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W raporcie:

Szybsze odbicie w USA niż na Starym Kontynencie
Pierwsze miesiące roku ukazują większe zróżnicowanie globalnej koniunktury. Najważniejszą zmienną pozostaje wpływ epidemii covid. Jej
opanowanie w USA przekłada się na poprawę wyników gospodarki, w tym kondycji rynku pracy, co dodatkowo wspierane jest silnym impulsem
fiskalno-monetarnym. Szybko postępujący proces szczepień daje nadzieje na trwałość widocznego w USA ożywienia. Natomiast w strefie euro
gorsza sytuacja epidemiczna oraz wolniejsze zaszczepianie oddalają horyzont pocovidowego ożywienia. Nastroje przedsiębiorstw są mocno
zróżnicowane sektorowo – bardzo dobre w przemyśle i słabe w usługach. Podobnie mieszane sygnały dochodzą z chińskiej gospodarki. Po udanej II
połowie ubiegłego roku nastąpiło ostudzenie koniunktury w nowym roku.
Lockdown nie przekreśla scenariusza wyraźnej poprawy koniunktury w dalszej części roku
W kraju marcowy wzrost zakażeń covid oraz związane z tym restrykcje epidemiczne pogarszają koniunkturę. Będą one osłabiać popyt
konsumpcyjny oraz sprzyjać wstrzymywaniu inwestycji. Wiosenny lockdown, choć oddala horyzont odbicia gospodarczego, to nie przekreśla jego
wystąpienia w dalszej części roku. Kluczowe będą przebieg oraz skuteczność procesu szczepień w walce z covid. Perspektywa ożywienia osadzona
jest na fundamencie wyraźnej poprawy nastrojów w sektorach niedotkniętych pandemią oraz wciąż dobrej kondycji rynku pracy. Jednocześnie
widoczna jest utrzymująca się presja inflacyjna. W najbliższej perspektywie nie będzie ona miała istotnego znaczenia dla kształtu krajowej polityki
monetarnej. Niemniej, wraz z opanowywaniem pandemii covid, RPP może większą uwagę przykładać do podwyższonych poziomów CPI, zwłaszcza
że w perspektywie końca roku możliwe jest przebicie górnego pasma odchyleń od celu NBP.
Amerykańskie obligacje mogą pozostawać pod reflacyjną presją na spadki cen
Początek roku przyniósł falę reflacyjnych obaw i przecenę amerykańskiego długu, co zdeterminowało nastroje na bazowych rynkach długu. Presja
na wzrosty dochodowości może się utrzymać, zważywszy na pocovidowe zwiększenie dynamiki PKB w USA dodatkowo wsparte działaniami
fiskalnymi. Jednocześnie łagodna retoryka EBC może nadal częściowo neutralizować wpływ impulsów z USA na rynki długu w Europie. Takie
uwarunkowania będą sprzyjać dalszemu umocnieniu dolara wobec wspólnej waluty.
W trakcie pandemii dług stabilny, złoty pod presją deprecjacyjną

Podobnie jak EBC, także NBP zadeklarował zwiększenie aktywności na FI starając się zahamować widoczne w ostatnich miesiącach wzrosty
rentowności SPW. Perspektywa zwiększonych zakupów obligacji stabilizuje rynek również w obliczu ewentualnego pogorszenia dochodów
budżetowych, będącego pochodną wprowadzonych restrykcji epidemicznych. Jednocześnie, na fali obaw związanych z lockdownem, mocno na
wartości traci złoty. EURPLN notuje najwyższe poziomy od 2009 roku. Spodziewamy się, że odwrócenie trendu nastąpi wraz z poprawą sytuacji
epidemicznej.
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Wzrost popytu wewnętrznego w USA silnie wspierany polityką
fiskalną

• Rozważana jest dalsza stymulacja polityką fiskalną. Administracja
Bidena planuje inwestycje infrastrukturalne, wsparcie rozwoju
zielonej energii oraz większe transery dla najbiedniejszych
amerykanów.
Część
inwestycji
infrastukturalnych
będzie
sfinansowana z już przyjętego pakietu Bidena. Ograniczenia
budżetowe będą skutkować dyskusją na temat podwyżek podatków,
zresztą zgodnych z programem wyborczym prezydenta USA.
Rozważane jest podniesienie CIT do 28% z 21%, wycofanie części ulg
podatkowych dla bieznesu, podwyższenie PIT zarabiajacym więcej
niż 400 tys. USD, czy zwiększenie podatku od zysków kapitałowych
dla zarabiających powyżej 1 mln USD rocznie. Niemniej nie będzie
łatwe zapewnienie podwyżkom podatków odpowiedniego poparcia
politycznego nawet wśród mających większość w Kongresie
Demokratów.
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• Uważamy, że w dalszej perspektywie, po wygaśnięciu efektów
transferów socjalnych, koniunktura w USA stanie się na tyle stabilna,
aby zapewnić wzrost popytu wewnetrznego bez tak silnych bodźcow
fiskalnych. Kluczowa w tym względzie będzie pocovidowa odbudowa
sektora usług. Ponadto wzrost gospodarczy w USA wspierać będzie
kondycja sektora przemysłowego oraz dobrze sobie radzącego w
pocovidowej rzeczywistości sektora nieruchomości mieszkaniowych.

