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SIERPIEŃ V PIGUŁCE
GŁÓWNE WYDARZENIA NA ŚWIECIE
12. sierpnia w globalne rynki finansowe uderzył kolejny kryzys w Argentynie. Prezydent Mauricio Macri przegrał prawybory
do październikowych wyborów prezydenckich. Prawybory wygrał lewicowy populista Alberto Fernandez. Reakcja rynków
finansowych była ogromna. W poniedziałek 12 sierpnia peso argentyńskie osłabiło się o 20 % w stosunku do dolara, akcje
argentyńskie osłabiły się o 48 % w dolarach, a ceny obligacji skarbowych również gwałtownie spadły. Pod koniec miesiąca
nadeszła względnie spodziewana dziewiąta niewypłacalność Argentyny lub bankructwo. Następnie bank centralny Argentyny
wprowadził kontrole kapitałowe. Sytuacja w Argentynie będzie krytyczna jeszcze przez bardzo długi czas.
We Włoszech rozpadł się rząd. Lider Ruchu Północnego Matteo Salvini liczył na wcześniejsze wybory, ale prawdopodobnie
ostatecznie do nich nie dojdzie. Dodajmy, że zgodnie z historycznymi statystykami rząd we Włoszech wytrwa w przybliżeniu
około półtora roku.
Według zrewidowanych szacunków Czeskiego urzędu Statystycznego, gospodarka krajowa wzrosła o 2,7 % rok do roku
w drugim kwartale i o 0,7 % kwartał do kwartału. Tak więc, w porównaniu do pierwszego wstępnego szacunku nastąpiła
nieznaczna zmiana w górę tylko dla kwartalnego wzrostu, z 0,6 do 0,7 %. Wzrost w drugim kwartale nieznacznie przekroczył
zatem oczekiwania rynku na poziomie 2,6% i był zgodny z szacunkami CNB. Pomimo względnie korzystnej liczby struktura
wzrostu wydaje się mieszana, inwestycje spowolniły powyżej oczekiwań, a znaczna część wzrostu napędzana jest eksportem
netto ze względu na spowolnienie dynamiki importu. W całym 2018 r. Gospodarka krajowa wzrosła o 2,9%, w tym roku ma
spowolnić do 2,4%, a w 2020 r. wzrost o 2,2% w zależności od dalszego rozwoju za granicą.
Wojna handlowa między USA a Chinami „płonęła“ w pełni. Przeciwnicy stale wymieniali oświadczenia dotyczące
wprowadzenia nowych ceł. Prezydent Trump poprosił korporacje amerykańskie o wycofanie się z Chin do innych krajów.
Chiny zareagowały głównie osłabieniem juana powyżej krytycznego poziomu 7 juanów za dolara. USA natychmiast nazwały
Chiny „manipulatorem walutowym”. Ponownie okazało się, że wojna handlowa najprawdopodobniej potrwa bardzo długo.
Utrzymująca się gołębia postawa kluczowych banków centralnych i spowolnienie dynamiki światowej gospodarki
spowodowały dalszy znaczny wzrost cen obligacji, odpow. spadek rentowności do terminu zapadalności. Obecna sytuacja
na globalnym rynku obligacji jest bezprecedensowa. Około 30% wszystkich obligacji ma obecnie ujemny zwrot, więc ceny są
na najwyższych w historii poziomach.
Cała niemiecka krzywa rentowności jest teraz ujemna. Nawet kilka wysokodochodowych obligacji korporacyjnych (high
yield) denominowanych w euro przynosi obecnie ujemne zwroty. 100-letnie obligacje rządowe Austrii poniżej 1%. Całkowity
globalny wolumen obligacji o ujemnej stopie zwrotu wynosi obecnie bezprecedensowo 17 trylionów dolarów.
Biorąc pod uwagę prawdopodobną kontynuację łagodnej polityki pieniężnej kluczowych banków centralnych, w tym
ewentualne odnowienie programu luzowania ilościowego EBC, tj. skupu obligacji, jest całkiem prawdopodobne, że rentowności
obligacji będą nadal spadać odpow. ceny osiągną nowe szczyty.
Ogólnie w sierpniu wzrosła awersja do ryzyka, głównie z powodu wojny handlowej, Brexitu i sytuacji we Włoszech. Ponadto
dane makroekonomiczne zaskoczyły raczej negatywnie. Rezultatem był spadek na giełdach, choć nie był on istotny.

SYTUACJA NA RYNKACH FINANSOWYCH
Zwiększona awersja do ryzyka przyniosła korzyści dolarowi. Indeks dolara DXY, który mierzy wydajność dolara w stosunku
do koszyka głównych walut światowych, zyskał 0,4%. W stosunku do euro dolar umocnił się o 0,7% do 1,099 USD za euro.
Z drugiej strony zawiodły waluty gospodarek wschodzących, których indeks wobec dolara osłabił się dość znacząco o 3,3%.
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SYTUACJA NA RYNKACH FINANSOWYCH
Korona również osłabła w środowisku o podwyższonej awersji do ryzyka. W rezultacie korona osłabiła się względem euro
o 1,0% i wobec dolara o 1,6%, kończąc miesiąc odpowiednio na poziomie 25,92 CZK/EUR. 23,48 CZK/USD.
Akcje w środowisku o podwyższonej awersji do ryzyka odnotowały straty. Najszerszy globalny indeks giełdowy MSCI All
Country World odpisał 2,6%. Z regionalnego punktu widzenia akcje z rynków rozwiniętych ponownie odniosły większy sukces
(MSCI World -2,2%), podczas gdy rynki giełdowe krajów wschodzących straciły znacznie więcej (MSCI Emerging Markets
-5,1%). Od początku roku światowe rynki akcji są silniejsze o 12%.
