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Dlaczego rynki były tak zmienne? 
 
Dokąd zmierza światowa gospodarka? 
 
Jakie obecnie są najlepsze możliwości inwestycyjne? 
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Było “Risk On” ---- jest “Risk Off!” 

Perspektywy 
Rynek zmienił ton latem 2014 

West Texas Intermediate Crude Oil futures US Dollar Spot Index 

Źródła: Bloomberg 
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Perspektywy 
Obawy o tempo wzrostu Chin 

Mniej inwestycji oznacza koniec “super-cyklu surowców” 

Cena rudy żelaza dostarczanego do Qingdao (Chiny) 
– 62% żelaza – USD/tona 

Niezbyt dobrze, 
kiedy główny motor 
światowego wzrostu 
– Chiny – przestaje 
rosnąć! 

Źródło: Bloomberg 
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Perspektywy  
Obawy o tempo wzrostu Chin 

Bardzo dobrze w długim terminie – ale transformacja stwarza problemy! 
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Źródło: NNIP 
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Perspektywy 
Obawy o tempo wzrostu Chin 

Mocno negatywny wpływ na kraje eksportujące surowce 

Kurs AUDUSD  – cena 1 AUD w USD 
Wydarzenia 
związane z Chinami  
często mają gorsze 
skutki poza Chinami 

Źródło: Bloomberg 
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Jeszcze gorzej wygląda sytuacja rynków wschodzących, takich jak Brazylia i Wenezuela 

Perspektywy  
Obawy o tempo wzrostu Chin 

Źródło: Bloomberg, Bank for International Settlements 

Realny, efektywny kurs wymiany waluty Wenezueli Kurs BRLUSD – cena 1 BRL w USD 

Źródło: Bloomberg 
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Wzrost cen ropy – dobra wiadomość dla eksporterów ropy i dla ryzykownych rynków 

Perspektywy  
Ropa: popyt i podaż w końcu się zbalansują? 

Spadek produkcji 
w USA jest zastępowany 
wzrostem produkcji 
w Iranie 
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Produkcja cierpi na umocnieniu dolara, ale reszta gospodarki ma się dobrze 

Perspektywy 
Pozytywy z USA 

Markit US Manufacturing PMI Nowozarejestrowani bezrobotni w USA 

Źródło: Bloomberg, Markit Źródło: Bloomberg, US Dept of Labor 
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Wzrost wynagrodzenia to kolejna pozytywna informacja z USA 

Perspektywy 
W krajach rozwiniętych rośnie zatrudnienie 

Źródło: Citi, Haver Analytics 

Stopa bezrobocia Przeciętne wynagrodzenie za godzinę w USA (rok do roku) 

Źródło: Bloomberg, Bureau of Labor Statistics 
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QE zaczyna działać 

Perspektywy 
Wzrost gospodarczy powrócił do Strefy Euro 

Markit Eurozone Composite PMI 

Źródło: Bloomberg 
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Czy sprawy naprawdę przybrały tak zły obrót? Naszym zdaniem nie 

Wpływ makroekonomiczny 
Apetyt na ryzyko 

Inwestorzy są 
przerażeni! 
 
Ropa, Chiny i Fed 
są ich głównymi 
obawami 
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Ucierpiały “ryzykowne” aktywa, takie jak akcje i obligacje korporacyjne high yield 

Wpływ makroekonomiczny 
Słabość surowców spowalnia globalizację 

Stopy zwrotu S&P 500 według grup od 30 czerwca, 2014 

Źródło: Bloomberg, S&P 

BAML USHY Master II Total Return Index 

Źródło: Bloomberg, BAML 
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Wzrosła zmienność akcji rynków rozwiniętych  

Wpływ makroekonomiczny  
Rynek nie wierzy w dobre dane z rynku pracy 

US VIX Europe VSTOXX 

Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg 
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Wpływ makroekonomiczny 
Spowolnienie gospodarcze: czy banki centralne mają jeszcze amunicję? 

Wzrosły ceny “bezpiecznych” aktywów, m.in. obligacji skarbowych 

Rentowności 10-letnich obligacji USA i Niemiec 

Rentowności obligacji 
skarbowych pokazują i 
korelację i dywergencję... 
Fed prawdopodobnie 
podniesie stopy, a EBC 
będzie dalej luzował 
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Banki są lepiej dokapitalizowane, niż przed kryzysem 

Powtórka globalnego kryzysu finansowego?  
Nie wydaje nam się 

Źródło: US FDIC, NNIP 

Nie tyko banki mają 
więcej kapitału – 
ale nowe regulacje 
ograniczyły możliwości 
brania przez nie ryzyka 
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Możliwości na rynku 
Bezpieczeństwo jest drogie 

Czy warunki gospodarcze uzasadniają realną stopę zwrotu 0.31%? Naszym zdaniem nie 

Rentowność 10-letnich obligacji USA indeksowanych do inflacji 

Źródło: Bloomberg 
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Możliwości na rynku 
Europejskie obligacje korporacyjne (rating inwestycyjny i high yield) 

Europejski dług jest nadal w „fazie naprawy” i mniej wrażliwy na ceny surowców niż amerykański 

BAML Euro Corporate Index Yield to Worst BAML European Currency HY Excluding Sub Fins Yield 

Źródło: Bloomberg, BAML Źródło: Bloomberg, BAML 
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Możliwości na rynku 
Obligacje korporacyjne high yield: bankructwa lekko wzrosną 

Naszym zdaniem ceny obligacji HY uwzględniają bankructwa firm w 4-5% 

BAML USHY Master II Average Price 

Obligacje 
korporacyjne HY 
w USA wyceniają 
recesję - 
co jeśli ona nie 
nastąpi? 

