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Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia

Jedna myśl przewodnia spina klamrą moje obserwacje w ostatnim miesiącu. Ekonomia nie jest 
nauką ścisłą. Jest nauką o motywacjach. Matematyczny aparat, którym dysponuje, opisuje 
modele mniej lub bardziej upraszczające złożoną rzeczywistość, często w sposób prowadzący 
do sprzecznych wniosków. Makroekonomia jest chyba najbardziej nauką o oczekiwaniach, 
a polityka gospodarcza o kształtowaniu oczekiwań społecznych. Zazębia się zatem z socjologią 
i psychologią społeczną, posiada punkty styku z polityką per se. Prowadzi do pytań 
o niezależność instytucji, która uważana była dotychczas za fundament najlepiej rozwiniętych 
gospodarek tego świata.

Jerome Powell, który w grudniu 2018 roku podnosił stopy procentowe by zapobiegać eksplozji 
inflacji, w sierpniu na zdalnym sympozjum w Jackson Hall ogłasza śmierć krzywej Philipsa, 
czyli równania opisującego zależność między inflacją a bezrobociem. Dotychczas, jeśli bezrobocie 
spadało poniżej poziomu uważanego za krytyczny, ceny miały wyraźnie rosnąć. Dziś mamy 
przestać wierzyć w ten paradygmat. Oglądając ten spektakl zadaję sobie pytanie, co próbuje 
uzyskać J. Powell zapewniając nas, że wzrost inflacji nawet powyżej poziomu dotychczas 
rodzącego podwyżki stóp, nie będzie powodował natychmiastowej kontry FED. Wydaje się, 
że przede wszystkim chciałby, by inflacja się tam znalazła. Po drugie nie chce, by w takim 
przypadku doszło do przeceny aktywów finansowych, szczególnie obligacji. Ta intencja moim 
zdaniem jest ważniejsza od samego działania – pokazuje, jaki cel będą w razie potrzeby miały 
także kolejne kroki FED. Bardziej zastanawia mnie jednak, czemu, relatywnie do od zawsze 
teoretycznej koncepcji krzywej Philipsa, w ciszy odchodzi inny paradygmat uznawany przez 
ekonomistów i bankierów centralnych od dekad: emisja pieniądza, który nie jest poparty 
produkcją dóbr czy usług, rodzi inflację, która może być potencjalnie zabójcza dla wzrostu 
w średnim okresie. Moja odpowiedź: bezprecedensowy, trwający jeszcze szok gospodarczy, 
ma zostać więcej niż zneutralizowany zarówno działaniami w sferze realnej, jak i wpływem 
na oczekiwania. Pozytywny scenariusz gospodarczy „wisi” na założeniu, że wszyscy uwierzymy 
w jego realizację, wtedy zadziała efekt „samospełniającej się przepowiedni.” Prawdziwym celem 
FED jest zbudowanie oczekiwań i wywołanie tego efektu.

Zbliżające się wybory prezydenckie w USA także stanowią ciekawą ilustrację do rozważań 
o motywacjach. Wbrew sondażom, które dość jednoznacznie wskazują na wygraną Demokraty 
Joe Bidena, rynki finansowe coraz śmielej wierzą w wygraną Donalda Trumpa. Widać to po 
cenach aktywów finansowych w różnych klasach aktywów i geografiach. Wydaje się oczywiste, 
że ta dychotomia musi znaleźć ujście w jakimś działaniu obozu prezydenckiego przed wyborami, 
które wywoła zmianę społecznej percepcji. I oto w pierwszych dniach września federalny urząd 
zapowiada, że do 1 listopada powinna pojawić się szczepionka na COVID-19. 
Wybory prezydenckie odbędą się 2 dni później.
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W sierpniu prawdopodobnie do każdego z nas odtarła informacja, że Chiny postawią na wzrost 
popytu wewnętrznego i rozwój klasy średniej. Wydaje mi się, że nie jest to wyłącznie efekt 
znakomitej publikacji Jacka Bartosiaka, gdyż doniesień na ten temat więcej znalazłem 
w mediach obcojęzycznych niż polskich. Zadaję sobie pytanie: jakie znaczenie ma w tej 
układance perspektywa władz chińskich? Na ile przestrzeń do bogacenia się jest wyborem, 
wynikającym z prawdopodobnego spadku chińskiego eksportu, a na ile jest wyrazem napięć 
społecznych, wentylem, przez który ma zostać uwolnione nadmierne ciśnienie. Ciśnienie 
wywołane spadkiem tempa wzrostu chińskiego PKB, z około 6% rocznie do oficjalnego zera. 
Patrząc na znaczne zadłużenie chińskich firm i gospodarstw domowych, podejrzewam, 
że widzimy odbicie narastających napięć społecznych, wysiłki władzy zmierzającej 
do zachowania status quo.