Szybka odbudowa konsumpcji skutkuje wzrostem deficytu
handlowego
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Rosnący deficyt budżetowy oraz dług publiczny będzie
stymulował dyskusję o podwyżkach podatków w USA
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• Początek bieżącego przyniósł ponowne przyspieszenie wydatków
gospodarstw domowych. Wiązać to można z wyprzedzającym
efektem pakietu stymulacyjnego Bidena. Transfery socjalne będą
jeszcze oddziaływać pozytywnie na wydatki konsumentów w
najbliższych miesiącach. Będą one ułatwiać powrót sektora
usługowego do normalnego funkcjonowania. Skutkiem ubocznym
odbicia konsumpcji jest wysoki deficyt handlowy. Jest on generowany
głownie przez wymianę z Chinami, co podwyższa ryzyko eskalacji
napięć pomiędzy mocarstwami.
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* -Źródła danych dla wszystkich: wykresów Bloomberg, Thomson Reuters, NBP, St Louis Fed, Macrobond , GUS, EBC, Bank Światowy.
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Rynek pracy w USA, pomimo ubytku zatrudnienia w stosunku do
przedpandemicznego szczytu, może generować impulsy proinflacyjne
Zatrudnienie w USA wciąż znacząco poniżej przedpandemicznego
szczytu

• Towarzyszyć temu będzie spadająca stopa bezrobocia. Poza
zwiększającym się zatrudnieniem obniża ją mniejsza aktywność
zawodowa Amerykanów. W najbliższych kwartałach bezrobocie
osiągnie poziom bliski pełnemu zatrudnieniu. Chęć podejmowania
pracy mogą przy tym zmniejszać obfite programy socjalne dla
bezrobotnych. One będą też sprzyjać szybszemu wzrostowi
wynagrodzeń. W konsekwencji rynek pracy będzie dostarczał
impulsów podbijających presję inflacyjną.
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Spadająca stopa bezrobocia i solidna dynamika wynagrodzeń
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• Relatywnie szybko postępujący proces koronawirusowych szczepień
(trzykrotnie szybszy niż na Starym Kontynencie) daje nadzieje, że
krzywa zakażeń pozostanie nisko również w kolejnych miesiącach. W
konsekwencji będą one przynosić solidne wzrosty liczby miejsc pracy.
Skala ubytku w stosunku do poziomu sprzed pandemii jest jednak
bardzo duża – przekracza 9 mln miejsc pracy. Dane dotyczące
struktury bezrobocia (udział tymczasowo bezrobotnych) sugerują, że
jedynie w 20-30% straty da się szybko odbudować. Oznaczałby to
powrót zatrudnienia do stanu z 2016 roku. Natomiast pozostałe 7080% odrabiane będzie zapewne przez wiele kwartałów. W
konsekwencji kluczowa dla oceny kondycji rynku pracy, będzie jego
zdolność do powrotu do trendu stabilnego wzrostu zatrudnienia po
skonsumowaniu pocovidowych efektów.
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• Ostatni miesiąc przyniósł ponowne przyspieszenie tempa wzrostu
zatrudnienia w USA. Lepsze wyniki są powiązane z obniżeniem liczby
covidowych zakażeń oraz luzowaniem ograniczeń epidemicznych.
Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze wzrostu zatrudnienia na
początku roku i silnej kontrybucji branż najbardziej dotkniętych
restrykcjami (np. branża gastronomiczna).
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FOMC zmieni retorykę, kiedy pozytywne prognozy zaczną się
realizować

• W konsekwencji, roczna dynamika cen po silnym wzroście w
bieżącym roku, w dalszym horyzoncie zapewne zakotwiczy powyżej
okolic 2% cenowego poziomu pożądanego przez Rezerwę Federalną.
Niemniej w najnbliższych miesiącach FOMC będzie nadal stosować
podejście podkreślające znaczenie średniookresowego celu
inflacynego. W konsekwencji dopuszczany będzie podwyższony
poziom wskaźnika inflacji, aby zrekompensować okresy niskiej
dynamiki cen. Tolerancja da więcej czasu aby ocenić
postpandemiczną kondycję rynku pracy. Jesli okaże się ona
pozytywna (powrót zatrudnienia do wzrostowego trendu), zmieniona
zostanie retoryka (najpewniej w II połowie bieżącego roku). Tym
samym otwarta zostanie droga do zaciesnienia monetarnego w
przyszyłym roku. Podwyżki stóp procentowych poprzedzać będzie
ograniczenie (tappering) skupu aktywów. Jednocześnie proces
redukcji bilansu Fed zostanie odłożony na kolejne lata.

