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Wstęp 

 Trwa proces osłabienia globalnej koniunktury, o czym 

informują spadki wskaźników PMI w głównych 

gospodarkach. Dla strefy euro wskaźnik obsunął się 

poniżej 50 pkt. Główne banki centralne kontynuują 

(FED) lub rozpoczynają (ECB) walkę z inflacją. 

Działania FED cechuje większa determinacja, ale też 

inflacja bazowa (te składniki inflacji, na które można 

wpłynąć polityką pieniężna) w USA jest o blisko 2 pp. 

wyższa niż w strefie euro.  

 Walka z inflacją oznacza „schłodzenie” gospodarki, 

które może przybrać na sile w II półroczu. W Polsce w 

I kw. wysoki wzrost gospodarczy był w dużej mierze 

kreowany wzrostem majątku obrotowego (zapasy), 

element raczej nie do powtórzenia w kolejnych 

kwartałach. Dodatkowo wysoki stan zapasów, w 

obliczu obniżenia wewnętrznego popytu (wpływ 

inflacji i rosnących stóp procentowych), może 

pogorszyć rentowność przedsiębiorstw.  

 W lipcu miało miejsce znaczące odreagowanie na 

rynku krajowych, długoterminowych obligacji 

skarbowych o stałym kuponie. Prawdopodobnie, 

pojawiające się powoli w przestrzeni publicznej 

szacunki o zbliżaniu się do docelowego poziomu stóp 

procentowych NBP, potwierdzone korektą kursów 

instrumentów pochodnych na przyszłą stopę 

procentową (instrumenty FRA), sprzyjały obniżeniu 

rentowności, a wzroście cen. W obecnej sytuacji 

nadal utrzymujących się silnych napięć inflacyjnych, 

wspieranych czynnikami niezależnymi od RPP (ceny 

żywności i energii) oraz ryzyku obniżeniu tempa 

wzrostu gospodarczego, które wcale nie musi 

przełożyć się na stłumienie inflacji, traktujemy 

ostatnią zwyżkę cen obligacji jako silne 

odreagowanie, ale zbyt wczesne byłoby wieszczenie 

zapoczątkowania trwałej zwyżki.  

 Ostatnie odreagowanie na głównych rynkach akcji 

traktujemy z dużą ostrożnością, podtrzymując 

nastawienie umiarkowane negatywne. Poprawa 

nastrojów inwestycyjnych wynikała m.in. z 

publikacji dobrych wyników finansowych za II kw. 

br. dla spółek amerykańskich oraz europejskich. 

Jednak II półrocze będzie bardziej wymagające w 

kontekście walki banków centralnych z inflacją oraz 

szacunkami spowolnienia gospodarczego.  

 Krajowy rynek akcji jest tanio wyceniany, ze 

wskaźnikami P/E znacznie poniżej głównych 

zagranicznych rynków akcji. Dostrzegamy 

niebezpieczeństwo słabych odczytów PMI i ryzyko 

dalszych zawirowań inflacyjnych, ale struktura 

sektorowa GPW, ze wskazaniem na finanse i spółki 

surowcowe, częściowo niweluje to zagrożenie. 

(mb)

Wybrane indeksy obligacji – od początku 2016 roku (2016.01.01=100)  

 

Źródło: Bloomberg, BM Alior Banku, HY = High-Yield - wysokodochodowe obligacje emitentów o niskim (subinwestycyjnym) ratingu kredytowym 

bądź bez ratingu, IG = Investment Grade – obligacje emitentów o wysokim (inwestycyjnym) standingu finansowym, DM – rynki rozwinięte, EM – 

rynki wschodzące, LC – waluty lokalne 
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Opis sytuacji gospodarczej  
• EBC z pierwszą podwyżką stóp procentowych od przeszło dekady. 

• Napięcia geopolityczne rodzą dalsze ryzyka dla globalnej koniunktury. 

• NBP coraz śmielej przymierza się do zakończenia cyklu podwyżek stóp. 

 

Tegoroczny sezon wakacyjny w kontekście globalnych 

wydarzeń około gospodarczych na pewno nie jest 

sezonem „ogórkowym”. EBC dokonał w lipcu pierwszej 

od przeszło dekady podwyżki stóp procentowych. 

Utrzymują się napięcia związane z wojną w Ukrainie, co 

przybliża scenariusz dużych problemów z 

zaopatrzeniem w energię tej zimy, zwłaszcza w UE. 

Upalne lato i niski poziom wód gruntowych powodujący 

ograniczenie mocy produkcyjnych wielu elektrowni 

dodatkowo sprzyja problemom podaży energii już teraz. 

Do geopolitycznych niepokojów w Europie doszło 

zaostrzenie relacji na linii Pekin – Waszyngton, związane 

z postrzeganiem statusu Tajwanu. W związku z tym 

wzrosło ryzyko destabilizacji w globalnych łańcuchach 

dostaw. Wszystko powyższe odbywa się w otoczeniu 

stromej ścieżki podwyżek stóp procentowych przez 

amerykański bank centralny (Fed), których zadaniem 

jest schłodzenie koniunktury w USA i przez to 

ograniczenie presji na wzrost cen w gospodarce.  

Fed, przy bardzo dobrych czerwcowych danych z rynku 

pracy oraz nowych rekordach inflacji konsumenckiej, w 

lipcu, zdecydował się na podwyżkę stóp o 75 p.b. (do 

2,25-2,50%), czyli w podobnej skali jak w czerwcu. Co 

więcej dane za lipiec wskazują, że w USA wciąż 

utrzymuje się silny popyt na pracę, co przy 

zredukowanej po pandemii aktywności zawodowej 

przekłada się na podwyższoną presję na wzrost 

wynagrodzeń oraz cen towarów i usług. Takie otoczenie 

sprzyja dalszym podwyżkom stóp procentowych przez 

FED, które wg wielu komentarzy przedstawicieli banku 

centralnego mogą się przeciągnąć nawet na przyszły rok 

i niewykluczone, że docelowo sięgną okolic 4%. 

Europejski Bank Centralny (EBC) w lipcu podwyższył 

stopy procentowe mocniej niż to wcześniej sugerował, a 

więc nie o 25 p.b., ale o 50 p.b. To pierwsza podwyżka 

od przeszło dekady, a stopa depozytowa (obecnie 0%) 

jest nieujemna po raz pierwszy od 2014. EBC działa w 

otoczeniu rekordowo wysokiej inflacji konsumenckiej (w 

lipcu 8,9% r/r) oraz jeszcze niezłej koniunktury 

gospodarczej (PKB w II kw. zaskoczyło pozytywnie rosnąc 

o 4% r/r), ale jednocześnie przy znacznym ryzyku 

szybkiego hamowania ożywienia, a nawet recesji. 

Jednym z kluczowych wyzwań przed UE i strefą euro jest 

kryzys gazowy. Wg analiz Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego (MFW), w scenariuszu całkowitego 

odcięcia dopływu surowca z Rosji, PKB UE obniżyłoby się 

nawet do 2,7 p.p. na przestrzeni roku.  