Wróćmy jeszcze do tezy z początku 2020 roku. Rynki finansowe stały się narzędziem polityki 
gospodarczej. Ich rolą przestało być odzwierciedlanie fundamentów, stały się kołem sterowym 
w rękach bosmana i służą sterowaniu gospodarką. Skoro w okresach wyjścia z recesji hossa na 
akcjach i obligacjach jest narzędziem do pobudzenia aktywności w szerszej gospodarce, 
warto mieć pewien dystans do założenia, że kiedy gospodarka będzie hulać, na rynkach, 
szczególnie akcji, trwać będzie w najlepsze i przyśpieszać hossa. Hossa jest za to dziś, kiedy, 
jak twierdzi część uczestników rynku, nie ma ku temu wystarczających powodów. Najbliższym 
wyzwaniem prawdopodobnie będzie moment, w którym przekonanie o trwałości hossy 
w oparciu o ciąg interwencji rządu i banku centralnego, trafi pod strzechy i przestanie napędzać 
kapitulację kolejnych pesymistów.

Zagraniczne rynki akcji
W drugim miesiącu wakacji inwestorzy lokujący swoje oszczędności na światowych giełdach 
mieli, podobnie jak w lipcu, mnóstwo powodów do radości. Indeks zrzeszający parkiety rynków 
rozwiniętych (MSCI World) wzrósł w sierpniu o 6,5%, choć performance poszczególnych 
regionów był mocno zróżnicowany. Dość powiedzieć, że S&P500 wzrósł w ostatnim miesiącu 
o 7%, podczas gdy pan-europejski Stoxx600 o „zaledwie” 2,9%. Jak już niejednokrotnie 
podkreślaliśmy, bardzo bliskie i częste obserwowanie zachowania samych indeksów może 
prowadzić, zwłaszcza w przypadku naszych zagranicznych funduszy tematycznych, 
do błędnych decyzji inwestycyjnych, dlatego zalecamy dużo głębszą analizę.

Ostatnie tygodnie to okres wytężonej pracy po naszej stronie, bazujący na lekturze oraz 
analizie danych finansowych spływających głownie z  amerykańskich spółek zamykających 
okres raportowania kwartalnego. Na koniec sierpnia 98% spółek z S&P500 zaraportowało 
wyniki i aż 84% z nich pobiło oczekiwania rynkowe w odniesieniu do poziomu wypracowanego 
zysku netto na akcję (EPS). Tak wysoki poziom pozytywnych zaskoczeń nie był widziany wśród 
amerykańskich spółek aż od 2008 roku! 

W ujęciu sektorowym największy odsetek pozytywnych zaskoczeń odnotował sektor IT (94%), 
sektor surowców (93%), zdrowia oraz przemysł (92%). Największą jednak  niespodziankę 
sprawił inwestorom (uwaga uwaga!) sektor dóbr podstawowych, którego zagregowany zysk 
netto w drugim kwartale wyniósł 9,1mld USD, wobec oczekiwanej przez rynek straty 
na poziomie -2,1mld USD! Nie do przecenienia jest tutaj poziom EPSu wygenerowanego przez 
Amazon: 10,3 USD wobec 1,48 USD oczekiwań.