Składowe ISM zwiastują nasilenie inflacji
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Projekcje FOMC zakładają mocny wzrost gospodarczy
w najbliższych latach
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• Najbliższe kwartały będą okresem silnego wzrostu cen w USA.
Oddziaływać w tym względzie będzie kilka czynników. Po pierwsze,
na wiosnę roczny CPI podbity zostanie przez efekty niskiej bazy
sprzed roku, kiedy koronakryzys wywołał deflacyjny powiew. Po
drugie, silnie presja inflacyjna będzie umacniana wyższą wyceną
surowców. Na globalnych rynkach wysokie wzrosty notują ceny
zarówno ropy naftowej, jak i żywności. Jednocześnie straty
podażowe wywołane przez covid mogą sprzyjać wrostom cen usług w
warunkach ożywienia popytu. Składowe indeksów koniunktury ISM
opisujące procesy cenowe w usługach kształtują się na wieloletnich
szczytach. Tłem dla tego są równie wysokie poziomy analogicznych
składowych ISM dla przemysłu, co może się przekładać na presję
cenową w kategorii dobr trwałych. Co istotne, proinflacyjne będą
także uwarunkowania rynku pracy, dając możliwość zawiązywania się
inflacyjnej spirali i będzie to przesądzać o trwałości presji inflacyjnej.
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Rysy na obrazie silnego wzrostu chińskiej gospodarki
Wysokie wzrosty i produkcji przemysłowej oparte są na
czynnikach jednorazowych
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• IV kwartał ubiegłego roku był udany dla chińskiej gospodarki. Dzięki
temu jako jedyna z ważnych gospodarek kończyła 2020 rok na plusie.
Imponujące są też wyniki za dwa pierwsze miesiące br. ukazujące
30% wzrosty produkcji przemysłowej, inwestycji i sprzedaży
detalicznej. Bardzo mocnym punktem pozostają dane o wymiennie
handlowej. Chińscy producenci korzystają na koronakryzysowej
zmianie struktury globalnego popytu, jak również na silnym
ożywieniu konsumpcji w USA. Można odnotować, że Państwo Środka
aktywnie poszerza wpływy. Na początku bieżącego roku Chiny
podpisały umowę handlową z krajami Unii Afrykańskiej (AfCFTA).
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• Niemniej, w naszej ocenie wejście w 2021 rok jest tylko pozornie
dynamiczne. Wysokie roczne wzrosty są bowiem w pierwszej
kolejnosci efektem niskich baz. W tym okresie chińska gospodarka
zmagała się już z covidem. Jednocześnie w bieżacym roku krótsze
było świętowanie Nowego Roku. Zmniejszenie liczby wolnych dni
miało ograniczyć podróże w związku z podwyższonym ryzykiem
epidemicznym.
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• Dane o koniunkturze przedsiębiorstw wskazują na wyhamowanie
tempa wzrostu gospodarczego. Wskaźniki Caixin PMI osłabiły się na
początku roku pokazując, że dobiegło końca pocovidowe
odreagowanie. Słaba jest przede wszystkim bieżąca aktywność.
Natomiast przedsiębiorstwa, zarówno w przemyśle jak i usługach, z
nadzieją wypatrują poprawy globalnej koniunktury.

6,5

• Obawy może budzić kondycja rynku pracy. W zimie widoczny jest
wzrost stopy bezrobocia (do 6,5%), co koresponduje z sygnałami
(dane PMI) o redukcjach zatrudnienia. Dokonują ich przedsiębiorstwa
zarówno z sektora usługowego, jak i przemysłu. Te pierwsze w
bardzo szybkim tempie. Konsekwencją tego może być osłabienie
popytu wewnętrznego.

sprzedaż detaliczna

produkcja przemysłowa

inwestycje w środki trwałe

Początek roku przyniósł wzrost stopy bezrobocia w Chinach
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W Państwie Środka rozwój technologiczny ważniejszy niż szybki
wzrost PKB

• W takich uwarunkowaniach spodziewać się można stopniowego
zmniejszania impulsu fiskalnego. W bieżącym roku zakładany jest
deficyt bużetowy na poziomie 3,2% PKB wobec 3,6% w roku
ubiegłym. Jednocześnie mniej ekspansywana może być polityka
Ludowego Banku Chin. Uważamy, że widoczne nierownowagi w
chińskiej gospodarce, zwłaszcza w odniesieniu do rynku
nieruchomości, zmniejszają pole manewru LBC w zakresie luzowania
polityki, nawet przy niekorzystnych trendach na rynku pracy.
Natomiast w przeciwnym kierunku będzie oddziaływać globalna
presja inflacyjna, która dotknie również gospodarkę Państwa Środka.
Oczekujemy, że inflacja będzie przyspieszać i w II połowie roku
przekroczy 3% poziom. W takim scenariuszu LBC może zdecydować
się podnieść stopy procentowe.