Spośród monitorowanych rynków tylko akcje w Rumunii (BET + 0,3%) odnotowały niewielki zysk. Ameryka Łacińska
odnotowała największą stratę z powodu sytuacji w Argentynie (MSCI Ameryka Łacińska -8,5%). Ze względu na obawy
związane z Brexitem akcje w Wielkiej Brytanii również zawiodły (FTSE 100–5,0%).
Obligacje nadal rosły. Globalny indeks obligacji Bloomberg Barclays zyskał 2,0%. Czeskie obligacje skarbowe również osiągnęły
bardzo dobre wyniki, zyskując 1,9%. Rentowność do terminu wymagalności obligacji skarbowych o krótkim dwuletnim
terminie zapadalności spadła o 0,06% do 1,07%. Rentowność do terminu wymagalności obligacji skarbowych o długim
10-letnim terminie zapadalności spadła o 0,16% do 1,05%. Czeska krzywa dochodowości jest zatem całkowicie płaska.
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CO ZROBILIŚMY W NASZYCH PORTFELACH INWESTYCYJNYCH?
Rozwijały się także inne obligacje w regionie. Polskie obligacje rządowe osiągnęły zysk 1,1%, a węgierskie obligacje rządowe
zyskały 1,6%. Natomiast tureckie obligacje rządowe odnotowały niewielką stratę -0,7%, ale od początku roku dają bardzo
dobrą aprecjację w wysokości 14%.
Obligacje korporacyjne również były dodatnie. Indeks euro obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym umocnił się
o 0,7%, a indeks euro obligacji spekulacyjnych o ratingu nieinwestycyjnym (high-yield) umocnił się o 0,7%.
Cena ropy Brent w środowisku o podwyższonej awersji do ryzyka spadła o 7,3% do 60 USD za baryłkę.
W ramach alokacji aktywów portfeli inwestycyjnych w sierpniu zwiększyliśmy wagę akcji z neutralnej do lekko przeważonej.
Dokonaliśmy zakupu akcji z Europy Zachodniej, Europy Środkowej i Wschodniej oraz rozwijającej się Azji. Uważamy, że
kluczowe ryzyka, takie jak niewielkie spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie i wojna handlowa, są po sierpniowych
spadkach w cenach akcji są już odzwierciedlone. Ponadto zakupione regiony wykazują relatywnie najbardziej atrakcyjne
wyceny.
Dokonaliśmy zakupów akcji, wykorzystując gotówkę uzyskaną ze sprzedaży funduszy obligacji. W ten sposób jeszcze bardziej
niedoważyliśmy element obligacji.
Ogólnie rzecz biorąc, w ramach alokacji portfela inwestycyjnego w porównaniu do benchmarków mamy nieznaczne
przeważenie akcji, niedoważenie obligacji i przeważenie w inwestycjach alternatywnych.
W części akcyjnej mamy wyraźnie niedoważoną pozycję w USA, a z drugiej strony przeważenie w rynkach wschodzących
i w Europie.
W przypadku czeskich obligacji skarbowych nadal utrzymujemy defensywne ustawienie ryzyka stopy procentowej przez
niedoważony czas trwania, tzn. że w porównaniu z benchmarkiem utrzymujemy krótszy średni termin zapadalności obligacji.
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JAKIE SĄ NASZE PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA KOLEJNY OKRES?
Nasze oczekiwania na pozostałą część 2019 roku i rok 2020 są, w ramach naszego podstawowego scenariusza przyszłego
rozwoju, ostrożnie pozytywne.
Światowa gospodarka w ramach aktualnego cyklu gospodarczego osiągnęła swój szczyt na koniec 2017 roku i od początku
2018 roku obserwujemy lekkie spowolnienie. Dane o PKB z kluczowych gospodarek – USA, strefy euro i Chin - za pierwsze
dwa tegoroczne kwartały potwierdziły nieznaczne spowolnienie i według wskaźników wyprzedzających takich, jak indeks
PMI, spowolnienie będzie jeszcze trwać w drugim półroczu.
Aktualna prognoza spółki FocusEconomics szacuje wzrost gospodarki światowej w 2019 roku na poziomie 2,8 %, choć
szacunek ten z biegiem czasu nieznacznie spada. Na ten moment nie oczekuje się globalnej gospodarczej recesji. Głównymi
siłami napędzającymi wzrost będą nadal azjatyckie kraje rozwijające się na czele z Chinami i Indiami.
Inflacja w USA i w strefie euro jest nieco niższa niż chcieliby bankierzy centralni. Dlatego ogólny rozwój inflacji na światowych
rynkach finansowych nadal nie stanowi poważnego problemu. Inflacja powinna pozostać nieco poniżej lub na poziomie 2 %
celów inflacyjnych. Wydaje się, że znaczny wzrost inflacji nie znajduje się na porządku dziennym.
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JAKIE SĄ NASZE PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA KOLEJNY OKRES?
Jeśli chodzi o kluczowe banki centralne, FED i EBC, przeszły do jeszcze bardziej swobodnej polityki pieniężnej. FED na posiedzeniu
w lipcu obniżył stopy procentowe, możliwe są również kolejne obniżki. ECB najprawdopodobniej obniży stopy procentowe we
wrześniu, w grę wchodzi również odnowienie programu luzowanie ilościowego, czyli skupu obligacji. Wrześniowe posiedzenie
EBC inwestorom powie więcej. Z drugiej strony nie doczekaliśmy się ostatnio żadnych zmian w japońskim banku centralnym.