W kontekście opublikowanych wyników finansowych sądzimy, że warto zwrócić uwagę 
na jeden, często pomijany, element w całej układance rynkowej. Otóż szczególnie pozytywną 
tendencją, zaobserwowaną w ostatnich tygodniach, jest zmiana w postrzeganiu zdolności firm 
do wynagradzania akcjonariuszy (poprzez wypłatę dywidend). Jeszcze pięć miesięcy temu 
analitycy spodziewali się, że dywidendy w USA spadną w całym roku o ok. 25% (dla indeksu 
S&P 500), co byłoby zbliżonym spadkiem do tego widzianego w latach Kryzysu Finansowego 
’08. W tej chwili analitycy zmienili swoje nastawienie i spodziewają się spadku o… 1%-5% 
w całym roku. Czy taka poprawa jest faktycznie możliwa? Otóż jeśli prześledzi się tempo 
zawieszeń i obniżek dywidend dla indeksu S&P 500 to można odkryć, że o ile w marcu było 
takich wydarzeń 12, następnie 24 w kwietniu i 23 w maju, to wraz z odmrażaniem światowej 
gospodarki zanotowaliśmy jedynie 8 zawieszeń i obniżek dywidend w ciągu ostatnich przeszło 
2 m-cy, a to jeszcze należy skonfrontować z przeszło 30 sytuacjami, gdzie nastąpiła 
rzeczywista podwyżka lub inicjacja wypłaty dywidendy.
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Ostatnie wyniki kwartalne, które spłyną do nas w najbliższych dniach, zwiastują jednocześnie 
kilkutygodniowy okres informacyjnej flauty, przynajmniej ze strony spółek. Jak już 
niejednokrotnie podkreślaliśmy, w tym czasie sentyment inwestorów jest w zdecydowanie 
większy stopniu podatny na wszelkiego rodzaju informacje czy doniesienia i pogłoski natury 
geopolitycznej, które powiedzmy sobie szczerze, pozostają poza czyjąkolwiek kontrolą. 
Co więcej, mając na uwadze ostatnią prostą w walce o głosy wyborców w walce o urząd 
prezydenta USA oraz fakt, iż globalna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, mówiąc 
kolokwialnie, nie jest do końca jasna (rosnąca liczba zachorowania w poszczególnych regionach 
Europy i ponownie wprowadzane obostrzenia, przynajmniej w ruchu lotniczym, powinniśmy 
więc spodziewać się w najbliższych tygodniach wzmożonej zmienności na rynkach akcji. 

Jak zawsze apelujemy do Państwa o zachowanie inwestycyjnego spokoju oraz permanentne 
używanie w swoich decyzjach inwestycyjnych przysłowiowego „szkiełka i oka”. W naszej opinii 
zmiany i procesy, które zostały zapoczątkowane w ostatnich miesiącach (m.in. przyspieszona 
cyfryzacja życia przedsiębiorstw) zostaną z nami na dłużej i w zdecydowanie większej skali, 
niż większość prognozowała.

Polski rynek akcji

W sierpniu GPW wpisała się w sprzyjające otoczenie zewnętrze. Gołębie podejście FED-u 
nie wpływało korzystnie na USD, który w sierpniu notował dwuletnie minima względem EUR 
(1,20). Drugim czynnikiem przejawiającym za rynkami rozwijającymi była kontynuacja wzrostu 
cen surowców (popyt ze strony Chin oraz zapowiadane programy infrastrukturalne – miedzi, 
czy „pompowana” przez banki centralne płynność  – metalom szlachetnym).  

WIG zwyżkował w ubiegłym miesiącu o 2,3% w walucie lokalnej oraz 4,1% w USD czyli istotnie 
lepiej od MSCI Emerging Markets, który wzrósł w sierpniu o 2,2% oraz STOOXX Europe 600 dla 
którego stopa zwrotu wyniosła 3,1%. Po wielu miesiącach na czele, pogromcę znalazł sWIG80. 
Tym razem średnie spółki (mWIG40) zyskały 4,0%, wobec 2,2% dla „maluchów” (sWIG80) oraz 
1,9% blue chips (WIG20). 