Wydatki B+R w Chinach na tle wybranych państw
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Globalna presja inflacyjna będzie wpływać także na politykę
Ludowego Banku Chin
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• Z mieszanymi sygnałami idą w parze ostrożne prognozy chińskich
władz. Na bieżący rok zakłada się 6% tempo wzrostu PKB, co
zważywszy na notowane na jego początku wyniki, wydaje się być
nisko zawieszoną poprzeczką. Można mieć przy tym wrażenie, że w
najbliższych latach Chiny będą bardziej skoncentrowane na
osiągnięciu supremacji technologicznej niż na utrzymaniu
dotychczasowej wysokiej dynamiki PKB. Nowy plan 5-letni nie ma
określonego tempa wzrostu gospodarczego, a bardziej istotny jest
poziom wydatków na badania i rozwój (średnio 7% rocznie).
Kluczowym
celem
ma
być
osiągniecie
technologicznej
samowystarczalności. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie
uzależnienia od zachodnich technologii, zwłaszcza amerykańskich
producentów procesorów, czy systemów operacyjnych. Nieco w
cieniu są kwestie związane z wyrównywaniem poziomu życia na wisi i
w miastach oraz zwiększenie dostępnosci i poprawa jakości
świadczeń publicznych.
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W strefie euro sektorowa fragmentacja koniunktury będzie mieć
geograficzne konsekwencje

• Znaczące różnice pomiędzy krajami UE w kontrybucji sektora usług do
PKB przekładać się będą na zróżnicowanie geograficzne koniunktury.
Niemiecka gospodarka ma szanse na o wiele szybsze wyjście z
koronakryzysu niż pozostałe największe gospodarki (Francja, Włochy i
Hiszpania), nie wspominając już o Portugalii czy Austrii.

• Niepokojąca jest przy tym sytuacja krajów południa strefy euro, przede
wszystkim w wymiarze kondycji rynku pracy. Ta jeszcze przed
wybuchem epidemii covid pozostawiała wiele do życzenia, co
odzwierciedlało się w relatywnie wysokiej stopie bezrobocia na
południu Eurolandu. Koronakryzys jeszcze bardziej zwiększył te różnice.
Trzeba podkreślić, że im wyższe bezrobocie, tym trudniej o ożywienie
konsumpcji, a co za tym idzie całego popytu wewnętrznego. Tym
samym pogłębiać się może zróżnicowanie rozwoju gospodarczego
północy i południa Eurolandu.

60
50

pkt

• Jednocześnie jednak całkowicie odmienna jest kondycja sektora usług,
dla którego wskaźniki nastrojów kształtują się na głęboko recesyjnych
poziomach. Koniunkturę silnie pogarszają powszechnie obowiązujące
restrykcje epidemiczne. Najmocniej dotknięte są takie branże jak
gastronomia i turystyka, zwłaszcza międzynarodowa. Koresponduje z
tym relatywnie powolny proces koronawirusowych szczepień.

Zróżnicowanie sektorowe indeksów koniunktury PMI
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Zróżnicowanie geograficzne wskaźników ESI
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• Globalne ożywienie w sektorze przemysłowym jest odczuwalne w
krajach Eurolandu. W większości z nich indeksy koniunktury kształtują
się powyżej długoterminowej średniej. Rośnie bieżąca produkcja oraz
zamówienia. Dobre wyniki przemysłu można łączyć z widoczną już w
poprzednich kwartałach poprawą koniunktury w dwóch największych
gospodarkach świata (USA i Chinach), które generują popyt na
eksportowane z Europy produkty.
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EBC wciąż pod silną presją na utrzymywanie ultraluźnego kursu
w polityce monetarnej
Inflacja w Eurolandzie odbija z niskiego poziomu
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• Silnej stymulacji fiskalnej w pierwszej kolejności potrzebować będą
kraje południa Europy, a więc te o relatywnie najwyższym poziomie
długu publicznego. Główną rolę będą odgrywać programy lokalne,
bazujące na krajowych budżetach. Środki na programy UE będą
uruchamiane z dużym opóźnieniem. Wpływają na to m. in. problemy
z ratyfikacją funduszu odbudowy w Niemczech. W efekcie, w
najbliższych kwartałach środki UE będą pełnić jedynie drugorzędną
rolę.
• Problematyczna sytuacja epidemiczna znajduje odzwierciedlenie w
pesymistycznych prognozach EBC. Zakładają one, że PKB Eurolandu w
bieżącym roku wzrośnie o 4,2%, a w 2022 roku o 4,1%. Oznacza to,
że poziom sprzed pandemii zostanie osiągniety dopiero w II połowie
przyszłego roku. Ma temu towarzyszyć wciąż przytłumiona presja
inflacyjna.