Chińska gospodarka ma za sobą najsłabszy okres od I kw. 

2020 r., a więc od pierwszego uderzenia pandemii C-19. 

W II kw. 2022 r. PKB wzrosło zaledwie o 0,4% r/r wobec 

4,8% r/r w I kw. 2022 r. Hamulcowym były przede 

wszystkim obostrzenia epidemiczne. Te w czerwcu 

zostały poluzowane i nastąpiło ożywienie, które jednak 

pozostanie pod presją kumulujących się problemów 

strukturalnych, w tym głównie zalążków kryzysu na 

rynku nieruchomości oraz słabości konsumenta 

poturbowanego przez okres pandemii. Pod znakiem 

zapytania stoi również dalszy przebieg walki z epidemią. 

Ostatnie zaostrzenie relacji z Tajwanem ma raczej małe 

prawdopodobieństwo znacznej eskalacji, ale też jej 

konsekwencje byłyby bardzo szkodliwe zarówno dla 

światowej jak i chińskiej gospodarki. Tajwan jest 

kluczowy dla globalnej produkcji półprzewodników, 

niezbędnych komponentów w produkcji współczesnej 

elektroniki. Dla przykładu - wymiana handlowa z 

Tajwanem stanowi powyżej 6% chińskiego importu, z 

czego aż ok. 40% to półprzewodniki. Do tego wody 

wokół Tajwanu, w tym Cieśnina Tajwańska, są jednym z 

najbardziej uczęszczanych szlaków morskiego frachtu. 

Ewentualne przedłużanie ćwiczeń wojskowych, jakie 

prowadzą Chiny na tym obszarze, destabilizowałoby 

globalne łańcuchy dostaw i wymianę handlową.  
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Polska – kluczowe dane miesięczne (gru’19=100, wyr. 
sez.)

 

źródło: GUS, opracowanie własne DAM Alior 

Krajowa gospodarka jest w fazie wyraźnego hamowania 

rozgrzanej koniunktury. Szacujemy (DAM), że w II kw. br. 

PKB Polski rósł o 6,5% r/r wobec 8,5% r/r w I kw. br. 

Pierwsze szacunki GUS poznamy w połowie sierpnia. W 

danych miesięcznych, po wyrównaniu sezonowym, 

widać, że w II kw. wyraźniej osłabł sektor przemysłowy i 

budowlany (ale „spadają z wysokiego konia”). Ale też 

sprzedaż detaliczna, obrazująca tendencje w 

konsumpcji gospodarstw domowych, ostatnio słabnie 

pod naporem rosnących kosztów (inflacja, droższe 

finansowanie kredytem). W drugiej połowie br. 

spodziewamy się utrzymania negatywnych tendencji w 

krajowej koniunkturze. Sygnały realizacji takiego 

scenariusza wysyła wskaźnik PMI dla krajowego 

przetwórstwa, który w lipcu obniżył się do 42,1 z 44,4 w 

czerwcu i jest na najniższym poziomie od czerwca’20. 

Oznaki szybko hamującej koniunktury są główną 

przyczyną, dla której z Narodowego Banku Polskiego 

(NBP) płyną coraz wyraźniejsze sygnały przymiarek do 

zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. 

Główna stopa NBP jest obecnie na poziomie 6,5%. 

Uważamy, że utrzymująca się wysoka presja inflacyjna 

(w lipcu wskaźnik CPI rósł o 15,5% r/r, podobnie jak w 

czerwcu), słaby złoty oraz szybkie tempo podwyżek stóp 

procentowych głównych banków centralnych, w tym 

przede wszystkim Fed, nie będą sprzyjały zakończeniu 

podwyżek stóp procentowych w Polsce. Te naszym 

zdaniem mogą wzrosnąć jeszcze do poziomu powyżej 

7%. (js) 

Akcje

Rynki rozwinięte (DM) 
• Za wzrostowym odreagowaniem w regionie DM stały 

publikacje dobrych wyników finansowych. 

• Wskaźniki koniunktury oraz zaufania konsumentów 

nadal spadają, sugerując podwyższone ryzyko 

ograniczenia popytu konsumpcyjnego. 

• Podtrzymujemy nastawienie umiarkowane 

negatywne dla akcji amerykańskich i europejskich, z 

preferencją spółek o stabilnych bilansach i 

przepływach pieniężnych. 

W lipcu globalne rynki rozwinięte mierzone indeksem 

MSCI World notowały znaczące wzrostowe odreagowanie 

zyskując blisko 8%. Tłem do poprawy nastrojów były 

między innymi publikacje wyników finansowych spółek za 

II kw. Dla indeksu S&P500 dla już dokonanych publikacji 

(ponad 4/5 spółek) zagregowane zyski są o ok. 10% 

wyższe niż przed rokiem. Jednocześnie dla spółek 

europejskich zgrupowanych w indeksie Stoxx Europe 600, 

przy ponad połowie dokonanych publikacji, zagregowany 

zysk rośnie w tempie ponad 17%. Takie dynamiki robią 

wrażenie i są w stanie wpłynąć pozytywnie na nastroje 

inwestycyjne. Jednak faktem też jest, że w ostatnim 

kwartale w jeszcze szybszym tempie rosły przychody ze 

sprzedaży, co oznacza, że wyśrubowane wcześniej marże 

lekko się kurczą. Na fali wykazywanej w poprzednich 

miesiącach rosnącej presji inflacyjnej przedsiębiorstwa 

szybciej podwyższały ceny produktów niż rosły im koszty 

wytworzenia, co wpływało na znaczący wzrost 

marżowości operacyjnej. Jednakże, jak wskazywaliśmy w 

poprzednich raportach, dalszy wzrost cen, zwłaszcza przy 

niższym tempie wzrostu wynagrodzeń, może ograniczyć 

popyt konsumpcyjny. W tej sytuacji po stronie 

przedsiębiorstw będzie wykazywane, albo zmniejszenie 

tempa wzrostu cen, lub nawet ich spadku, co będzie 

prowadzić do obniżenia marż, albo chcąc podtrzymać 
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wysokie marże założenie niższej sprzedaży. Dla wielu 

przedsiębiorstw produkcyjnych wzrost stanu zapasów nie 

jest korzystnym wariantem, stąd kosztem niższych marż 

niejednokrotnie lepsze jest podtrzymanie wzrostu 

sprzedaży i utrzymanie lub zwiększenie udziału w rynku.  