Lokalnie wspierające dla GPW były również publikowane wyniki, choć oczywiście wpływ na to 
mają nie dynamiki ich poprawy, ale „przebijane” oczekiwania.  

Skumulowane, oczyszczone o wpływ zdarzeń jednorazowych, zyski za drugi kwartał 
na poziomie netto spółek z WIG20 uległy przepołowieniu. 6 mld PLN otrzymane przez PGNiG 
od Gazpromu, powoduje że na pierwszy rzut oka, zaskakująco, łączne zyski naszych blue chips 
wrosły mimo pandemii, jednak jest to oczywiście element wymagający wyłączenia z kalkulacji. 
Największe dynamiki spadku wyników notowały spadki wydobywcze, paliwowe oraz banki. 
Niewielkiego pogorszenia zysków (nie uwzględniając odpisów) doświadczyły spółki 
energetyczne. Podwojenie przychodów notował e-commerce, jednak zdołało to tylko 
nieznacznie ograniczyć spadki obserwowane u detalistów odzieży i obuwia. Zbliżone wyniki 
do roku ubiegłego raportowały spółki telekomunikacyjne. Z kolei wygranymi były podmioty, 
które niejako pozwoliły nam „przetrwać” w domu zapewniając żywność i rozrywkę. 
Z grona największych spółek czekamy jeszcze tylko na wyniki PZU (10.09).

Podgrupa „misiów” jest zdecydowanie bardziej zdywersyfikowana sektorowo i w ich przypadku 
(na bazie dostępnych na razie raportów) dynamika spadku zysków wyniosła blisko 20%. 
Prym w poprawie wyników wiodły materiały ochronne, producenci gier oraz branża IT.

Z racji nie mającej precedensu sytuacji, amplituda prognoz analityków na drugi kwartał była 
rekordowo wysoka, w wyniku czego obserwowaliśmy dynamiczne zmiany notowań spółek 
po publikacji wyników. W zdecydowanej większości były to reakcje pozytywne (nieznacznie 
ponad 2 razy więcej spółek raportowało wyniki powyżej konsensusu), właśnie na skutek 
historycznie najwyższych „pobić” oczekiwań i to zarówno wśród spółek gdzie dynamiki 
spadków były niższe od prognoz, jak również podmiotów które zyskały na nietypowej sytuacji 
jeszcze bardziej przyspieszając dotychczasowe wzrosty. Właściwie, poza paliwami, nie można 
wskazać sektora, który raportowałby wyniki poniżej oczekiwań analityków. Wniosek – polska 
gospodarka poradziła sobie lepiej, niż obawiali się tego inwestorzy jeszcze kilka miesięcy temu.
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W sierpniu obserwowaliśmy w Polsce nasilenie dziennej skali zachorowań na COVID-19 
do rekordowych 900 przypadków. Ewidentnie twierdzenie o zmniejszeniu transmisji wirusa 
w sezonie wakacyjnym upadło, zamiast oczekiwanych dwóch fal mamy cały czas do czynienia 
z pierwszą, która przybrała na sile. Widzimy to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wzrosty 
zachorowań w kraju wiązane są przede wszystkim z wyjazdami wakacyjnymi czy imprezami 
rodzinnymi.

Rynki obligacji
Ostatni miesiąc wakacji był okresem z przewagą pozytywnego sentymentu. Rynek cieszył się, 
że druga fala zachorowań w USA powoli traci na sile, a jej rozwój  w Europie prawdopodobnie nie 
przyniesie tak negatywnych gospodarczo  skutków, jak na wiosnę. W efekcie rentowności 
obligacji  rynków bazowych w ciągu miesiąca zaliczyły dwie próby  wybicia w górę, jednak  jak 
dotąd nie  można  powiedzieć, że  były  udane. Rentowność amerykańskich dziesięciolatek 
w pierwszej połowie miesiąca wzrosła z 0,53% do 0,72%, potem zawróciła, a następnie pod 
koniec osiągnęła poziom 0,78%, co było najwyższym poziomem od  czerwca. Miesiąc zakończył 
się w okolicach 0,7%.  To co istotne, dwukrotne wybicie rentowności w okolice poziomu 0,75% 
zostało wykorzystane przez kupujących. Rentowności niemieckich bliźniaczek zaliczyły 
analogiczne ruchy. Rentowności wzrosły z -0,52% do poziomu -0,4% na koniec miesiąca, notując 
swoje maksimum w okolicach -0,38%. 

