomimo niewielkiej 

zmiany ceny w lipcu (-0,6%), przedstawia się nader 

ciekawie. Podstawowym czynnikiem cenotwórczym jest tu 

popyt ze strony chińskich producentów stali, zużywających 

większość światowego wydobycia surowca. W tym 

kontekście kluczowego znaczenia nabiera niedawny apel 

chińskich władz o dalszą redukcję emisji CO2. Kolejnym po 

energetyce adresatem tego apelu, okazał się być sektor 

stalowy. Niezależne od rzeczywistych intencji władz, 

skutkiem tego może być istotnie niższy popyt na rudę w 

drugiej połowie roku. 

Decyzje o zmniejszeniu produkcji wydają się obecnie być 

elementem większego planu, którego realizację 

rozpoczęto już w kwietniu, kiedy to zniesiono cła na 

import złomu. Kolejnym etapem było zniesienie w dwóch 

etapach rabatów eksportowych na stal w kwietniu i lipcu. 

Doprowadzono więc do sytuacji, w której wzrost importu 

złomu i ograniczenie produkcji ma obniżyć ceny rudy 

żelaza i podnieść marże producentów stali – przy 

równoczesnym spadku emisji. 

Chiński rząd zobowiązał huty do tego by roczna produkcja 

w 2021 roku nie przekroczyła tej z ubiegłego, ażeby jednak 

tak się stało, jak wynika z obliczeń S&P Global Platts 

opartych na danych Narodowego Biura Statystycznego, 

produkcja stali surowej w Chinach musiałaby spaść w II 

półroczu o 59 milionów ton, czyli o 11% r/r. Marginalne na 

razie osłabienie koniunktury na rynku chińskim, nie 

uzasadnia w żadnym przypadku takich cięć. Jeśli Chiny z 

powodzeniem utrzymają roczną produkcję w 2021 r. na 

poziomie z 2020 r., w drugim półroczu na rynku krajowym 

zabraknie co najmniej 20–30 mln ton. stali, a próba 

zatrzymania stali na rynku wewnętrznym niechybnie 

podbiłaby ceny na świecie. 

Towary rolne 

Pomimo trwającego na półkuli północnej sezonu żniw, 

ceny podstawowych upraw utrzymują się na wysokim 

poziomie. Główną przyczyną tego faktu jest, iż w przeciągu 

ostatniego roku mieliśmy do czynienia z niesamowitym 

wzrostem chińskiego importu. Porównując I kw. 2021 r. z I 

kw. 2020 r., import zbóż wzrósł z tego źródła ponad 

trzykrotnie. Przy zbożach widać to było najwyraźniej, ale 

prawie we wszystkich kategoriach importowanych 

produktów mieliśmy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. 

W lipcu mocno zachowywały się ceny pszenicy (+6,9%), 

korekcie zaś podlegały kukurydza (-7,4%) i soja (-3,3%). 

Najwyższe od maja ceny pszenicy spowodowane były 

przede wszystkim rosnącymi obawami o poziom zbiorów 

u kilku głównych producentów i jednocześnie eksporterów 

(USA, Kanada, Rosja). Pomimo wystarczającej ilości 

surowca na rynku i sporych zapasów, ceny wyraźnie 

reagowały na informacje, że w USA na ten moment mamy 

do czynienia z najniższą jakością upraw pszenicy jarej od 

1988 roku. Jedynie 11 proc. upraw tej pszenicy jest w 

dobrym stanie, natomiast stan 60% jest oceniany jako 

bardzo zły – co jest efektem przedłużającej się suszy. 

Również coroczna lipcowa wycieczka zwiadowców USDA 

po polach, oceniła średni plon pszenicy jarej w Północnej 

Dakocie na 29,1 buszli z akra w tym roku i ma być on 

najniższy od 1993 roku. W tym samym czasie rosyjska 

firma konsultingowa Sovecon poinformowała, że obniżyła 

swoje prognozy dotyczące zbiorów pszenicy w Rosji w 

2021 r. o 5,9 mln ton, do 76,4 mln ton. Niepokój na rynku 

wzbudziły też powodzie w Chinach, jako że w prowincji 

Henan uprawia się 25% tej uprawy w Państwie Środka. 

W związku z lepszymi i informacjami dotyczącymi stanu 

pozostałych upraw, ceny soi i kukurydzy spadały, jednak 

nadal możemy mówić tu o historycznie wysokich 

poziomach. Niestety będzie to wywierać presję na ceny 

rynkowe produktów spożywczych. Przy okazji publikacji 
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raportów za II kwartał, firmy takie jak Unilever, Nestle czy 

Coca-Cola zgodnie podkreślały, że wysokie koszty 

ograniczają marże do tego stopnia, iż konieczne będą 

dalsze podwyżki cen produktów finalnych. (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. 30%, metale przemysłowe i szlachetne po ok. 17%,  
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Stopy zwrotu z wybranych indeksów i klas aktywów  

 