Wskaźniki nastroju konsumentów i koniunktury w 
przemyśle (ISM) (sk.l) na tle marży operacyjnej spółek 
amerykańskich (sk.p) 

 

źródło: Bloomberg 

Ostatnie raporty PMI dla USA oraz strefy euro wykazują 

dalszy spadek wskaźników, przy czym dla strefy euro 

wskaźnik zszedł poniżej bariery 50 pkt, co oznacza 

pogorszenie koniunktury w sektorze przetwórczym. Jak 

wynika z badań, popandemiczny popyt napędzający 

wcześniejszą dobrą koniunkturę zaczyna się 

wyczerpywać, a w odniesieniu do bieżących nowych 

zamówień coraz bardziej dominują rosnące koszty 

utrzymania, które ograniczają popyt konsumpcyjny, 

zwłaszcza na dobra inne niż podstawowe. Jednocześnie 

wiele firm stoi przed dylematem rosnących kosztów 

wytworzenia, ceny produkcji sprzedanej w US wg. 

ostatnich odczytów wynoszą ponad 11%, a w strefie euro 

ostatnio zaraportowano wzrost analogicznego miernika 

dla przemysłu na poziomie ponad 35%. Naturalnie, 

oprócz wzrostu cen surowców bazowych, sprzyjają temu 

zwyżki cen energii, które dla głównych gospodarek strefy 

euro w ostatnim roku drastycznie poszybowały w górę. 

Oprócz cen paliw do elektrowni (gaz, węgiel) upalne lato 

sprzyja obniżeniu poziomu wód, które są naturalnym 

chłodziwem dla wielu elektrowni, również atomowych, co 

powoduje konieczność redukowania mocny wytwórczy, a 

ograniczanie podaży wpływa na dalszy wzrost cen.  

Pojawiają się silne rozbieżności, gdzie wspomniane ceny 

produkcji sprzedanej szybują w górą, natomiast wskaźniki 

koniunktury w sektorze wytwórczym lub nastroju 

konsumentów pogłębiają dołki. 

Otoczenie gospodarcze dla spółek w II półroczu staje się 

mniej korzystne. Nawet jeżeli presja inflacyjna będzie 

ustępować, a nie jest to pewnik w odniesieniu do 

najbliższych kwartałów, oczekiwane obniżenie tempa 

wzrostu PKB oznacza szacowanie niższego wzrostu lub 

nawet spadku zagregowanej sprzedaży przedsiębiorstw. 

Jeżeli równocześnie dojdzie do zacieśnienia marż, to 

przełożenie na zyski spółek może być już bardziej 

dotkliwe, co prawdopodobnie odbije się również na 

wycenach przedsiębiorstw. Względem tych obaw nadal 

preferujemy spółki dojrzałe o stabilnych bilansach oraz 

przepływach finansowych, najlepiej z aktywną polityką 

dywidendową (tzw. high quality). Spółki tzw. wzrostowe z 

pewnością mogą podlegać silniejszym wzrostowym 

odbiciom, jednakże uważamy, że w otoczeniu dużej 

niepewności co do koniunktury gospodarczej i 

wykazywanej podwyższonej wrażliwości tej grupy spółek 

na zjawiska inflacyjnej, ich posiadanie nie byłoby 

uzasadnione. Jednocześnie nie odrzucamy zupełnie 

posiadania akcji z rynków rozwiniętych utrzymując 

nastawienie umiarkowanie, ale nie skrajnie, negatywne. 

(mb) 

Rynki wschodzące (EM) 
• Najmocniej na rynkach wschodzących odbijają rynki 

Ameryki Łacińskiej, które wciąż rozpatrujemy 

pozytywnie. Chiny najbardziej ciążą.  

• Na tapet wraca temat kryzysu na chińskim rynku 

nieruchomości. 

• Chiny zrywają lub zawieszają porozumienia z USA. 

W lipcu rynki wschodzące ujęte jako całość były znacznie 

słabsze od rynków rozwiniętych – indeks MSCI EM 

przecenił się o 0,7%, podczas gdy MSCI World zyskał aż 

7,9%. Za słabe zachowanie rynków rozwiniętych 

odpowiadały głównie Chiny – indeks MSCI China 

przecenił się o 10%, Hang Seng stracił 7,8%. Pozostałe 

azjatyckie indeksy zyskiwały po kilka %, jednak to za mało 

by zanegować obciążający wpływ Chin na region i finalnie 

MSCI Asia zakończył miesiąc z 1,8%-owym spadkiem. 

Wynik lekko obciążał również region Europy 

Wschodzącej, który wyrażony indeksem MSCI EM Europe 

przecenił się o 1,2%. 
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W czerwcu, według Instytutu Finansów 

Międzynarodowych, odpływ kapitału z rynków 

wschodzących wyniósł łącznie 4 mld USD – na co składał 

się odpływ 10,6 mld USD z rynków kapitałowych i napływ 

6,6 mld USD na rynki dłużne. W lipcu, odnotowano 5 

miesiąc z rzędu odpływów - łącznie był co prawda 

znacznie większy, na poziomie 9,8 mld USD, jednak jego 

struktura była zupełnie inna – z rynków kapitałowych 

odpłynął zaledwie 1 mld USD, podczas gdy z rynków 

dłużnych aż 8,8 mld USD.  

 

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi szacunkami na tle 

rynków wschodzących dobrze wypadła Ameryka 

Łacińska, która mierzona zbiorczym indeksem MSCI EM 

Latin America zyskała w lipcu 4,2% i w pierwszych dniach 

sierpnia kontynuuje wzrostowe odbicie. W poprzednich 

raportach wskazywaliśmy, że zbyt głębokie wyprzedanie 

czyni rynek atrakcyjnym również z punktu widzenia 

analizy technicznej. Kluczowy w regionie brazylijski indeks 

Bovespa powrócił już powyżej okrągłego poziomu 100 tys. 

pkt., tym samym przebił majowe minima i znajduje się już 

niemal w połowie odległości pomiędzy kwietniowym 

szczytem, a dnem z połowy lipca. Akcje z regionu Ameryki 

Południowej pozostają niezmiennie atrakcyjnie 

wyceniane, ze wskaźnikiem P/E na poziomie 6,6. Region 

wciąż pozostaje najmocniej powiązany z rynkiem 

surowców, który również w II części lipca odnotował lekką 

korektę czerwcowych spadków. Ostatni odczyt 

brazylijskiego CPI wyniósł 11,9%, nieco powyżej odczytu z 

czerwca (11,7%), ale wciąż poniżej majowego szczytu 

(12,1%). Pomimo tego na początku sierpnia brazylijski 

bank centralny dokonał kolejnej podwyżki stóp 

procentowych o 50 pb. do poziomu 13,75%. Na 

następnym posiedzeniu stopy prawdopodobnie 

pozostaną na obecnym poziomie lub zostaną podniesione 

o 25 pb. Niezależnie od tej decyzji brazylijska stopa 

procentowa znajduje się już na szczycie lub w jego 

pobliżu. W kraju dynamicznie poprawia się sytuacja na 

rynku pracy – bezrobocie spadło do 9,3%, z 9,8% w 

poprzednim miesiącu, a jeszcze rok temu w lipcu 

wynosiło 14,6%.   