Bank Centralny Japonii będzie nadal utrzymywał zerowe stopy procentowe i zakupy obligacji rządowych przez bardzo długi
czas, ponieważ stopa inflacji w Japonii są nadal znacznie poniżej celu inflacyjnego 2%.
Globalne rynki akcji w okresie od początku roku do końca sierpnia wzmocniły się o 15 %. Znacząca zmiana retoryki FEDu i EBC
w ostatnich miesiącach dała rynkom bardzo silny pozytywny impuls. Uważamy również, że ryzyko dalszego spowolnienia
wzrostu światowej gospodarki jest już odzwierciedlone w cenach akcji. Dotyczy to również kluczowego czynnika dla
nadchodzącego okresu, czyli wojny handlowej między USA i Chinami, która prawdopodobnie będzie trwała przez długi czas.
Uważamy jednak, że ten czynnik jest trudny do przewidzenia. W nadchodzącym okresie oczekujemy niewielkiego wzrostu
akcji, ponieważ wyceny są ogólnie korzystne, ponadto dynamika wzrostu zysków przedsiębiorstw, zgodnie z szacunkami
rynkowymi, powinna powrócić na plus już od przyszłego sezonu publikacji wyników za trzeci kwartał.
Z perspektywy alokacji regionalnej nadal zdecydowanie preferujemy rynki wschodzące (emerging markets) oraz Europę
i Japonię niż Stany Zjednoczone. Postawa ta opiera się przede wszystkim na perspektywie wyceny, w której naszym zdaniem
akcje amerykańskie są obecnie mocno zawyżone (o około 25 % powyżej średnich długoterminowych zgodnie ze wskaźnikami
wyceny takimi, jak P/E, P/B lub P/S). Popularny wskaźnik wyceny S&P 500 EV/EBITDA wynosi obecnie ekstremalne 12,1.
Nadal mamy dość ostrożny pogląd na temat czeskiego rynku obligacji skarbowych, ponieważ wyniki do terminu zapadalności
są nadal stosunkowo niskie w porównaniu z historycznymi wynikami, podczas gdy w sierpniu spadły jeszcze bardziej.
Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne ratingu zarówno inwestycyjnego jak i nieinwestycyjnego uważamy, że po znacznym
wzroście cen od początku roku, najlepsze mają już za sobą. Kluczowy wskaźnik atrakcyjności obligacji korporacyjnych, marża
kredytowa, jest obecnie na historycznie niskim poziomie.
W każdym przypadku musimy nadal liczyć się ze zwiększoną krótkoterminową zmiennością lub wahaniami cen rynkowych
wszystkich ryzykownych aktywów na czele z akcjami.
Głównymi zagrożeniami wynikającymi z naszego ostrożnie pozytywnego bazowego scenariusza oczekiwanego rozwoju
globalnych rynków finansowych są 1) dalsze poważne zaostrzenie sytuacji w handlu międzynarodowym, zwłaszcza
w stosunkach między USA i Chinami i ewentualnie UE, 2) szybszy niż obecnie oczekiwany stopniowy spadek globalnej
gospodarki na czele z Chinami, 3) twardy Brexit bez porozumienia.

GOSPODARKA / GŁÓWNE WYDARZENIA
UGW
Dane sierpniowe w zakresie makroekonomicznym (słaby wzrost) i inflacji (bardzo niski poziom inflacji) nic nie
zmieniły. Retoryka EBC nie pozostawia wątpliwości, że polityka pieniężna ulegnie dalszemu złagodzeniu we
wrześniu.
Niestety drugie oszacowanie wzrostu PKB w II kwartale potwierdziło zarówno niskie oczekiwania, jak i słabe
pierwsze szacunki. Nadzieje stworzone przez ujemny wkład zapasów w ostatnim kwartale ubiegłego roku i pierwszym
kwartale tego roku na ożywienie w 2Q19, nie spełniły się. Według Eurostatu wzrost gospodarczy wyniósł zaledwie 0,2% q/q, co
stanowi połowę wyniku z 1Q19 i wynosi tyle samo, co w 4Q18. Gospodarka francuska dodała 0,2% q/q (w 1Q19 było 0,3% q/q),
gospodarka hiszpańska wzrosła o 0,5% q/q (najsłabszy wzrost od 3Q18 i zauważalnie słabszy niż wzrost o 0,6% q/q w pierwszym
kwartale), gospodarka włoska była w stagnacji. Najgorzej wypadła niemiecka gospodarka, która spadła nawet o 0,1% q/q.
Dane strukturalne były dostępne tylko dla Francji i Hiszpanii - i nie były jednoznaczne. We Francji tempo wzrostu popytu
gospodarstw domowych zwolniło (do 0,2% q/q), przy jednoczesnym przyspieszeniu inwestycji (ale notorycznie niestabilnych we
Francji); wzrost eksportu netto nie pomógł ani nie zmniejszył się. W Hiszpanii również wzrósł popyt gospodarstw domowych,
ale w najniższym tempie (0,3% q/q) za rok, w przeciwieństwie do Francji, inwestycje trwałe miały negatywny wpływ na ogólny
wzrost (-0,2% q/q). W przypadku Niemiec struktura ta nie jest jeszcze znana, ale można oczekiwać, że handel zagraniczny (i być
może inwestycje stałe) miał negatywny wpływ na wzrost.