1,0
0,5
0,0
-0,5 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-1,0

HICP

HICP bazowy

EBC zadeklarował ponowne zintensyfikowanie skupu obligacji
w najbliższych miesiącach
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• Trudno oczekiwać, aby w warunkach potrzeby silnej stymulacji
fiskalnej w znacznej części Eurolandu, niskiego wzrostu
gospodarczego i inflacji, następowały istotne zmiany kierunku polityki
EBC. Pozostanie ona ultrałagodna przy retoryce niewykluczającej jej
dalszego łagodzenia. W tym względzie efektywność redukcji stóp jest
znikoma. Możliwe jest nasilenie QE poprzez wydłużenie programu
PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) połączone ze
zwiększeniem jego wartości. Obecnie opiewa on na około 1,9 bln
euro i ma być zakończony do marca 2020 roku. Ostatnio Rada EBC
zdecydowała się na deklarację, że w kolejnym kwartale bardziej
intensywny będzie skup aktywów w ramach PEPP, co może
prowadzić do jego szybszego wykorzystania. Czynnikiem, który może
przeszkodzić w dalszym zwiększaniu QE, jest ewentualne pogłębienie
różnić w stanie koniunktury pomiędzy krajami Eurolandu. Te kraje,
które szybciej będą wychodzić z koronakryzysu mogą oczekiwać
bardziej wyważonej polityki ze strony EBC. W efekcie, w Radzie EBC
mogą następować silniejsze niż obecnie podziały zdań.
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ABSPP – Asset-Backed Securities Purchase Programme
CBPP3 – Third Covered Bond Purchase Programme
CSPP – Corporate Sector Purchase Programme
PSPP – Public Sector Purchase Programme
PEPP – Pandemic Emergency Purchase Programme
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W kraju
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Sytuacja epidemiczna ciąży krajowej konsumpcji
• W pierwszych miesiącach roku utrzymuje się trudna sytuacja
epidemiczna, co przekłada się na słabe nastroje gospodarstw
domowych. Indeksy koniunktury konsumenckiej stabilizują się w
niewielkim oddaleniu od ubiegłorocznego minimum. Rozczarowuje
przy tym sprzedaż detaliczna. Jej roczna dynamika zakotwiczyła się na
ujemnych poziomach.

• Restrykcje epidemiczne uderzają w pierwszej kolejności w sektor
usługowy. Jego znaczna część, w tym branża eventowa, czy
gastronomia i hotelarstwo, pozostają w bardzo trudnym położeniu.
Choć indeksy koniunktury dla tych branż oddaliły się od
ubiegłorocznego minimum, to jednak wciąż pozostają na bardzo
niskich poziomach.
• Niemniej w najbliższych miesiącach roczna dynamika sprzedaży
detalicznej, a co za tym idzie kontrybucja konsumpcji do rocznego
PKB, będą poprawiać się ze względu na efekty bardzo niskiej bazy
związanej z całkowitym lockdownem na wiosnę 2020 roku.
• Pełne odreagowanie będzie jednak możliwe dopiero wtedy, kiedy
ograniczone zostanie ryzyko kolejnych fal koronawirusowych zakażeń
i towarzyszących im restrykcji. Choć horyzont odreagowania oddala
się, to wciąż jest ono możliwe w II połowie roku. Założyć bowiem
można, że proces szczepień przyniesie pożądane rezultaty.
Jednocześnie czym dłużej obecne restrykcje będą utrzymywane, tym
późniejsze
odbicie
będzie
słabsze.
Najsilniej
dotknięte
koronakryzysem branże będą potrzebować wielu kwartałów by
osiągnąć poziomy aktywności sprzed pandemii.
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• Wprowadzone w połowie marca w całym kraju obostrzenia mają
obowiązywać przynajmniej przez znaczną część kwietnia. Będzie mieć
to negatywny wpływ na konsumpcję na przełomie kwartałów. Bilans
ryzyka jest przy tym negatywny, w związku z możliwością wydłużenia
okresu obowiązywania restrykcji, jak i zwiększenia ich dokuczliwości
dla gospodarstw domowych.