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

MSCI ALL Countries USD 0,6% 3,2% 12,6% 31,2% 39,3% 74,1%

MSCI World USD 1,7% 4,4% 15,3% 33,2% 42,6% 78,3%

MSCI Emerging Markets USD -7,0% -5,2% -3,9% 18,4% 17,5% 46,3%

MSCI EM Asia USD -8,4% -7,6% -7,5% 16,4% 24,4% 61,4%

MSCI EM Latin America USD -4,2% 5,6% 9,8% 21,4% -7,1% 4,9%

MSCI EM Europe USD -1,4% 9,9% 16,9% 27,3% 14,4% 50,3%

MSCI Poland USD 1,7% 10,6% 15,8% 22,9% -10,0% 18,0%

MSCI Frontier Markets USD -0,7% 5,4% 12,0% 35,2% 12,1% 30,0%

S&P500 - USA USD 2,3% 5,1% 18,3% 34,4% 56,1% 102,2%

Russell 2000 USD -3,6% -1,8% 7,4% 50,4% 33,2% 82,5%

MSCI Europe EUR 1,8% 5,6% 16,6% 29,3% 15,7% 32,3%

StoxxEurope600 - Europa EUR 2,0% 5,6% 16,6% 29,6% 17,9% 35,1%

DAX - Niemcy EUR 0,1% 2,7% 15,7% 26,2% 21,4% 50,4%

CAC40 - Francja EUR 1,6% 5,5% 22,5% 38,2% 20,0% 48,9%

IBEX35 - Hiszpania EUR -1,6% -1,6% 11,8% 26,1% -12,1% 1,0%

FTSE-MIB (Włochy) EUR 1,0% 5,1% 17,6% 32,8% 14,2% 50,6%

FTSE100 - Wlk. Brytania GBP -0,1% 0,9% 9,8% 19,2% -9,2% 4,6%

FTSE Nordic 30 SEK 4,8% 9,4% 19,5% 33,2% 45,1% 64,5%

Nikkei - Japonia JPY -5,2% -5,3% -1,4% 25,7% 21,0% 64,7%

TOPIX - Japonia JPY -2,2% 0,1% 5,1% 27,1% 20,7% 43,7%

MSCI China HKD -14,1% -13,9% -19,0% -0,8% 11,6% 64,1%

Hang Seng - Hongkong HKD -9,9% -9,6% -8,2% 5,6% -9,2% 18,6%

Kospi - Korea Płd. KRW -2,9% 1,7% 7,6% 42,4% 39,5% 58,8%

SENSEX - Indie INR 0,2% 7,8% 13,6% 39,8% 39,8% 87,5%

XU100 - Turcja TRY 2,7% -0,4% -5,5% 23,6% 43,7% 84,7%

RTS- Rosja USD -1,7% 9,5% 18,9% 31,7% 38,6% 75,3%

BOVESPA - Brazylia BRL -3,9% 2,4% 5,9% 18,4% 53,7% 112,5%

WIG PLN 2,4% 11,2% 18,7% 34,0% 12,8% 46,5%

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

MSCI ACWI Small Cap USD -0,8% 0,4% 11,7% 44,5% 32,3% 69,0%

MSCI ACWI Large Cap USD 0,6% 3,4% 12,6% 30,4% 40,5% 76,2%

WIG20 PLN 1,6% 10,6% 15,7% 27,5% -2,1% 28,1%

WIG20 total return PLN 2,3% 11,8% 16,9% 29,1% 3,7% 41,4%

mWIG40 PLN 2,4% 9,7% 20,5% 38,7% 13,8% 37,4%

sWIG80 PLN 0,4% 4,5% 22,3% 43,2% 58,4% 50,9%

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

MSCI World Healthcare USD 3,6% 8,7% 11,9% 21,0% 45,4% 65,0%

MSCI World Energy USD -6,3% 0,6% 18,5% 32,1% -34,0% -21,3%

MSCI World Financials USD -0,3% 0,6% 21,0% 45,6% 15,9% 54,8%

MSCI World Metals&Mining USD 5,2% 4,1% 18,8% 35,2% 40,6% 83,7%

MSCI World Industrials USD 1,3% 2,3% 16,0% 39,7% 31,5% 66,5%

MSCI World Consumer Discretionary USD 0,3% 1,3% 10,7% 38,0% 62,9% 113,5%

MSCI World Consumer Staples USD 1,1% 3,5% 10,0% 12,8% 22,7% 24,6%

MSCI World IT USD 3,5% 9,3% 17,4% 38,7% 111,3% 234,4%

Nasdaq USD 1,2% 5,1% 12,3% 36,6% 91,3% 184,2%

Nasdaq100 USD 2,8% 7,9% 15,7% 37,2% 106,9% 216,3%

S&P Global Clean Energy USD -3,3% -2,1% -24,1% 56,7% 147,1% 149,7%

Eurostoxx Banks EUR -0,8% 1,1% 31,9% 58,3% -20,4% 2,7%

WIG-Games PLN 2,7% 5,8% -16,5% -24,9%

WIG-Energia PLN -4,4% -9,4% 23,4% 29,3% 6,3% -11,6%

WIG-Banki PLN 1,3% 13,0% 36,4% 72,5% -16,3% 17,8%

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

MSCI World Growth USD 2,9% 7,2% 15,1% 33,7% 73,7% 127,9%

MSCI World Value USD 0,5% 1,6% 15,2% 32,3% 14,6% 36,2%
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Źródło: Bloomberg, dane w cenach zamknięcia na 30 lipca 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 Lipiec 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