 

Chińskim spółkom, które odbijały po zdjęciu lockdown-ów 

w II kw. i po wprowadzeniu szeregu nowych stymulusów 

gospodarczych ponownie zaszkodziło kilka czynników w 

tym. Pierwszym z nich jest zagrożenie pandemiczne – 

letnia fala zachorowań nie rozwinęła się do poziomów 

zagrażających systemowi opieki medycznej ani w Europie, 

ani w Ameryce Południowej, w dodatku liczba 

wykrywanych przypadków znacząco już spada, co 

sugeruje zakończenie tej nietypowej wakacyjnej fali 

zachorowań. Pomimo tego, że wirus zbiera już znacznie 

mniejsze żniwo, znajdowanie się na wznoszącej fali 

zachorowań stanowiło dodatkowe ryzyko dla aktywów w 

tej części świata, jednak obecnie ryzyko to ponownie 

wraca do marginesu. Nie można jednak tego powiedzieć 

o Chinach, gdzie niezmiennie stosowana jest szkodliwa 

dla gospodarki polityka „zero-covid”. Tak się złożyło, że 

szczyt odbicia chińskich spółek wypadł na termin tuż 

przed wprowadzeniem kolejnych lockdownów – od 

poniedziałku 11 lipca zamknięto m.in. kasyna i inne 

obiekty handlowe w Makau – pierwszy raz od lutego 2020 

roku. W tym okresie około 30 mln Chińczyków znajdywało 

się pod jakąś formą restrykcji. Niektóre miasta jak np. 

Wugang wprowadzały surowy lockdown po wykryciu 

zaledwie 1 przypadku. Dopóki polityka „zero-covid” 

będzie wciąż stosowana, tak długo premia za ryzyko w 

stosunku do chińskich akcji będzie wyższa, inwestorzy 

wymagać będą wyższych stóp zwrotu za inwestycje w 

akcje spółek, na których działalność/przychody mogą 

wpłynąć bezwzględne restrykcje.  

 

Również w tym czasie (10 lipca) chińska Administracja 

Państwowa ds. Regulacji Rynku opublikowała listę 

transakcji, które naruszyły przepisy antymonopolowe – w 

tym 5 transakcji Alibaby i 12 Tencent. W każdym 

przypadku maksymalna kara wynosiła zaledwie ok. 75 tys. 

USD, jednak notowania spółek na pierwszej sesji po 

publikacji tej informacji potaniały o kilka %, gdyż jest to 

sygnał dla inwestorów, że oczekiwane luzowanie 

regulacyjne w sektorze niekoniecznie ma pokrycie w 

rzeczywistości, inwestorzy wciąż taniej wyceniają chiński 

sektor technologiczny, względem zagranicznej 

konkurencji m.in. ze względu na ryzyko regulacyjne, które 

co jakiś czas wraca na tapet od listopada 2020 roku, gdy 

wstrzymano IPO Ant Group.  

 

Wycenom chińskich aktywów, w tym szczególnie z sektora 

nieruchomości i bankom zaangażowanym w kredyty 

hipoteczne oraz kredyty dla firm budowlanych ciążą 

narastające problemy. Nabywcy nieruchomości będących 

w budowie niepokoją się i masowo odmawiają spłat 

kredytów, co skutkuje wstrzymaniem budów, deklarują 
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skłonność do dalszej spłaty dopiero w momencie oddania 

nieruchomości do użytku. Wspomniane problemy 

dotyczą już ok. 90 miast. S&P Global Ratings szacuje, że 

straty sektora bankowego mogą sięgnąć nawet 356 mld 

USD. (ok. 6,4% wartości wszystkich udzielonych kredytów 

hipotecznych). Dla deweloperów odciętych od 

finansowania przez klientów szansą na dokończenie 

projektów jest udzielenie finansowania przez już i tak 

mocno zagrożony sektor bankowy. W ostatnim roku ok. 

28% największych deweloperów negocjowało zmianę 

terminu spłaty lub nawet nie wykupiło swoich obligacji. 

Indeks chińskich banków systematycznie pogłębia roczne 

minima, w ostatnich dniach przebił nawet 5-letnie dołki.  

Negatywnie na oczekiwania wpłynął również odczyt 

chińskiego PKB za II kw. – zwiększył się zaledwie o 0,4% r/r 

– najsłabsza dynamika wzrostu od 30 lat (pomijając jeden 

spadkowy kwartał po wybuch pandemii w Wuhan). 

Rynkowy konsensus spodziewał się wzrostu o 1%. 

Kwartalnie dynamika wyniosła -2,6%. Tak słabe dane 

makro obrazują jak mocno w gospodarkę uderzyły 

lockdowny dotyczące głównie Szanghaju.  

 

Wizyta spikerki Izby Reprezentantów Stanów 

Zjednoczonych Nancy Pelosi na Tajwanie dolała oliwy do 

ognia w napięciach z Chinami. Chińczycy zareagowali 

szerokimi manewrami wojskowymi wokół wyspy. Po 

wizycie amerykańskiej przedstawicielki pogorszeniu 

uległy stosunki również z USA, m.in. zawieszono lub 

zerwano współpracę w kilku obszarach, w tym w sprawie 

zmian klimatycznych. (ad) 

Polska  
• Poprawa globalnego sentymentu dla akcji pomagała 

również spółkom z GPW. 

• PMI w przemyśle w lipcu z kolejnym odczytem 

recesyjnym. 

• Polskie akcje tanio wyceniane wg. wskaźników P/E. 

Lipiec dla odmiany przyniósł lekką poprawę nastrojów na 

GPW (we wszystkich głównych indeksach), co jednak 

najbardziej widoczne było w indeksie obrazującym 

szeroki rynek (WIG +2,7%). W minionym miesiącu średnie 

spółki prezentowały się lepiej (mWIG40 +2%) niż te 

największe (WIG20 +1,5%), natomiast neutralnie 

zachował się indeks małych spółek sWIG80. Impulsem do 

poprawy nastrojów na GPW było dobre zachowanie 

bazowych rynków akcji w USA oraz Niemczech, ale 

również globalny sentyment dla akcji mierzony indeksem 

MSCI All Countries, który w ciągu miesiąca wzrósł o 

niemal 7%.  

Notowania wybranych subindeksów sektorowych na 
GPW (2020.01=100) 

 

źródło: Bloomberg, opracowanie własne  

W przekroju sektorowym inwestorzy najmocniej docenili 

sektor paliw (+16,7%), na co również wpływ miało 

sfinalizowanie fuzji PKN Orlen z Lotosem, przez co ten 

drugi opuści skład indeksu WIG20. W lipcu PKN Orlen i 

PGNiG podpisały plan połączenia (przeniesienie majątku 

PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen 

przyznane akcjonariuszom PGNiG), co oznacza, że do 

połączenia spółek może dojść już we 

wrześniu/październiku. W ten sposób PKN Orlen stanie 

się silnym koncernem multienergetycznym (łączna 

kapitalizacja rynkowa PKN Orlen, Lotos i PGNiG 

przekracza 80 mld zł). Inwestorzy docenili efekty 

spodziewanych synergii, a w lipcu podnieśli oczekiwania 

na przyszłe wyniki sektora o niemal 20%. Na 

przeciwległym biegunie nastrojów rynkowych znalazły się 

sektory gier (-4,9%) oraz banki (-3,8%, spadające już 6 

miesiąc z rzędu). Te ostatnie w czerwcu zostały niejako 

zmotywowane do poprawy oferty depozytowej, 

perspektywą opodatkowania ich nadmiarowych zysków. 