Jesienne pogorszenie koniunktury konsumenckiej i sprzedaży
detalicznej
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-20
-40
-60
-80
zakwaterowanie i gastronomia

handel

12

Kondycja krajowego rynku pracy pozostaje stabilna

• W najbliższych miesiącach wahaniom naznaczonym efektami bazy
będzie podlegać również dynamika wynagrodzeń. Spodziewamy się,
że w II połowie roku ponownie nastąpi zwiększenie presji płacowej,
co będzie uwarunkowane trwałością poprawy sytuacji epidemicznej.
• Wciąż na relatywnie niskich poziomach oscylować będzie stopa
bezrobocia. Wiosenne miesiące przyniosą jej ponowny spadek po
zimowym wzroście. Zważywszy na lockdown, przebicie wzorca
sezonowego będzie możliwe dopiero w połowie roku. Można założyć,
że na jego koniec stopa bezrobocia będzie na niższym poziomie niż w
grudniu 2020. Poza czynnikami koniunkturalnymi, poziom bezrobocia
będzie zmniejszany przez czynniki demograficzne związane ze
starzeniem się społeczeństwa i ubytkiem zasobów pracy. W tle
odnotować można wyniki badań Eurostatu (według metodologii bael)
wskazujące, że stopa bezrobocia w Polsce jest najniższa spośród
wszystkich krajów UE.

Dynamiki wynagrodzeń i zatrudnienia ustabilizowały się na
przełomie roku
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• Marcowa fala koronawirusowych zakażeń połączona z
wprowadzeniem krajowego lockdownu, podobnie jak to miało
miejsce w ostatnich miesiącach roku ubiegłego, będzie mieć zapewne
ograniczony wpływ na kondycję rynku pracy. Jedynie w negatywnym
scenariuszu wydłużenia i zaostrzenia restrykcji pojawić się mogą
konsekwencje w postaci redukcji etatów. Zakładamy, że w takim
wypadku negatywne efekty będą łagodzone przez programy
pomocowe. Bez względu na to, w perspektywie najbliższych miesięcy
spodziewamy się przejściowej poprawy rocznej dynamiki
zatrudnienia. Efekty niskiej bazy będą bowiem silniejsze niż
ewentualne straty związane z lockdownem. W II połowie roku
sytuacja się jednak odwróci. Efekty bazy będą osłabiać roczną
dynamikę zatrudnienia, czemu towarzyszyć może lekkie ożywienie
popytu na pracę, o ile kolejne (jesienne) koronawirusowe fale nie
będą straszyć przedsiębiorstw.

-4%
zatrudnienie

wynagrodzenia realne

Ubiegły rok przyniósł relatywnie niewielki wzrost stopy
bezrobocia rejestrowanego
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Przed nami wysokie roczne wzrosty produkcji przemysłowej
• Początek roku przyniósł ostudzenie wyników przemysłu po okresie
odreagowania i szybkiego wzrostu produkcji w ostatnich miesiącach
ubiegłego roku. Nieco słabsze wyniki można wiązać z problemami
podażowymi (np. dotkliwa dla branży motoryzacyjnej sprawa
opóźnień w dostawach chipów) oraz związanymi z brakiem
pracowników (pochodna większej absencji z powodu obowiązku
kwarantanny).

• Solidne poziomy krajowych indeksów koniunktury oraz bardzo
mocne odczyty analogicznych wskaźników za granicą (np. rekordowy
PMI dla przemysłu strefy euro) sygnalizują, że problemy są
przejściowe, a sektor pozostanie w dobrej kondycji w dłuższej
perspektywie.
• Problemy podażowe są też źródłem rosnącej presji kosztowej.
Ograniczona podaż skutkuje tym, że dostępne komponenty są
oferowane po wyższych cenach. Uwagę zwracają skokowe wzrosty
cen frachtu. Jednocześnie silnie oddziałują wzrosty cen surowców,
zwłaszcza ropy naftowej. W konsekwencji inflacja PPI będzie dalej
rosnąć. Nie spodziewamy się jednak aby presja kosztowa przełożyła
się na zawężenie marż. Ograniczenia popytowe są niewielkie, więc
firmy będą przenosić koszty na finalnych odbiorców. Będzie to
dodatkowy czynnik podbijający presję inflacyjną.
• Zakładamy też, że wraz z utrzymywaniem się lepszej koniunktury
rosnąć będzie skłonność przedsiębiorstw do zwiększania inwestycji.
Niemniej wyraźniejsze zmiany w tym względzie zaobserwujemy
dopiero w II połowie roku.
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• Zakładamy, że marcowo-kwietniowy lockdown będzie mieć
nieporównywalnie mniejszy wpływ na sektor przemysłowy niż ten z
ubiegłego roku. W konsekwencji, w najbliższych miesiącach można
spodziewać się bardzo wysokich rocznych dynamik produkcji
przemysłowej.