Większość rentowności obligacji rynków peryferii Europy kolejny miesiąc zawęziła się kilka p.b.,   
w stosunku do rynków bazowych. Przykładowo, spread włoskich 10-latek do niemieckich 
zmniejszył się  z poziomu 153 do 149 p.b., ale w trakcie miesiąca  był nawet poniżej 140 p.b. 
Dobrze zachowywały się analogiczne obligacje greckie, których spread zawęził się z 161 do 150 
p.b. 

Umiarkowanie dobry miesiąc ma za sobą większość obligacji w twardej walucie w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. Troszkę słabszą końcówkę miesiąca między innymi miały 
obligacje Rumunii, czy Chorwacji, których rentowność nieznacznie wzrosła. Zawężenie się 
spreadów zobaczyliśmy na większości eurowych i dolarowych obligacjach Brazyli, czy Meksyku. 
Poprawa tutaj była już jednak dużo mniejsza, niż w poprzednich miesiącach, co oznacza, że rynek 
wyczerpał momentum i o dalsze wzrosty może być ciężko, nawet z pomocą gołębich i stojących 
na straży niskich rentowności banków centralnych.  Można podsumować, że obligacje 
z większym ryzykiem kredytowym w twardej walucie  znowu dały lepiej zarobić, niż obligacje 
rynków bazowych, ale już nie wszystkie i nie tyle, co w poprzednich miesiącach. Można więc 
stwierdzać, że rynek dojrzewa do selekcji i wzrosty nie są już realizowane tak dynamicznie i taką 
szerokością, jak w poprzednich miesiącach. Płaski miesiąc mają  za sobą  indeksy obligacji  
w walutach lokalnych.  Bezbarwny miesiąc w okolicach zera lub nieznacznie na plus zakończyły 
rynki obligacji  high-yield . 

Sierpień był miesiącem wakacji i nie odbyły się posiedzenia  głównym banków centralnych. 
Z pomocą dla  głodnych informacji  przyszedł prezes Powell podczas corocznego, tym razem 
w wersji zdalnej,  sympozjum przedstawicieli banków centralnych w Jackson Hole. 
Przewidywania  rynku, co do zmiany  po przeglądzie celów i narzędzi polityki pieniężnej zostały 
zrealizowane. Powell zapowiedział, że FED zmienił definicję celu inflacyjnego na uśredniony 2% 
cel w przedziale czasu. Oznacza to, że  w pewnym horyzoncie inflacja ma się utrzymywać na 
średnim poziomie 2%. Jeżeli po okresie niższego od założonego wzrostu cen następuje 
umiarkowane przekroczenie, to może się ono przez jakiś czas utrzymywać i nie będzie oznaczało, 
że należy zacieśniać politykę pieniężną. Dla rynku oznacza to możliwość utrzymania przed FED  
niskich stóp procentowych w dłuższym horyzoncie, nawet jeśli  inflacja  przestrzeli 
dotychczasowy 2% cel inflacyjny. Dodatkowo  szef FED-u oznajmił, że inaczej  oceniany będzie 
również rynek pracy. FED będzie dokonywał teraz oceny niedoboru pełnego zatrudnienia 
w gospodarce. Mimo gołębiego  komunikatu, rentowności po wystąpieniu Powella  wspięły się  
górę i osiągnęły najwyższy, wspomniany wyżej poziom w minionym miesiącu. 
Na więcej szczegółów trzeba zapewne poczekać do wrześniowego posiedzenia FED. 
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Wskaźniki PMI były za sierpień lepsze z gospodarki amerykańskiej, niż strefy euro, co jest 
sytuacją odwrotną do lipca. Wynika to z tego, że druga fala wzrostu zachorowań najpierw 
nastąpiła w USA, a w sierpniu w Europie. W strefie euro wstępny odczyt PMI z przemysłu wyniósł 
51,7 vs 51,8 w lipcu. Wyraźniejszy spadek zanotował usługowy PMI, który spadł z 54,7 w lipcu 
do 50,5 w sierpniu. Odczyty dalej  trzymają się powyżej poziomu 50 pkt oznaczającego 
ożywienie. Słabsze dane z Europy zrekompensowały te zza oceanu. W USA przemysłowy PMI 
wskazał 53,1 vs 50,9 miesiąc wcześniej. Jeszcze lepszy odczyt zanotował PMI usługowy, 
który wzrósł w sierpniu do 55,0 z 50,0 w lipcu.  