W efekcie rynek w lipcu obniżył o 7,5% przyszłe 12-

miesięczne wyniki sektora bankowego. Jeszcze mocniej w 

dół zrewidowano wyniki dla energetyki (-10,1%), a dla 

górnictwa ( -6,8%). Energetyka obciążona jest wysokimi 

kosztami wytwarzania i cenami hurtowymi, których nie 

może w całości przerzucać na gospodarstwa domowe. 
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Najeży oczekiwać, że pod koniec roku spółki te złożą 

wnioski do URE znacząco zmieniające taryfikatory. 

W lipcu zmiany sentymentu rynkowego na ogół 

korespondowały ze zmianami oczekiwań na przyszłe 12-

miesięczne zyski sektorów GPW i głównych indeksów 

giełdy. Na to nakłada się również warstwa słabnących 

nastrojów mierzonych wskaźnikiem PMI w przemyśle, 

który w lipcu spadł do 42,1, poziomu najniższego od 

wiosny 2020 r. oraz wojna w Ukrainie. Spoglądając więc 

przez pryzmat oczekiwanych wskaźników P/E, akcje 

polskie jako cały rynek, notowane są na poziomach 

najniższych od 10 lat i na podobnych poziomach, jak akcje 

rynków wschodzących Ameryki Łacińskiej. W ramach 

krajowego rynku akcji tanie na wskaźniku oczekiwanym 

P/E są zarówno główne indeksy GPW, jak i większość 

sektorów. Drogimi pozostają jedynie gry i nieruchomości. 

Dla polskiego rynku akcji jako całości nadal pozostajemy 

przy neutralnym nastawieniu, utrzymując jego 

preferencję względem rynków rozwiniętych ogółem, za 

czym w naszej ocenie na plus przemawiają: 1) 

momentum gospodarcze, które z pewnością w drugiej 

połowie roku będzie spowalniać, ale recesja nie powinna 

się pojawić; 2) korzystna na okres wysokiej inflacji 

struktura sektorowa emitentów z GPW (duży udział 

sektora finansowego, spółek paliwowych, 

energetycznych, surowcowych); 3) bardzo niskie wyceny 

spółek zarówno na bazie bieżących jak i oczekiwanych 

zysków, dyskontujące w znacznym stopniu ewentualne, 

dalsze negatywne scenariusze. Natomiast po stornie ryzyk 

stawiamy m.in. 1) zwalczanie inflacji, które może być u w 

Polsce trudniejsze niż na rynkach rozwiniętych (także ze 

względu na poziomy inflacji), gdyż potencjalne spadki 

dynamik inflacji mogą skłonić bank centralny do 

przedwczesnego zaprzestania podwyżek stóp 

procentowych lub zwolnienia tempa podwyżek, co w 

połączeniu z wakacjami kredytowymi i obniżką PIT, 

niweluje wektor oddziaływania polityki monetarnej na 

zagregowany popyt. 2) problemy, jakie piętrzy KE z 

uruchomieniem KPO dla Polski. (tk)

Obligacje

Polskie 
• Utrzymuje się nierównowaga pomiędzy 

rentownościami krótkoterminowych obligacji 

skarbowych stałokuponowych (zapadalność do 2 lat) 

a średnio (5-) i długoterminowych (10-letnich), te 

dłuższe są obecnie mniej rentowne nawet o 1 pp. 

• Najwyższe rentowności (bieżące) znajdujemy obecnie 

na obligacjach zmienno-kuponowych i to właśnie ten 

segment obligacji, wraz z obligacjami korporacyjnymi 

polskich emitentów o wysokim standingu finansowym 

(IG) oceniamy za najbardziej perspektywiczne w 

średnim terminie (6-12 mies.) 

Lipiec i pierwsza dekada sierpnia przyniosły kontynuację 

dynamicznej wzrostowej korekty rentowności polskich 

stałokuponowych obligacji skarbowych. Względem 

maksimów z 21 czerwca, rentowności obligacji 2- letnich 

obniżyły się o 2 pp. a 5-letnich i 10-letnich aż o ponad 2,5 

pp.  

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

 

źródło: Bloomberg 

Oprócz czynników wymienionych na wstępie (bardzo 

niskie odczyty wskaźnika wyprzedzającego PMI). W 
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korekcie tej pomagały spadki rentowności (a wzrosty cen 

obligacji) m.in. na rynkach bazowych (tj. w USA i w 

Niemczech). Wydaje się też, że niezbyt aktywni ostatnio na 

krajowym rynku obligacji inwestorzy zagraniczni 

zrezygnowali z części premii za ryzyko państwa 

frontowego NATO, jakim jesteśmy (w obliczu spadku 

dynamiki działań wojennych Rosji w Donbasie i 

konkluzjach pomiędzy Rosją, Turcją i ONZ nt. utworzenia 

korytarzy do eksportu zboża z Ukrainy). Generalnie 

pozytywnie na rynkach długu przyjęta została też, na 

wskroś przełomowa, ale w pełni oczekiwana, decyzja 

Europejskiego Banku Centralnego o podwyżce głównych 

stóp procentowych w strefie euro o 0,5 pkt. proc. i de facto 

odejście od wieloletniej ortodoksji ujemnych stóp 

procentowych (a więc normalizacja polityki pieniężnej w 

strefie euro).  

Notowania aktualnych benchmarkowych serii polskich 
stałokuponowych obligacji skarbowych  

 

źródło: Bloomberg  

Korekta rentowności pozwoliła na kontynuację 

odwrócenia, trwającej od III kw. ubiegłego roku 

gwałtownej serii spadków, które szczególnie boleśnie 

dotknęły wycen polskich funduszy obligacji skarbowych i 

uniwersalnych. Zwracamy jednak uwagę na szereg 

czynników, które mogą i będą powodować, że to tylko 

korekta, a bieżące poziomy rentowności, zwłaszcza na 

długim końcu krzywej rentowności (obligacje 

długoterminowe) nie kompensują ryzyk, związanych 

chociażby z utrzymywaniem się inflacji na podwyższonych 

poziomach jeszcze przez długi czas. Rada Polityki 

Pieniężnej może być niechętna dalszemu podwyższaniu 

głównej stopy procentowej, ażeby nie zaszkodzić 

inflacyjnemu popytowi i de facto całej koniunkturze 

gospodarczej, a ostatni odczyt inflacyjny za lipiec to 

+15,6% r/r (wskaźnik CPI; o ok. 2 pkt. proc. wyższe 

dynamiki inflacji były za ten sam miesiąc w pozostałych 

krajach naszego regionu, takich jak Czechy i Węgry). 