Po ostudzenie wzrostu produkcji przemysłowej na początku
roku w kolejnych miesiącach będą notowane wysokie roczne
dynamiki
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Sektor budowlany ma przestrzeń do odbicia po zimowym zmrożeniu
• W ostatnich miesiącach wyniki budownictwa rozczarowywały
odznaczając się wyraźnymi rocznymi spadkami. Mizerne wyniki w
znacznym stopniu były pochodną słabej pogody, która w bieżącym
roku ponadprzeciętnie utrudniała działalność firmom budowlanym.
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• Poza czynnikami atmosferycznymi wyniki pogarszać mogła również
niepewność epidemiczna, skłaniająca do wstrzymywania nowych
projektów i inwestycji. Element ten będzie oddziaływał negatywnie
na wyniki budownictwa również w najbliższych miesiącach. Tym
samym prawdopodobne jest utrzymanie ujemnych rocznych dynamik
produkcji budowlano-montażowej.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej zeszła na ujemne
poziomy
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• Nastroje przedsiębiorstw nie uległy jednak pogorszeniu. Indeksy
koniunktury stabilizują się blisko kilkukwartalnych szczytów, co
wskazuje, że notowane na początku roku osłabienie wyników jest
przejściowe. Choć trzeba dodać, że wskaźniki dalekie są od rekordów
z 2019 roku. Lepiej przy tym prezentują się składowe dotyczące
oczekiwań niż opisujące bieżącą kondycję.

• W trakcie roku nastąpi ponowne nasilanie presji cenowej, nieco
przytemperowanej w roku ubiegłym. Będzie ono podyktowane w
pierwszej kolejności wzrostem cen surowców oraz energii. Czynniki
koniunkturalne będą mieć drugorzędne znaczenie.
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• Zakładamy, że impulsem do wyraźnej poprawy wyników w II połowie
roku będą projekty infrastrukturalne. Znaczenie będą mieć także
inwestycje największych spółek z udziałem skarbu państwa, które
odznaczają się ambitnymi planami inwestycyjnymi. Wciąż też
relatywnie wysoką aktywnością odznacza się budownictwo
mieszkaniowe. Niemniej, dalszego hamowania spodziewamy się w
najbardziej poszkodowanych w trakcie pandemii segmentach rynku –
związanych z budownictwem biurowym i handlowym .
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Bilans handlowy a za nim cały CA mogą się osłabić ze względu na
rosnące inwestycje i odbudowę zapasów

• Najbliższe kwartały przyniosą ponowne pogorszenie zarówno wyniku
handlowego, jak i całego salda CA. Tak dobre jak w II połowie
ubiegłego roku wzrosty eksportu będą trudne do utrzymania.
Jednocześnie import może przyspieszyć ze względu na oczekiwane
odreagowanie inwestycji oraz odbudowę niskich zapasów. Ponadto
martwić mogą wciąż dalekie od stanu sprzed pandemii poziomy
eksportu i importu usług.

12-m suma krocząca w % PKB

• Głównym komponentem zapewniającym rekordowe wyniki był
wzrost towarowej nadwyżki handlowej. Był to efekt zdecydowanie
lepszej reakcji na kryzys eksportu (mniejsze spadki połączone z
szybszym odreagowaniem), niż importu. Jest to przejaw silnej pozycji
konkurencyjnej polskich eksporterów i ich zdolności adaptacyjnych.
Pomogły w tym korzystne dla niektórych rodzimych branż (np.
meblarskiej) przesunięcia globalnego popytu w trakcie
koronakryzysu. Nie bez znaczenia było też ograniczające import
zmniejszenie krajowego popytu, jak i niższe ceny na rynkach
surowców.

Rekordowa nadwyżka CA w 2020 roku
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Wyhamowanie wymiany zagranicznej na początku roku tylko
chwilowe
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• Ubiegły rok zakończył się rekordowo wysoką nadwyżką na rachunku
obrotów bieżących (CA). Wyniosła ona 18,4 mld euro, czyli około
3,6% PKB. Dodatkowo styczeń przyniósł kolejny rekord, tym razem
miesięcznej nadwyżki CA w wysokości 3,3 mld euro. Imponujące
wyniki w trudnym 2020 roku pokazują coraz większe zrównoważenie
polskiej gospodarki w relacjach z zagranicą. W trakcie poprzednich
kryzysów (np. 2008) na saldzie CA pogłębiał się deficyt. W
konsekwencji, w warunkach kryzysowych większa jest przestrzeń
stymulacji koniunktury – zarówno w wymiarze fiskalnym, jak i
monetarnym.
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Po spadkach inflacja ponownie przyspieszy
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• Utrzymywać się będzie presja na wzrosty cen administrowanych.
Dotyczy to przede wszystkim cen prądu, co jest konsekwencją
polityki energetycznej na poziomie całej UE. Wciąż też rosnąć mogą
ceny związane z mieszkaniem (np. wywóz śmieci).
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CPI bazowy