Miesięczne dane opublikowane w sierpniu potwierdziły, że (1) gospodarka prawdopodobnie będzie nadal rosła, ale tylko
w umiarkowanym tempie, że (2) przemysł, szczególnie niemiecki, jest bolącym punktem gospodarki i (3) inflacja nigdzie się nie
porusza.
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Sprzedaż detaliczna pozostała słaba, zwiększając się zaledwie o 2,2% r/r w lipcu i nadal pozostaje w tyle za zaufaniem
konsumentów, podobnie jak w ciągu ostatnich czterech lat. Mimo że jej wartość spadła ze szczytów osiągniętych latem 2017
r. i jest o około 4 punkty niższa w tym roku, nadal jest to najwyższy poziom od 2007 r. Produkcja przemysłowa w lipcu nie
jest jeszcze znana, ale pod koniec drugiego kwartału spadła o 1,6% m/m, był to najwyższy spadek od lutego 2016 r. I był to
również trzeci spadek w ciągu ostatnich 4 miesięcy. W drugim kwartale przemysł spadł o ponad procent. Ze względu
na rozwój wiodących wskaźników, a także niemieckie zamówienia przemysłowe, nie można oczekiwać, że ten obraz szybko się
zmieni. Chociaż niemieckie zamówienia przemysłowe spowolniły w czerwcu tempo spadku rok do roku, fakt, że są one
prawie o 4% niższe nie daje nadziei, że przemysł powróci do wzrostu. IFO ponownie spadł, w sierpniu był najniższy w ocenie
obecnej sytuacji (5,6 punktu) od maja 2010 r., a w komponencie oczekiwań nawet najniższy (-17,1) od maja 2009 r. (!). Nawet
indeks menedżerów zakupów (PMI) dla całej strefy euro nie przedstawia weselszego obrazu: sektor produkcyjny, według
ostatecznych danych, w sierpniu pozostał poniżej 50 punktów (47 punktów). Jedyną pozytywną wiadomością jest to, że w sektorze
służb indeks menedżerów zakupów pozostał na poziomie powyżej 50 punktów, osiągając w sierpniu 51,9 punktów według
ostatecznych danych. Jak wskazano w poprzednich akapitach, inflacja nie wzrosła w połowie trzeciego kwartału.
Rzeczywiście presja inflacyjna popytu nie jest zgodna z bardzo powolnym wzrostem popytu gospodarstw domowych, którego
roczna stopa wynosi obecnie nieco ponad 1%. Inflacja bazowa w sierpniu pozostała zatem poniżej procentu (0,9%) już drugi
miesiąc, inflacja zasadnicza spadła do jednego procenta. Inflacja bazowa wyniosła zatem nie więcej niż 1,3% już od prawie
4 lat. W sierpniu EBC nie obradował (najbliższe posiedzenie planowane jest na 12.09.), ale nie brakowało jednoznacznych
informacji na temat przyszłego kierunku polityki pieniężnej. Liderzy EBC (tacy jak Olli Rehn, gubernator Finlandii) jasno stwierdzili,
że polityka pieniężna zostanie złagodzona na wrześniowym posiedzeniu, i to nie będzie tylko kosmetyczna zmiana.

Niemiecka gospodarka upadła w drugim kwartale
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USA
Roczna inflacja bazowa zdecydowanie ustabilizowała się powyżej 2%, a gospodarka wciąż solidnie rośnie,
głównie dzięki popytowi gospodarstw domowych. Fed nie wskazał, że dalsze obniżki stóp procentowych nastąpią
automatycznie, chociaż rynki tego oczekują.
Według drugiego szacunku gospodarka USA wzrosła w drugim kwartale tego roku o dwa procent (q/q, w ujęciu rocznym),
tj. o 1,1 p.p. wolniej niż w pierwszym kwartale. Na spowolnienie w porównaniu do pierwszego kwartału największy wpływ
miały inwestycje, które z dodatniego wkładu w wysokości 1,1 p.p. w pierwszym kwartale zamieniły się w ten sam duży ujemny
wkład w drugim kwartale, a eksport netto, który zamiast dodatniego wkładu w wysokości 0,7 p.p. z pierwszego kwartału,
w takim samym stopniu stracił w drugim kwartale. Odwrotnie, ale zgodnie z sugerowanymi danymi miesięcznymi konsumpcja
gospodarstw domowych osiągnęła dobre wyniki, z wkładem w wysokości 3,1 punktu procentowego (korekta w górę), był to
najwyższy wynik od końca 2017 r.