W lipcu pojawiło się też więcej symptomów obniżenia 

presji inflacyjnej po stronie kosztowej (m.in. ceny 

surowców kontynuowały spadki), co oczywiście ułatwi 

nieco walkę z inflacją bankom centralnym i stąd wzrosty 

cen, a zniżki rentowności obligacji długoterminowych w 

wielu miejscach na świecie. 

Spowolnienie gospodarcze z kolei oddziałuje na stronę 

popytową (mniejsza skłonność do konsumpcji i inwestycji), 

ale samo w sobie nie sprowadzi oczywiście inflacji z 

powrotem z tak wysokich poziomów jakie mamy obecnie 

w okolice celów banków centralnych (2 proc. w USA i 

strefie euro, przedział od 1,5 do 3,5% w Polsce). 

Uważamy, że do ustabilizowania inflacji do zdrowego 

poziomu dla gospodarek jest jeszcze bardzo długa droga. 

Będzie to też dużo łatwiejsze w krajach wysoko-

rozwiniętych niż chociażby w Polsce, a możliwe spadki 

rocznych dynamik inflacji w odczytach za najbliższe 

miesiące mogą skłonić banki centralne do 

przedwczesnego zaprzestania podwyżek stóp 

procentowych lub ich wolniejszego tempa, co w rezultacie 

wydłuży ścieżkę spadku inflacji. Tego typu ryzyko widzimy, 

zwłaszcza w Polsce, gdzie ustawa o wakacjach 

kredytowych czy obniżka PIT od lipca istotnie niwelują 

wektor odziaływania polityki pieniężnej na zagregowany 

popyt. 

Notowania wybranych polskich skarbowych obligacji 
zmienno-kuponowych  

 

źródło: Bloomberg, cyfry w nazwie obligacji oznaczają kolejno rok i 

miesiąc zapadalności   

Cenowa korekta wzrostowa w znacznie mniejszym stopniu 

miała miejsce natomiast w ostatnich tygodniach wśród 

obligacji zmienno-kuponowych. Stawka referencyjna dla 
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większości obligacji zmiennokuponowych – WIBOR 6M, 

ustabilizowała się po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki 

Pieniężnej w pierwszej dekadzie lipca, na poziomie 7,3% 

(tuż przed nim notując wieloletnie maksimum przy 

7,43%). Co ciekawe, kwotowania kontraktów 

terminowych na przyszłą stopę procentową FRA, zaczęły 

nawet dyskontować obniżki stóp NBP za 12 mies. od teraz 

(spadając poniżej 6,5% czyli tyle wynosi główna stopa 

NBP), co już w ogóle wydaje nam się mało 

prawdopodobne.   

Rynek stopy procentowej dla PLN – 6-miesięczna stopa 
WIBOR, kontrakty terminowe (FRA) na przyszłą stopę 
procentową rynku międzybankowego oraz stopa NBP 
(proc.) 

 

źródło: Bloomberg, Bloomberg, FRA x/x+6 oznacza kontrakt na 6-

miesięczną stopę procentową obowiązującą za x miesięcy  

Odnawianie się kuponów odsetkowych aktualnym 

poziomie stopy WIBOR oznacza, że bieżąca rentowność 

portfeli funduszy obligacji zmiennokuponowych i 

krótkoterminowych (ich wspólnym mianownikiem jest 

niski parametr duration) jest wyższa aniżeli portfeli 

obligacji długoterminowych i stałokuponowych. Te drugie 

mają zdefiniowaną rentowność do wykupu w ujęciu 

nominalnym. Ostateczna nominalna rentowność do 

wykupu tych pierwszych z kolei będzie natomiast zależeć 

od przyszłej ścieżki stóp NBP, za którą podąża stopa 

WIBOR, i sumy kuponów z okresów odsetkowych do 

wykupu. 

W przypadku obligacji nieskarbowych dochodzi do tego 

jeszcze marża (premia za ryzyko), a na polskim rynku 

obligacji korporacyjnych o wysokich ratingach 

kredytowych (IG) lipiec zaowocował dalszymi spadkami 

notowań większości emisji. Po niekorzystnych 

informacjach najbardziej było to widoczne w sektorze 

finansowym, gdzie obecnie część papierów oferuje 

rentowności przekraczające 10%, czyli poziom wręcz 

niewyobrażalny jeszcze w połowie ubiegłego roku, kiedy 

stopa WIBOR6M wynosiła raptem 0,24 proc. 

Podsumowując, polskie obligacje zmienno-kuponowe 

skarbowe oraz korporacyjne emitentów o najwyższej 

wiarygodności kredytowej są dla nas od kwietnia 

najbardziej preferowaną (nastawienie umiarkowanie 

pozytywne, +1 w skali od -2 do +2) subklasą obligacji. 

Oprócz niższego niż w innych segmentach rynku ryzyka 

cenowego (parametr duration), obligacje te - ich przyszła 

rentowność jest pozytywnie wyeksponowana na 

ewentualne dalsze podwyżki stóp NBP, gdyby np. 

dynamika inflacja zbyt wolno spadała w kolejnych 

miesiącach (mowa oczywiście o dynamice wzrostu cen, a 

nie o samych cenach towarów konsumpcyjnych, bo te 

oczywiście nadal będą rosnąć).  

Warto też zwrócić uwagę, że ostatnie tygodnie to 

zaskakująca siła złotego, a kanał walutowy (silna waluta 

lokalna, w naszym przypadku złotówka) wymiernie 

pomaga ograniczać inflację poprzez niższe ceny towarów 

importowanych, np. – cen energii. Właśnie w celu 

wsparcia kursu forinta, węgierski bank centralny znacznie 

wyprzedził NBP w podwyżkach stóp procentowych, 

dochodząc po dwu gwałtownych w lipcu ruchach łącznie o 

300 pb. do najwyższego w regionie poziomu - 10,75%. 

Dla polskiego długu skarbowego stałokuponowego 

długoterminowego natomiast niezmiennie od kilku 

miesięcy utrzymujemy nastawienie umiarkowanie, choć 

nie skrajnie, negatywne (-1). Fundusze z ekspozycją nań 

nie mają niskiego limitu na duration (poziom ryzyka stopy 

procentowej wynikający m.in. ze średniej zapadalności 

portfeli obligacji) i ze względu na strukturę emisji, w 

większym stopniu aniżeli fundusze obligacji 

krótkoterminowych mogą też inwestować w 

„koronaobligacje” BGK i PFR o wyższej rentowności niż 

„skarbówki”, a takim samym ryzyku kontrahenta. Pomimo 

ostatniego umocnienia, całkowite usunięcie ich z portfela 

było naszym zdaniem nieuzasadnione. Są w stanie w 

większym stopniu korzystać także na wyższych 

rentownościach w regionie (nie tylko w Polsce). (zo) 

Zagraniczne  
• Obligacje zagraniczne we wszystkich głównych 

segmentach oceniamy mniej atrakcyjne niż polskie, 
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głównie ze względu na charakterystyczne dla nich 

wysokie duration (ryzyko wpływu stopy procentowej 

na cenę obligacji)  

Po długim czasie na rynkach obligacji korporacyjnych o 

ratingach inwestycyjnych zawitały wzrosty. Amerykański 

indeks (Bloomberg US Corporate IG) zamknął miesiąc 

zwyżką o 3,2%. W ślad za nim podążał również europejski 

indeks (Bloomberg Euro Aggregate Corporate) który w 

lipcu wypracował solidną stopę zwrotu 4,7%. Mniejszą 

zarobek przyniósł rynek azjatycki, gdzie odpowiedni dla 

tego segmentu indeks (Bloomberg Asia USD IG Bond) 

jeszcze w połowie lipca traciły -0,7%, by zakończyć miesiąc 

na 1,1% plusie.  