W minionym miesiącu  poznaliśmy odczyt polskiego PKB za drugi kwartał. Spadek PKB 
na poziomie 8,2% r/r z jednej  strony wydaje się ogromny, jednak w skali UE jest to jeden 
z lepszych wyników. Zarówno konsumpcja jak i inwestycje spadły o 10,9% r/r. 
Pozytywnie kontrybuował eksport netto. W kolejnych kwartałach motorem wzrostu powinna 
być konsumpcja, co widać już w danych miesięcznych. Odnosząc się do danych za lipiec, sprzedaż 
detaliczna oraz produkcja przemysłowa były wyższe, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, 
co wskazuje na V-kształtne odbicie gospodarki w tych segmentach. Gorzej będzie 
z inwestycjami. Produkcja budowlano montażowa była w lipcu niższa o 10,9% r/r.  
Zarówno inwestycje publiczne jak i prywatne będą hamulcem w kolejnych kwartałach. Trochę 
powinien pomóc program Next Generation EU uzgodniony w lipcu, jednak to temat na 2021 rok. 
Suma tych czynników sprawia, że po szybkim początkowym odbiciu dalsze ożywienie będzie 
przebiegało raczej w formie wykresu pierwiastka, niż litery V, co również wspiera bieżącą 
retorykę RPP. 

Szybki szacunek inflacji za sierpień wyniósł 2,9% vs  3,0% w lipcu i 3,3% w czerwcu. Jest to efekt 
wygasania podwyżek w czasie trwania i po kwarantannie w usługach oraz cen administracyjnych 
z początku roku. Inflacja powinna w najbliższym czasie spadać w kierunku 3%, a dalej poniżej 
celu inflacyjnego NBP, zgodnie z zmniejszoną presją popytową w okresie recesji. 
Prawdopodobnie po raz pierwszy od początku roku spadła inflacja bazowa. Najbliższe miesiące 
będą wpisywać się w gołębią retorykę większości członków RPP zwiększającą szanse 
na stabilizację stóp na obecnych poziomach. 

Lokalny rynek obligacji oddał się presji z dwóch stron. Częściowo podążał za rynkami bazowymi, 
a trochę za lokalnym zachowaniem się obligacji krajów CEE. Znalazły się one pod presją 
po wyższych od oczekiwań odczytach inflacji za lipiec w regionie. Spowodowało to, że w sierpniu 
zaczęły rosnąć rynkowe stopy procentowe. Odbywało się to przy relatywnie mniejszym wzroście 
rentowności obligacji, szczególnie na krajowym rynku, co powodowało zawężenie się premii 
obligacji do swapa stopy procentowej do poziomów sprzed pandemii. 