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Dane opublikowane w sierpniu były dobre. Zamówienia na dobra trwałe, z wyłączeniem samolotów i sprzętu wojskowego,
które są wskaźnikiem zastępczym dla inwestycji stałych, nieznacznie wzrosły w lipcu (+ 0,4% m/m), ale poprzedni miesiąc został
znacznie skorygowany w dół. Produkcja przemysłowa w lipcu spadła o 0,2% m/m po uprzednio skorygowanym wzroście
w czerwcu (ze stagnacji do + 0,2% m/m) i po tym samym dużym wzroście w maju (o 0,2% m/m). W ciągu ostatnich trzech
miesięcy przemysł amerykański nieznacznie się rozwinął, co jest zaskakujące - biorąc pod uwagę, że to prezydent USA wymienia
ciosy biznesowe z Chinami, należałoby oczekiwać, że odbije się to przede wszystkim na przemyśle amerykańskim. Sprzedaż
detaliczna z wyłączeniem samochodów i paliw potwierdziła w lipcu, że konsumpcja gospodarstw domowych w USA może
wesprzeć wzrost w USA również w III kwartale. Po wzroście o 0,6% m/m w czerwcu, wzrosły one w lipcu o połowę szybciej,
co daje prawie 2% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. To naprawdę doskonały wynik, ale nie jest to zaskakujące, biorąc pod
uwagę rozwój sytuacji na rynku pracy. Po silnym pierwszym i drugim kwartale, kiedy rynek pracy stworzył odpowiednio 496
i 455 tys. prywatnych miejsc pracy, podobna sytuacja trwa na początku trzeciego kwartału - w lipcu stworzono 148 tys. miejsc
pracy. Oficjalna stopa bezrobocia osiągnęła w lipcu 3,7% (tj. tyle ile w czerwcu), jej alternatywna stopa obejmująca oprócz
osób bezrobotnych, osoby pracujących mniej niż by chciały, spadła do najniższą wartości (7%) od grudnia 2000 r. Pierwsze
wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w sierpniu wyniosły średnio 214,5 tys. tygodniowo, jest to najniższa ilość od końca lat
sześćdziesiątych (okres, dla którego mamy dane). Dobra sytuacja na rynku pracy znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach:
wynagrodzenie nominalne wzrosło o 3,1% r/r zarówno w czerwcu, jak i w maju (płaca realna tylko o 1,5%). Stawka nominalna
nieco powyżej 3 procent z pewnością nie jest chlubą, ale jest to maksimum po kryzysie (tj. przez ostatnie dziesięć lat).
Czy pamiętasz, jak Fed uzasadnił lipcową obniżkę stóp (między innymi zarządzanie ryzykiem, rzekome oznaki spowolnienia
gospodarczego), głównie spowolnieniem inflacji? Teraz jest jasne, że była to tylko wymówka. Już w lipcowym wydaniu tego
artykułu pisaliśmy, że inflacja bazowa, po faktycznym spowolnieniu na początku tego roku, znacznie przyspieszyła w drugim
kwartale, nawet do nieco ponad 2% (w ujęciu rocznym). Na początku trzeciego kwartału trend ten utrzymuje się - w lipcu
inflacja wzrosła o 0,19% m/m, roczna stopa z ostatnich trzech miesięcy wynosi obecnie 2,3%.
FED w sierpniu nie obradował (najbliższe posiedzenie planowane jest na 17-18.09.), opublikował jednak protokół sesji
lipcowej, podczas której po raz pierwszy od dziesięciu lat obniżył stopy procentowe (o ćwierć punktu procentowego). Wynika
z niego, że członkowie FOMC są podzieleni w ocenie gospodarki, a zatem w najbardziej rozsądnej reakcji polityki pieniężnej.
Po raz pierwszy, odkąd Powell dołączył do FED w lutym 2018 r., dwóch członków (Esther George, Eric Rosengren) nie zgodziło
się z nim, a dwaj członkowie chcieli obniżyć stopy procentowe nawet o pół punktu procentowego. Jednak zapis wcale nie
pokazał, że FED automatycznie dokona dalszej obniżki, nawet jeśli rynki tego oczekują.

Roczna inflacja bazowa pozostaje na początku trzeciego kwartału powyżej 2%
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Polska gospodarka kontynuowała silny wzrost w drugim kwartale. Miesięczne dane pokazują, że pomimo stanu
niemieckiej gospodarki wzrost będzie znacząco dodatni w trzecim kwartale. Nic więc dziwnego, że inflacja
przyspiesza.
Polska gospodarka wzrosła w drugim kwartale o 0,8% q/q, osiągając 4,5% rok do roku. Według skąpych informacji GUS,
gospodarkę krajową wspierał głównie popyt krajowy, zarówno z gospodarstw domowych (4,4%), jak i firm (9% r/r to
spowolnienie w porównaniu do 12,6% r/r w 1Q19, ale co inne kraje dałyby za takie spowolnienie). Wkład eksportu netto był
neutralny, co jest również sukcesem w świecie danych z Niemiec.
Produkcja przemysłowa zwolniła w drugim kwartale w porównaniu do pierwszego: w porównaniu do prawie 7% wzrostu
rok do roku w 1Q19, w drugim kwartale zyskała tylko 4,6%, podczas gdy w czerwcu przemysł wzrósł zaledwie o 2,6%. Początek
trzeciego kwartału nie jest tak szybki jak początek pierwszego (+ 6,3% r/r) czy drugiego (+ 6,4% r/r): produkcja w lipcu wzrosła
zaledwie o 3,5% r/r. W ten sposób produkcja wyraźnie spowolniła, ale jej rozwój wciąż przekracza oczekiwania. Biorąc pod
uwagę rozwój indeksu menedżerów zakupów, który (w sierpniu wzrósł z 47,4 w lipcu, tj. najsłabszej wartości od kwietnia 2013
r., minimalnie do 48,8) przez dziesięć miesięcy znajduje się poniżej 50 punktów, które zwykle oddzielają ekspansję od kurczenia
się, więc można by oczekiwać słabszego wyniku.