Takie zachowanie indeksów wynikało z dwóch 

zasadniczych czynników. Pierwszym są spadki rentowności 

obligacji skarbowych, a wzrosty ich cen na rynkach 

bazowych, drugim to zawężenie spreadów kredytowych 

(różnica rentowności obligacji korporacyjnych i 

skarbowych o tym samym okresie zapadalności i kraju 

pochodzenia), które uprzednio bardzo mocno rosły. 

Jednocześnie obserwujemy zjawisko, że to zawężenie 

spreadów kredytowych silniej obejmuje obligacje o 

najwyższym ratingu inwestycyjnym AAA, niż obligacje o 

niższym ratingu inwestycyjnym BBB. To sugeruje rosnącą 

awersję do ryzyka inwestorów poszukujących 

bezpieczniejszej przystani (silniejsza preferencja obligacji 

AAA niż teoretycznie bardziej rentownych, ale mniej 

bezpiecznych BBB).  

Konsensus analityków zakłada szczyt spreadów pod koniec 

roku następnie ich powolne zmniejszenie, natomiast 

założone najwyższe poziomy spreadów zostały już 

osiągnięte na przełomie czerwca/lipca. W odniesieniu do 

nadchodzących wydarzeń, w centrum uwagi oprócz 

danych o inflacji i wzroście gospodarczym pozostają 

decyzje banków centralnych. Zwracamy uwagę, że EBC 

kończy popandemiczny program skupów obligacji i 

przestawia się z kupna w kwocie 8 mld euro miesięcznie 

na reinwestycje zapadających obligacji oraz odsetek w 

kwocie około 1,8 mld EUR. (dm) 

Surowce 
Odnośnie naszego nastawienia do szerokiej klasy 

surowcowej - pozostaje ono pozytywne. Spadki cen metali 

przemysłowych należy uznać za przejściowe - wynikające z 

sytuacji nadzwyczajnej w Chinach. Ceny towarów rolnych, 

zwłaszcza zbóż, najprawdopodobniej nadal odzwierciedlać 

będą rosnące koszty wytworzenia (w szczególności ceny i 

dostępność nawozów) oraz ewentualne problemy z 

eksportem (chwilowo redukowane). Największy znak 

zapytania pozostaje przy cenie kruszców. Z punktu 

widzenia analizy technicznej najbardziej prawdopodobny 

wydaje się dalszy dryf ich cen w trendzie bocznym, 

natomiast niewątpliwie posiadają one w sobie opcje 

„wystrzału”, jeśli obserwowane obecnie tarcia 

„geopolitycznych płyt tektonicznych” zaczną w większym 

stopniu dotykać systemów monetarnych i z taką 

świadomością, zwłaszcza w portfelach o 

długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, warto 

ekspozycję nań utrzymywać. (zo) 

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 6,9% -2,4% -9,6% -12,6% 20,3% 33,6%