Na krajowym rynku stopy procentowej (swapów stopy procentowej) doszło do wystromienia 
krzywej. Dwuletnia stopa wzrosła  z 0,235% do 0,33%, pięcioletnia z 0,5% do 0,72%, a 10–letnia 
z 0,835% do 1,13%. Nachylenie krzywej stopy 2vs10 lat wzrosło z 60 do 80 p.b. Ruch 
na obligacjach skarbowych był istotnie mniejszy, ale również tam krzywa wystromiła się z 120 
do 128 p.b. Rentowności obligacji 5–letnich wzrosły z 0,66% do 0,73%, a 10-letnich z 1,29% 
do  1,4%. Implikuje to poziomy  spreadu do stopy procentowej bliskie zeru w segmencie 5-letnim 
i 27p.b. o zapadalności 10 lat. Są to poziomy, które ostatni raz widzieliśmy na początku roku. 
Zacieśnienie się spreadu oznacza, że obligacje zmiennokuponowe przestają  być notowane 
do niego z premią. Jest to pozytywna informacja dla tych obligacji.   

W sierpniu Ministerstwo Finansów  przeprowadziło jedną aukcje zamiany. Sprzedano nowe 
obligacje za 3,54 mld zł, przy popycie 3,94 mld zł. Największa uwaga skupiła się na pięcioletnim 
papierze stałokuponowym. Przetarg obligacji gwarantowanych przez SP odbył się bez większej 
uwagi rynku.  PFR po raz kolejny nie przeprowadził programu  emisji swoich obligacji a BGK zrobił 
względnie niewielką emisję o wartości 5,68 mld wartości  nominalnej w wcześniej już 
wyemitowanych obligacjach 10- i 13-letnich. 

W minionym miesiącu NBP przeprowadził aukcje zakupu obligacji, na której można było oddać 
papiery skarbowe i gwarantowane. Odkupiono z rynku jedynie obligacje skarbowe o wartości 
nominalnej ponad 350 mln zł w segmencie 6-8 letnich papierów stałokuponowych. 

W sierpniu doszło w końcu do ponownego przeglądu tegorocznego budżetu państwa. 
Nowelizacja przewiduje deficyt na poziomie 109,3 mld zł i jest to szacunek raczej 
konserwatywny. Stanowi to 4,9% PKB. Pod koniec miesiąca przyjęto również projekt ustawy 
budżetowej na 2021 rok. Przedstawia on 82,3 mld zł deficytu, co stanowi 3,5% PKB. Budżet 
opiera się na założeniach 4% wzrostu PKB i inflację na poziomie 1,8%. Poinformowano również, 
że środki z tarczy PFR będą wliczane do deficytu i długu general government. 
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Oznacza to poziom deficytu 12% i 6% odpowiednio w 2020 i 2021 roku oraz poziom długu 
powyżej zawieszonego przez UE limitu 60%. Według polskiej metodologii dług publiczny będzie 
wynosił na koniec tego i kolejnego roku poniżej limitu konstytucyjnego 55%.  

Ministerstwo Finansów podało, że na koniec miesiąca na rachunkach budżetowych było około 
125 mld zł, a stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi około 97%. 
W efekcie we wrześniu nie będzie aukcji regularnej, a odbędą się wyłącznie aukcje zamiany, 
odpowiednio 3 i 17 września. Dzień przed drugą aukcją, 16 września, NBP przeprowadzi  jedną 
aukcję zakupu  papierów wartościowych. We wrześniu zapowiedziany został  jeden przetarg 
obligacji BGK gwarantowanych przez SP, 23 dnia miesiąca, na którym mogą zostać 
zaoferowane, już wyemitowane obligacje 5-,10 i 13-letnie.  

Okres wakacyjny podtrzymał  tendencję widoczną od kwietnia na lokalnym rynku obligacji 
korporacyjnych. Popyt odbudował się na obligacjach bankowych, instytucji finansowych, spółek 
Skarbu Państwa oraz listów zastawnych. Dalsza niechęć jest widoczna na papierach mniejszych 
emitentów z większości segmentów narażonych na ryzyko koniunktury. 