Sprzedaż detaliczna również osiągnęła dobry wynik na początku trzeciego kwartału. Po dodaniu 11,9% r/r realnie
w kwietniu, co było najszybszym tempem od lutego 2012 r., dodała 5,6% w maju, 3,7% w czerwcu i 5,7% w lipcu. Popyt
gospodarstw domowych z pewnością przyczyni się również do wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale. Nie jest to jednak
zaskakujące - fundamenty wspierające popyt gospodarstw domowych są, podobnie jak w poprzednich miesiącach, bardzo
dobre. Płace rosną bardzo dobrze (+ 7,4% r/r w lipcu), a sytuacja na rynku pracy jest również bardzo dobra. Sezonowo
skorygowana stopa bezrobocia w lipcu była historycznie najniższa (5,5%) od marca do maja, bez korekty sezonowej nawet
spadła do nowego historycznego minimum 5,2%. Powód, dla którego popyt gospodarstw domowych nie powinien wspierać
wzrostu, nie jest również widoczny w nadchodzących miesiącach.
Inflacja nadal przyspieszała w lipcu. Podczas gdy w styczniu tego roku wyniosła on tylko 0,7%, w lipcu wyniósł 2,9%
(według ostatecznych danych) i podobną tendencję zaobserwowano w przypadku jego podstawowego składnika: z 0,6%
w grudniu 2018 r. inflacja bazowa w lipcu wyniosła już 2,2%. Wstępne dane sierpniowe pokazały, że nic się nie zmieniło –
inflacja zasadnicza spadła tylko nieznacznie do 2,8%, co powoduje, że oczekujemy spadku inflacji bazowej o jedną dziesiątą
punktu procentowego w porównaniu do lipca (niepublikowane we wstępnych danych z 30 sierpnia).
Krajowa Rada Polityki Pieniężnej (KRPP) z powodu wakacji nie obradował w sierpniu. Najbliższe posiedzenie jest
zaplanowane na 10-11 września tego roku.

ROPA
Na początku sierpnia ropa (Brent) spadła do poziomu poniżej 60 USD z ponad 65 USD za baryłkę. Przyczyną spadku była
eskalacja napięć w stosunkach USA-Chiny po wprowadzeniu nowych ceł przez USA.

WALUTY
W sierpniu dolar ponownie zyskał na wartości względem euro, pod koniec miesiąca jego wartość wynosiła nieco poniżej
1,10, taki wynik osiągnął ostatni raz w maju 2017 r. Powody były cztery: (1) opublikowane lepsze dane makroekonomiczne
w USA w porównaniu do UGW, (2) zagrożenie recesją w największej gospodarce Europy (w Niemczech), która wydaje się
dobiegać końca, (3) perspektywy agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej EBC oraz (4) rosnące ryzyko spontanicznego
Brexitu. Wszystko to pomogło dolarowi poniżej 1,10, ku niezadowoleniu prezydenta USA Trumpa.
Kurs polskiego złotego przed końcem sierpnia osłabił się wobec euro do prawie 4,40, gdzie nie był od lata 2018 r, i tylko ze
względu na korektę pod koniec sierpnia na tym poziomie nie zamknął miesiąca (zakończył poniżej 4,35).
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Kierunek światowych rynków akcji był determinowany przede
wszystkim tweetami prezydenta USA Trumpa. Istotną rolę odegrało
również posiedzenie Banku Centralnego USA, co sugeruje, że
obniżka stóp procentowych była jak dotąd ostrożnym krokiem,
a dalszy spadek jest przesądzony; ponadto obawy dotyczące
spowolnienia gospodarki europejskiej, a także niedokończone
wojny handlowe doprowadziły do spadków na giełdzie. W USA
(indeks S & P500 -1,8%) zakończył się sezon wyników za drugi
kwartał tego roku, szacunki analityków zarówno na poziomie
przychodów, jak i zysków netto zostały ponownie przekroczone.
Opublikowane dane potwierdziły jednak krótkoterminową
tendencję spadkową wzrostu zysków, a dodatnich obrotów
oczekuje się w czwartym kwartale. Europejskie akcje (DJ STOXX
600 -1,6%) odzwierciedlają słabnącą dynamikę gospodarczą
i wciąż nierozwiązany BREXIT. W rezultacie spadają zamówienia
i wydatki inwestycyjne firm. Oczekuje się również, że firmy
europejskie powrócą do przyspieszenia rentowności pod koniec
roku.
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Spadły również rynki akcji w Europie Środkowej. Oprócz wydarzeń na świecie i spowolnienia niemieckiej gospodarki, saga
kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich zaczęła ponownie trząść się w Polsce. Ustalenie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie rekompensaty posiadaczom kredytów hipotecznych CHF za straty
kursowe oznaczałoby znaczne straty niektórych akcji polskich banków, które mogłyby wstrząsnąć całym sektorem bankowym.
Polski indeks giełdowy WIG 30 odpisał 6,2%. Czeski indeks PX zakończył miesiąc jedynie niewielką stratą (-1,8%). Wzrost
o 16% wykazały akcje spółki programowej Avast, która osiągnęła dobre kwartalne wyniki finansowe. Pozostała część rynku,
na którą składają się głównie instytucje finansowe, już straciła. Rumuński wskaźnik BET (+ 0,3%) zakończył się plusem,
głównie w sektorze konsumentów.
Akcje na rynkach wschodzących spadły drugi miesiąc z rzędu, tym razem globalny indeks MSCI Emerging Markets USD
odpisał znaczną stratę w wysokości 5,08%. Głównym katalizatorem były ostre tweety prezydenta USA na początku miesiąca,
co oznaczało ponowną eskalację wojny handlowej USA-Chiny. Późniejsze obawy związane z możliwą eskalacją i możliwym
spowolnieniem wzrostu gospodarczego spowodowały spadek na praktycznie wszystkich głównych rynkach. Na szczęście
do końca miesiąca pojawiły się doniesienia, że negocjacje będą kontynuowane, a rynki przynajmniej nieznacznie skorygują
straty. Dużą uwagę zwrócono również na sytuację w Hongkongu, gdzie akcje odnotowały 7,39% (w lokalnej walucie)
w odpowiedzi na rosnące niepokoje społeczne. Bezpośrednia interwencja wojskowa Chin, blokowanie lotnisk i masowe
demonstracje sparaliżowały to ważne azjatyckie centrum finansowe.