Ropa Brent USD 2,2% 15,5% 41,5% 62,0% 13,7% 31,5%

Miedź USD 4,3% 0,1% 26,1% 56,3% 58,3% 101,8%

Aluminium USD 3,5% 7,9% 31,1% 55,1% 26,1% 58,8%

Bloomberg Agriculture Index TR* USD -1,0% -2,1% 13,8% 58,0% 30,3% 9,0%

Rudy żelaza USD -1,2% 18,0% 26,1% 94,5% 229,4%

Węgiel koksujący CNY 17,7% 29,5% 54,7%

Złoto USD 2,5% 2,5% -1,8% -8,2% 48,2% 34,3%

Srebro USD -2,4% -1,6% -5,5% 4,5% 64,2% 25,3%

Bloomberg Commodity Index USD 1,8% 6,5% 20,2% 40,2% 12,7% 14,2%

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

DM skarbowe USD 1,6% 1,3% -1,9% -0,5% 13,0% 8,6%

USD Korporacyjne IG USD 1,4% 3,8% 1,4% 1,4% 25,9% 26,9%

EUR Korporacyjne IG EUR 1,1% 1,4% 0,9% 3,2% 9,0% 10,1%

USD Korporacyjne HY USD 0,4% 2,0% 3,7% 10,6% 23,2% 40,2%

EUR Korporacyjne HY EUR 0,5% 1,4% 3,4% 10,5% 14,8% 25,5%

EM skarbowe w walucie lokalnej USD 0,7% 1,5% 0,1% 6,6% 16,0% 19,1%

EM skarbowe w USD USD 0,6% 2,6% 0,4% 2,4% 16,9% 20,6%

Polskie Skarbowe > 1YR PLN 0,6% 0,2% -1,2% -0,1% 13,0% 19,3%

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

EUR/USD USD 0,1% -1,2% -2,2% 0,8% 1,5% 6,2%

EUR/PLN PLN 1,0% 0,2% 1,0% 3,5% 6,8% 4,8%

CHF/PLN PLN 3,1% 2,4% 1,7% 3,5% 15,1% 5,7%

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

USD/JPY USD 1,3% -0,3% -4,5% -3,5% 2,0% -7,0%

Bloomberg USD Index USD -0,1% 0,7% 0,9% -3,3% -2,9% -3,4%

MSCI EM Currency Index USD -0,5% 0,3% 0,7% 7,3% 6,4% 12,8%

JP Morgan EM Currency Index USD -0,8% -0,3% -0,5% 2,1% -12,8% -16,9%

Europe REITS EUR 4,7% 9,4% 15,7% 35,0% -15,9%

US REIT's USD 4,7% 7,9% 25,5% 34,5% 23,9% 11,9%

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

Apple USD 6,5% 11,0% 10,5% 37,3% 206,6% 459,9%

Amazon USD -3,3% -4,0% 3,8% 5,1% 87,2% 338,5%

Alphabet (Google) USD 10,4% 14,5% 47,5% 81,1% 119,6% 240,5%

Microsoft USD 5,2% 13,0% 22,8% 39,0% 168,6% 402,7%

Facebook USD 2,5% 9,6% 37,9% 40,5% 106,5% 187,5%

Netflix USD -2,0% 0,8% -2,8% 5,9% 53,4% 467,2%

Tesla USD 1,1% -3,1% -13,4% 140,2% 1052,5% 1363,4%

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

Glaxosmithkline GBp -0,1% 5,8% 4,5% -7,3% -10,4% -16,0%

Roche CHF 0,5% 17,7% 14,1% 10,8% 44,1% 41,6%

ASML EUR 10,3% 18,1% 45,4% 113,2% 248,2% 545,8%

Nestle CHF -0,4% 5,4% 14,8% 6,2% 42,3% 47,7%

Novartis CHF -0,5% 7,6% 4,2% 11,1% 14,0% 18,2%

Novo Nordisk DKK 10,4% 28,0% 36,3% 39,1% 82,3% 53,0%

L'Oreal EUR 2,7% 13,0% 33,0% 36,4% 84,2% 126,7%

LVMH EUR 1,9% 7,6% 35,2% 83,7% 125,5% 339,3%

Astrazeneca GBp -4,8% 7,2% 10,4% -3,1% 41,0% 63,8%

SAP EUR 1,6% 3,7% 15,0% -10,3% 21,6% 54,4%

Sanofi EUR -1,7% -0,4% 12,6% -1,9% 16,8% 14,1%

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

Baidu USD -19,6% -22,0% -30,2% 37,4% -33,6% 2,8%

Tencent Holding HKD -18,0% -23,1% -29,7% -10,3% 34,9% 156,9%

Alibaba USD -13,9% -15,5% -23,1% -22,2% 4,3% 136,7%
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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. 