Rynki obligacji we wrześniu czeka bardziej barwny kalendarz. Czekamy na posiedzenie, 
na którym 10 września EBC prawdopodobnie postara się podjąć próbę wyhamowania 
umacniania się euro do dolara. Następnie 15 września odbędzie się posiedzenie RPP, na którym 
spodziewamy się podtrzymania dotychczasowego przekazu, a dzień później rynek będzie 
czekał na szczegóły od prezesa Powella, dotyczące nowej strategii polityki pieniężnej. 
Z każdym kolejnym dniem zbliżamy się do wyborów prezydenckich w USA, gdzie szanse znowu 
zaczęły się wyrównywać i prezydent Trump ma szansę wrócić do gry.  Dalej czekamy również 
na porozumienie w amerykańskim Kongresie dotyczące pakietu fiskalnego. 



kurs miesiąc ytd rok

S&P500 3500,31 7,01% 8,3% 19,6%

DJIA 28430,05 7,57% -0,4% 7,7%

NASDAQ 11775,46 9,59% 31,2% 47,9%

CAC40 4947,22 3,42% -17,2% -9,7%

FTSE100 5963,57 1,12% -20,9% -17,3%

DAX 12945,38 5,13% -2,3% 8,4%

NIKKEI225 23139,76 6,59% -2,2% 11,8%

SHANGHAI COMP 3395,68 2,59% 11,3% 17,7%

RTS 1258,60 1,96% -18,7% -2,7%

ISE 100 1078,61 -4,29% -5,7% 11,5%

BOVESPA 99369,20 -3,44% -14,1% -1,7%

SENSEX 38628,29 2,72% -6,4% 3,5%

INDEKSY ŚWIATOWE STOPY PROCENTOWE (ZMIANA W P.B.)

SUROWCE

najnowsze poprzednie najnowsze poprzednie najnowsze poprzednie najnowsze poprzednie

PKB -8,20 2,00 -9,10 0,30 -15,00 -3,10 -14,10 -2,50

In���� 2,90 3,00 1,00 0,60 -0,20 0,40 0,90 0,80

Sprzedaż detaliczna 2,70 -1,90 2,70 2,10 0,40 1,30 0,70 1,30

Produkcja przemysłowa 1,10 0,50 -8,18 -11,03 -12,30 -20,40 -11,60 -20,10

Stopa bezrobocia 6,10 6,10 8,40 10,20 7,90 7,70 7,20 7,10

POLSKA Y/Y USA Y/Y STREFA EURO Y/Y UE Y/Y

D A N E  N A  3 1 . 0 8 . 2 0 2 0

04.09.2020

kurs miesiąc ytd rok

WIG20 TR 3289,77 1,8% -16,0% -15,3%

WIG 51629,45 2,3% -10,7% -9,0%

mWIG40 TR 4862,96 4,0% -4,4% -0,6%

sWIG80 TR 18925,08 2,2% 24,2% 30,5%

MSCI Poland 1242,71 2,3% -17,7% -17,6%

INDEKSY POLSKIE

kurs miesiąc ytd rok

WIBOR 3M 0,23 0 -148 -149

Polska 2 lata PLN 0,13 3 -136 -143

Polska 5 lat PLN 0,73 7 -108 -95

Polska 10 lat PLN 1,40 11 -72 -44

Polska 10 lat EUR -0,01 -5 -17 11

Polska 10 lat USD 0,83 -3 -136 -123

USA 10 lat 0,70 18 -121 -79

Niemcy 10 lat -0,40 13 -21 30

High Yield USD 5,34 -3 15 -38

High Yield EUR 0,10 4 -13 22

kurs miesiąc ytd rok

ROPA BRENT  45,28    4,6% -31,4% -25,1%

ZŁOTO  1 967,80    -0,4% 29,7% 29,4%

SREBRO  28,14    15,4% 57,6% 53,2%

MIEDŹ  304,10    6,0% 8,7% 20,1%

ALUMINIUM  1 771,50    5,2% -1,0% 2,3%

GAZ ZIEMNY  2,63    46,2% 20,1% 15,1%

Dane w kolumnie PKB „poprzednie” są o kwartał starsze.  Dane w kolumnach Inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i stopa bezrobocia 
„poprzednie” są o miesiąc starsze. 

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez 
zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym 
o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci 
sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.
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