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Po spokojnym i nudnym lipcu inwestorzy obligacji nie nudzili się po obu stronach Atlantyku w sierpniu. Rentowności, ze
względu na napięcia w stosunkach USA-Chiny i perspektywę znacznego złagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro,
wspierane przez wyższych urzędników EBC (takich jak fiński gubernator O.Rehn), zaczęły wyraźnie spadać w pierwszej
połowie miesiąca. Dziesięcioletnia rentowność w USA spadła zatem poniżej 1,5%, najniższej od lata 2016 r., dziesięcioletnia
rentowność w Niemczech spadła do prawie -0,7%, co jest oczywiście historycznym minimum. Cała niemiecka krzywa
rentowności stała się ujemna - nawet 30-letnia rentowność uzyskała poziom -15 p.b. Na krótkim końcu oczywiście spadły
również rentowności, niemieckie dwuletnie rentowności spadły do -0,9%, a w USA do 1,4%. Nic znaczącego nie wydarzyło
się w Niemczech w drugiej połowie ubiegłego miesiąca (rentowności utrzymały się nieco powyżej -0,7%), ale w Ameryce
nadal nieznacznie spadały.

OBLIGACJE KORPORACYJNE
Na rynek obligacji korporacyjnych wpłynęły w sierpniu sprzeczne czynniki - rosnące obawy o eskalację wojen handlowych między
USA i Chinami, które coraz częściej gryzą globalny wzrost gospodarczy oraz przeciwdziałanie odwróceniu trendów polityki pieniężnej
banków centralnych kierowanych przez Fed i EBC w kierunku ponownie niższej lub nawet ujemnej stopy procentowej. Rezultatem
był wzrost cen obligacji korporacyjnych, ale w mniejszym stopniu niż w porównaniu z krajowymi punktami odniesienia wolnymi od
ryzyka. Marże kredytowe w ramach stopnia inwestycyjnego rosły,
BLOOMBERG BARCLAYS POLAND
w przypadku indeksu EUR iBoxx Corporate IG o 12 punktów
425
do 79 punktów. Segment stopnia spekulacyjnego był stabilniejszy,
wzrost marży kredytowej był niewielki, o 4 punkty do 303 pkt. Jeśli
405
chodzi o rynek swapów ryzyka kredytowego (CDS), widoczna była
stabilność w segmentach ratingowych - iTraxx Europe (segment IG)
385
i iTraxx Crossover (segment HY), mierzące średnią marżę kredytową,
zgodnie spadły o 1 punkt do odpowiednio 49 i 252 punktów.
365

POLSKO

345

W przypadku polskich obligacji, sytuacja rozwijała się
w sierpniu podobnie jak w Czechach. Tak więc w pierwszej
połowie miesiąca długie rentowności spadły poniżej 1,8%, co było
oczywiście nowym historycznym minimum. Po publikacji danych
o silnym wzroście (a także dlatego, że rentowności w Niemczech
uległy stagnacji) w drugiej połowie miesiąca, długie rentowności
nieznacznie wzrosły (1,9%).
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PRZEWIDYWANY ROZWÓJ
RYNEK OBLIGACJI – POLSKA
Polska inflacja nadal rośnie, a polska gospodarka wciąż się rozwija. Jednak brak nawet śladowych elementów „jastrzębich”
reakcji w banku centralnym i łagodzenie polityki pieniężnej w strefie euro wskazują tylko jeden kierunek w przypadku polskich
rentowności. W dół.

RYNEK OBLIGACJI – TURCJA
Ze względu na trwającą stagnację gospodarki tureckiej i silny efekt bazy szacujemy, że inflacja znacznie spowolni (blisko
10 %) w pozostałej części roku, co otworzy kolejne pole do obniżenia stóp procentowych banku centralnego. Poziom
podstawowych stóp procentowych polityki pieniężnej, zgodnie z konsensusem rynkowym, będzie dalej spadał z obecnych
prawie 20%, w sumie do końca roku spodziewamy się 400-500 punktów bazowych. W rezultacie ceny obligacji skarbowych
wzrosną w scenariuszu bazowym, a krzywa dochodowości może spaść z obecnych 15% o kolejne 250 pb. Podczas gdy
realne stopy procentowe w polityce pieniężnej będą nadal spadać do stosunkowo mniej atrakcyjnych poziomów, względna
stabilizacja sytuacji gospodarczej i ponowne otwarcie pozycji niedoważonych inwestorów zagranicznych będzie w najbliższej
przyszłości pozytywnym czynnikiem dla tureckich aktywów. Ryzyko pozostaje jednak po stronie stosunków geopolitycznych
z USA (możliwe sankcje) i nadmiaru aktywnej interwencji administracji prezydenckiej w gospodarkę
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Kurs euro w stosunku do dolara rozwija się zgodnie ze scenariuszem ryzyka, który opisaliśmy, tzn. jeśli kurs przekroczy
zakres 1,12–1,14, najprawdopodobniej następnie obniży się. To się naprawdę w sierpniu wydarzyło. Naszym zdaniem jest
teraz miejsce na dalsze umocnienie dolara - łagodzenie polityki pieniężnej EBC może być bardzo agresywne (przynajmniej
wskazują na to oświadczenia ich przedstawicieli), podczas gdy przedstawiciele FEDu, zgodnie z protokołem z ostatniego
posiedzenia, nie opowiadają się automatycznie za dalszymi obniżkami stóp. Powrót euro do nieco mocniejszych poziomów
jest możliwy tylko wtedy, gdy na następnym posiedzeniu EBC rozczaruje rynki lub jeśli FED faktycznie uwolni jeszcze trzy lub
cztery razy.