Źródło: Bloomberg, BAML 
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Możliwości na rynku 
Wyniki obligacji korporacyjnych high yield 

Rynek amerykańskich obligacji korporacyjnych jeszcze nie widział 2 spadkowych lat z rzędu 
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*Całkowite stopy zwrotu BAML US High Yield Master II index 
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Co z Polską? 
Wysokie tempo wzrostu w porównaniu do “starej Europy” 

Dobre dane marko – wzrost PKB i spadek bezrobocia. Nowa polityka fiskalna jest niepokojąca. 

Tempo wzrostu PKB Stopa bezrobocia 

Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg 
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Polska oczami inwestorów zagranicznych 
Dużo pozytywów 

Polska na drodze z rynków wschodzących do rozwiniętych 

Spread 10Y POLGB – 10Y German WIG vs. MSCI World vs. MSCI EM 
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Polska: siła gospodarki w kontekście rynków wschodzących 

• Wysokie tempo wzrostu w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi 

• Do tego wyraźne lepsze zachowanie gospodarki w długim terminie (w relacji do krajów z regionu) 

• Małe nierównowagi makro, niskie powiązanie z Chinami i innymi rynkami wschodzącymi 

• Wzrost płac i akcji kredytowej powinien wspierać konsumpcję 

• Póki co warunki kredytowe pozostają luźne, pomimo wzrostu ryzyka politycznego 

Poland: real wage growth

private sector, in PLN, real yoy % change, 3mma (source: CSO)
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Polska: wzrost ryzyka politycznego 

Poland: capital flows

C.A. deficit + Δ FX reserves (source: NBP)
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Poland: political risk

aggregate sentiment indicator (source: Thomson Reuters)
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• Nowy rząd kładzie stabilność makro na szali 

• Zwiększenie deficytu fiskalnego, pogorszenie klimatu inwestycyjnego, presja w relacjach z UE 

• W 4 kwartale 2015 roku widzieliśmy największy odpływ inwestorów w historii 

• Rynek pozostaje wrażliwy również za sprawą wysokiego ryzyka regulacji banków 

• Efekt „politycznego szoku” może już wygasać 
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• Duże rozbieżności pomiędzy fundamentami  i rynkami …. 
 

• …ale rynki potrafią stworzyć swoją własną, szarą rzeczywistość 
 

• Nie należy oczekiwać, że banki centralne utrzymają zmienność w ryzach 
 

• Zachowanie rynków już wyrządziło pewne szkody w gospodarce, zwłaszcza we wrażliwych 
regionach i sektorach 

 
• Odporność: popyt ze strony rynków rozwiniętych jest wyjątkowo ważny 
• Konsument uniesie większość ciężaru… 
• …jednak czy korporacje z rynków rozwiniętych staną się jeszcze ostrożniejsze? 

 
 

 
 
 
 
 

Konkluzja 
Żyjemy w zwariowanym świecie, wszystko się może zdarzyć…. 
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Ważne informacje 

 
The elements contained in this document have been prepared solely for the purpose of information and do not constitute an offer, in 

particular a prospectus or any invitation to treat, buy or sell any security or to participate in any trading strategy. This document is 

intended only for MiFID professional investors. While particular attention has been paid to the contents of this document, no 

guarantee, warranty or representation, express or implied, is given to the accuracy, correctness or completeness thereof. Any 

information given in this document may be subject to change or update without notice. Neither NN Investment Partners B.V., NN 

Investment Partners Holdings N.V. nor any other company or unit belonging to the NN Group, nor any of its officers, directors or 

employees can be held directly or indirectly liable or responsible with respect to the information and/or recommendations of any 

kind expressed herein. The information contained in this document cannot be understood as provision of investment services. If you 

wish to obtain investment services please contact our office for advice. Use of the information contained in this document is solely at 

your risk. Investment sustains risk. Please note that the value of your investment may rise or fall and also that past performance is not 

indicative of future results and shall in no event be deemed as such. This document and information contained herein must not be 

copied, reproduced, distributed or passed to any person at any time without our prior written consent. Any claims arising out of or in 

connection with the terms and conditions of this disclaimer are governed by Dutch law. 

  

This document is not intended and may not be used to solicit sales of investments or subscription of securities in countries where this 

is prohibited by the relevant authorities or legislation. 

 