MSCI World USD 7,9% -1,8% -8,6% -11,1% 24,1% 40,1%

MSCI Emerging Markets USD -0,7% -7,7% -16,6% -23,3% -5,0% -6,5%

MSCI EM Asia USD -1,8% -6,9% -15,5% -23,0% 2,9% 0,2%

MSCI EM Latin America USD 4,2% -8,1% -5,0% -18,6% -26,0% -22,5%

MSCI EM Europe USD -1,2% -11,4% -82,3% -84,2% -83,2% -79,6%

MSCI Poland PLN 1,7% -7,5% -23,5% -25,2% -30,9% -33,5%

MSCI Frontier Markets USD 0,6% -11,7% -18,4% -18,8% -9,3% -10,3%

S&P500 - USA USD 9,1% 0,0% -6,8% -6,5% 36,7% 67,1%

Russell 2000 USD 10,4% 1,1% -4,2% -15,8% 20,2% 31,9%

MSCI Europe EUR 7,5% -2,4% -5,5% -4,3% 11,5% 15,1%

StoxxEurope600 - Europa EUR 7,6% -2,7% -5,9% -5,5% 12,1% 15,8%

DAX - Niemcy EUR 5,5% -4,4% -12,0% -13,8% 8,6% 10,9%

CAC40 - Francja EUR 8,9% -1,3% -7,4% -2,8% 15,1% 25,7%

IBEX35 - Hiszpania EUR 0,7% -5,0% -5,3% -7,2% -11,5% -22,6%

FTSE-MIB (Włochy) EUR 5,2% -7,6% -15,7% -12,2% 3,2% 4,6%

FTSE100 - Wlk. Brytania GBP 3,5% -1,6% -0,6% 4,9% -3,4% 0,7%

FTSE Nordic 30 SEK 8,4% 2,6% 0,9% -0,2% 41,4% 54,6%

Nikkei - Japonia JPY 5,3% 3,6% 4,1% 0,1% 28,6% 39,3%

TOPIX - Japonia JPY 3,7% 2,1% 3,4% 0,7% 23,7% 19,7%

MSCI China HKD -10,0% -4,0% -16,0% -30,2% -15,8% -14,7%

Hang Seng - Hongkong HKD -7,8% -4,4% -14,4% -23,4% -28,3% -25,3%

Kospi - Korea Płd. KRW 5,1% -9,0% -8,0% -24,4% 20,8% 2,1%

SENSEX - Indie INR 8,6% 0,9% 0,6% 9,3% 52,8% 78,2%

XU100 - Turcja TRY 7,8% 6,7% 30,7% 86,3% 150,8% 140,7%

BOVESPA - Brazylia BRL 4,7% -4,4% -7,8% -17,9% -0,3% 57,5%

WIG PLN 2,7% -4,8% -17,8% -18,9% -7,8% -11,8%

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

MSCI ACWI Small Cap USD 8,2% -3,5% -8,3% -16,5% 17,1% 23,2%

MSCI ACWI Large Cap USD 6,8% -2,2% -9,6% -12,0% 21,5% 35,9%

WIG20 PLN 1,5% -7,4% -21,2% -24,0% -24,7% -27,1%

WIG20 total return PLN 2,7% -5,9% -19,9% -21,9% -20,1% -19,3%

mWIG40 PLN 2,0% -5,0% -19,1% -15,7% 4,5% -15,8%

sWIG80 PLN 0,2% -6,7% -10,5% -16,2% 45,1% 10,7%

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

MSCI World Healthcare USD 3,2% 0,1% 0,1% -4,0% 35,9% 53,3%

MSCI World Energy USD 6,8% 2,1% 13,2% 42,0% 16,0% 12,7%

MSCI World Financials USD 4,9% -3,9% -14,3% -10,9% 8,2% 7,5%

MSCI World Metals&Mining USD -0,1% -19,2% -9,6% -18,7% 20,5% 27,6%

MSCI World Industrials USD 9,5% -0,7% -7,9% -13,9% 13,6% 24,0%

MSCI World Consumer Discretionary USD 15,4% -0,2% -11,8% -18,7% 29,3% 56,2%

MSCI World Consumer Staples USD 3,8% -3,9% -3,9% -2,5% 11,2% 18,1%

MSCI World IT USD 13,1% 0,2% -10,8% -12,7% 61,4% 129,8%

Nasdaq USD 12,3% 0,5% -10,0% -16,2% 49,4% 94,4%

Nasdaq100 USD 12,6% 0,7% -10,4% -14,0% 62,1% 119,1%

S&P Global Clean Energy USD 17,5% 17,8% 26,2% -1,7% 107,1% 146,9%

Eurostoxx Banks EUR 0,0% -7,2% -24,6% -14,5% -9,8% -41,4%

WIG-Games PLN -4,9% -16,1% -34,5% -48,6% -20,2%

WIG-Energia PLN 1,5% 8,4% 36,1% 17,4% 48,0% -6,1%

WIG-Banki PLN -3,8% -18,8% -41,9% -20,8% -30,2% -30,6%

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

MSCI World Growth USD 11,5% -0,4% -10,3% -17,1% 35,9% 67,1%

MSCI World Value USD 4,4% -3,3% -7,5% -5,7% 10,1% 13,6%
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Źródło: Bloomberg, dane w cenach zamknięcia na 31 lipca 2022 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 -1,5% 2,4% 26,0% 50,9% 79,5% 82,3%

Miedź USD -3,8% -18,7% -17,1% -21,0% 31,9% 24,3%

Aluminium USD 3,2% -17,4% -19,4% -4,0% 40,1% 32,9%

Bloomberg Agriculture Index TR* USD -2,1% -12,6% 4,4% 14,5% 69,1% 35,0%

Rudy żelaza USD -17,5% -28,9% -18,4% -49,7% -10,5% 62,9%

Węgiel koksujący CNY -11,3% -22,6% 1,4%

Złoto USD -2,3% -6,9% -1,4% -3,4% 23,8% 39,1%

Srebro USD 0,4% -10,6% -9,4% -20,2% 23,7% 21,5%

Bloomberg Commodity Index USD 4,1% -5,9% 13,7% 24,9% 54,2% 44,2%

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

DM skarbowe USD 1,9% -1,7% -11,6% -16,4% -10,1% -5,6%

USD Korporacyjne IG USD 3,2% 1,3% -8,6% -12,5% -0,2% 9,2%

EUR Korporacyjne IG EUR 4,7% -0,2% -6,8% -9,3% -6,6% -0,5%

USD azjatyckie IG USD 1,1% -0,2% -7,1% -9,0% 0,3% 9,9%

USD Korporacyjne HY USD 5,9% -1,0% -6,5% -8,0% 5,9% 16,2%

EUR Korporacyjne HY EUR 5,1% -3,4% -9,0% -9,8% -1,3% 5,1%

EM skarbowe w walucie lokalnej USD 0,9% -1,7% -7,9% -9,3% -2,2% 3,1%

EM skarbowe w USD USD 3,1% -3,1% -15,0% -18,7% -14,4% -6,0%

Polskie Skarbowe > 1YR PLN 5,6% 4,5% -5,1% -14,5% -9,0% 0,2%

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

EUR/USD USD -2,5% -3,1% -8,3% -14,0% -8,3% -13,0%

EUR/PLN PLN 0,8% 1,2% 3,4% 3,7% 10,5% 11,4%

CHF/PLN PLN 3,7% 6,9% 10,3% 14,8% 25,5% 30,4%

USD/PLN PLN 3,4% 4,5% 12,8% 20,6% 20,5% 28,1%

USD/JPY USD 1,8% -2,6% -13,5% -17,8% -18,4% -17,0%

Bloomberg USD Index USD 0,6% 1,8% 6,5% 11,4% 5,3% 9,5%

MSCI EM Currency Index USD -0,3% -2,0% -4,1% -4,1% 0,8% 2,5%

JP Morgan EM Currency Index USD -2,1% -3,4% -4,5% -11,4% -19,5% -27,9%

Europe REITS EUR 11,2% -7,3% -7,0% -10,2% -18,0% -20,7%

US REIT's USD 8,7% -6,3% -7,3% -5,6% 8,8% 15,2%

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

Apple USD 18,9% 3,2% -4,3% 12,2% 217,6% 359,3%

Amazon USD 27,1% 8,6% -6,3% -25,0% 41,1% 164,6%

Alphabet (Google) USD 6,8% 1,9% -12,8% -14,3% 87,3% 142,8%

Microsoft USD 9,3% 1,4% -8,5% -1,2% 105,1% 310,4%

Meta Platforms (Facebook) USD -1,3% -20,6% -47,3% -55,6% -18,8% -7,7%

Netflix USD 28,6% 18,1% -41,5% -56,3% -32,4% 22,2%

Tesla USD 32,4% 2,4% 5,3% 31,6% 1790,5% 1230,2%

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

Glaxosmithkline GBp -3,3% -4,2% 5,2% 27,3% 14,9% 45,9%

Roche CHF -1,0% -13,0% -8,9% -6,8% 28,5% 52,0%

ASML EUR 21,8% 2,1% -1,2% -12,8% 176,5% 347,8%

Nestle CHF 4,5% -7,6% 0,9% 4,8% 19,2% 62,5%

Novartis CHF 1,1% -5,5% 7,3% 1,9% 0,2% 36,0%

Novo Nordisk DKK 8,5% 5,1% 34,9% 51,6% 175,6% 260,0%

L'Oreal EUR 11,8% 5,5% 1,4% -3,0% 52,4% 125,1%

LVMH EUR 16,0% 9,0% -4,7% 0,3% 85,2% 241,7%

Astrazeneca GBp 0,4% 1,5% 25,7% 34,2% 63,9% 184,1%

SAP EUR 5,3% -2,7% -14,1% -23,0% -15,2% 10,0%

Sanofi EUR 0,9% -0,1% 7,3% 16,9% 41,1% 45,6%

MSCI EM Asia Waluta Lipiec 3 mies. 6 mies. Rok 3 lata 5 lat 

TSMC TWD 6,9% -4,9% -19,1% -11,0% 109,3% 174,6%

Tencent Holding HKD -13,4% -18,3% -33,0% -35,5% -14,2% 5,3%

Alibaba USD -21,4% -8,0% -22,4% -54,8% -49,5% -43,3%

Samsung Electronics KRW 7,7% -8,3% -15,3% -20,7% 45,4% 48,9%
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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. 