W przypadku polskiego złotego oczekujemy umocnienia. Wyższa inflacja mogłaby (powinna) rozwiązać ręce banku
centralnego (lub przynajmniej usta), co umocniłby złotego. Ale nawet bez obietnicy zacieśnienia polityki obecna różnica
stóp procentowych i solidne makro powinny przekonać rynki, że obecne wartości około 4,30 są zbyt słabe. W najbliższych
dwóch kwartałach oczekujemy powrotu do poziomu 4,20, gdyby wprowadzono wskazówki banku centralnego dotyczące
zacieśnienia polityki i złagodzenia napięć na świecie (wojny handlowe, Brexit), moglibyśmy zobaczyć wartości poniżej 4,10.

RYNEK AKCYJNY
Niewielka sierpniowa korekta rynków akcyjnych wiele nie wskazywała i inwestorzy w nadchodzących miesiącach będą nadal
musieli podążać za retoryką wiodących banków centralnych, która będzie głównym motorem dla giełd w nadchodzącym
okresie. Oprócz działań banku centralnego, rynki akcji będą obserwować sytuację globalnej gospodarki i monitorować
ryzyka dla handlu międzynarodowego. Mamy neutralnie pozytywny pogląd na rynek akcyjny. Pod koniec tego roku możemy
spodziewać się przyspieszenia marż zysku, co sprawi, że wskaźniki wartości akcji staną się bardziej atrakcyjne, a teraz są one
zbliżone do długoterminowych średnich historycznych. Akcje europejskie mogą odzwierciedlać słabe euro i nadal łagodną
polityką monetarną EBC. Ostrożnie podchodzimy do amerykańskich indeksów giełdowych, które są bliskie historycznym
szczytom i obecnie trudno im szukać przyczyn ich dalszego wzrostu. Zbliżające się wybory prezydenckie, przyspieszenie
wzrostu gospodarczego lub luźna polityka pieniężna banku centralnego mogą być nieco pozytywnym bodźcem. Pozytywnie
oceniamy zarządzanie spółkami z rynków wschodzących, które będą czerpać korzyści z rosnącego konsumenta
i konwergencji w kierunku gospodarek rozwiniętych. Główne ryzyka naszego ostrożnie pozytywnego scenariusza bazowego
obejmują: nieoczekiwane i znaczące wzrosty inflacji oraz oczekiwań inflacyjnych, szybsze niż oczekiwano stopniowe
spowolnienie światowej gospodarki, wojny handlowe, w porównaniu do obecnych oczekiwań znacznie szybsza standaryzacja
polityki monetarnej kluczowych banków centralnych (FED, EBC, BOJ, PBoC), wysokie zadłużenie peryferyjnych państw strefy
euro, główne zagrożenia geopolityczne na czele z Bliskim Wschodem, Argentyną i Wenezuelą, a dla rynków rozwijających się
silny amerykański dolar w połączeniu z rosnącymi stopami procentowym.
Pozytywnie odbieramy wiele akcji regionu środkowoeuropejskiego. Największy potencjał widzimy obecnie w słoweńskich
i niektórych czeskich akcjach. Z akcji na rynku czeskim pozytywnie patrzymy na akcje producenta wyrobów tytoniowych Philip
Morris Czech, akcje AVAST i szybko rozwijającego się właściciela stacji telewizyjnej Nova, grupy medialnej CETV. Wprowadzenie
podatku bankowego, o którym spekulowano w ostatnich miesiącach, może stanowić ryzyko dla tytułów bankowych. Ten
sam problem podatków sektorowych może również dotknąć ubezpieczycieli lub telekomunikację. Z segmentu START, części
praskiej giełdy, jesteśmy pozytywnie nastawieni do akcji producenta ciągów do drukarek 3D Fillamentum, producenta obuwia
Prabos, a także producenta bezpilotowego samolotu Primoco. Z polskich tytułów jesteśmy zadowoleni ze spółki obuwniczej
CCC, spółki medialnej Agora, agrarnej firmy Kernel, banków Pekao i Alior czy producent odzieży Vistula. W Rumunii jesteśmy
pozytywnie nastawieni do konglomeratu medycznego MedLife oraz producenta wina Purcari, w Słowenii są to akcje firmy
farmaceutycznej Krka, banku Nova Ljublanska Banka, sieci stacji benzynowych Patrol i portu Luka Koper.

Ważna informacja:
Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu do otwartego funduszu inwestycyjnego potencjalny inwestor powinien zapoznać się z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz Statutem ( prospektem )
Funduszu. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków
a Conseq Investment Management as nie gwarantuje zwrotu zainwestowanych środków. Dokument ten ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani
usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wszelkie informacje takie jak
Kluczowe Informacje dla Inwestorów, Prospekty, Sprawozdania Finansowe można uzyskać w siedzibie Spółki Conseq Investment Management as oraz na stronie internetowej www.conseq.pl.
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