CPI

Inflacja bazowa jest istotnie podniesiona przez względnie małą
kategorię opłat bankowych i pocztowych
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• W efekcie oczekujemy, że inflacja na koniec roku będzie oscylować
na poziomie górnego pasma odchyleń od celu NBP. Co więcej, biorąc
pod uwagę oczekiwane przez nas przyspieszenie dynamiki
wynagrodzeń w II połowie roku, na jego koniec nasilać się mogą
obawy dotyczące utrzymania inflacji w ryzykach w perspektywie roku
2022.

0

kontrybucje do inflacji

• Proinflacyjnie oddziaływać będzie pocovidowa odbudowa. Ta
ponownie nasili presję płacowo-kosztową w tych branżach sektora
usług, które obecnie są uśpione lockdownami. Zetknie się wtedy
bowiem wyższy popyt związany z popandemicznym odreagowaniem
z niższą podażą – ze względu na jej straty w okresie lockdownu. Taki
efekt może też występować w niektórych kategoriach towarowych
(np. ubrania), które najsilniej ucierpiały w trakcie pandemii. Kanały
dystrybucji mogą bowiem nie nadążyć za przesunięciem popytu.
Efekty te mogą być jedynie częściowo neutralizowane przez
osłabienie dynamiki cen w kategoriach, które rosły w okresie
pandemii (np. zdrowie).

3

2006

• Najszybciej widoczne będą efekty niskiej bazy sprzed roku. Ta
oddziaływać będzie przede wszystkim na ceny paliw. Ropa naftowa w
ubiegłym roku zaliczyła głęboki dołek, co będzie podbijać dynamiki
cen transportu. Co więcej, w bieżącym roku rosły ceny większości
commodites, w tym żywności.

W bieżącym roku inflacja pozostanie na podwyższonym
poziomie

% r/r

• W lutym CPI zszedł poniżej celu inflacyjnego RPP. Osłabienie inflacji
jest przede wszystkim pochodną niższej dynamiki cen żywności oraz
niewielkiego spadku inflacji bazowej. Wiele jednak wskazuje na to, że
dalsza część roku przyniesie nasilenie presji cenowej.

inflacja bazowa
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Akcja kredytowa dla gospodarstw domowych słaba, ale stabilna

• Pomimo tego sądzimy, że w perspektywie końca roku dynamika
kredytu konsumpcyjnego m/m powróci do wzrostów za sprawą presji
płacowej w grupie osób nisko zarabiających (i bardziej skłonnych do
zadłużania się). Zważywszy na badanie oficerów kredytowych z końca
2020 roku, strona podażowa w przypadku tych kredytów nie
powinna być problemem. Niepokoi nas jedynie, że dane za grudzień
na temat kredytów dla gospodarstw domowych o podwyższonym
ryzyku pokazały wzrost tej kategorii o 11 mld zł – do 75,05 mld zł.
Naszym zdaniem może być to efektem wygasania wakacji
kredytowych. Wartość kredytów o utracie wartości dla gospodarstw
domowych wzrosła w tym czasie zaledwie o ok. 300 mln zł – do 43,1
mld zł.
• W przypadku kredytu na zakup nieruchomości spodziewamy się
utrzymania dodatniej dynamiki m/m sa, choć oczekujemy, że będzie
ona dalej pozostawać w umiarkowanym trendzie spadkowym co
najmniej do początku III kw. br. Scenariusz ten wspierają dane z
badania oficerów kredytowych z IV kw. 2020, w których widzimy
wolniejszą niż w III kw. odbudowę apetytu na ryzyko na kredyt
hipoteczny. To pogorszenie może być konsekwencją cytowanego
wyżej wzrostu kredytów postrzeganych jako zagrożone.

Kredyty mieszkaniowe stabilniejsze od konsumpcyjnych
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• Pierwsze dwa miesiące br. przyniosły poprawę dynamiki (m/m sa)
akcji kredytowej dla gospodarstw domowych. Zapewniło ją odbicie
kredytów konsumpcyjnych, przy niewielkim spowolnieniu wzrostu
kredytów hipotecznych. Niemniej roczna dynamika kredytu dla
gospodarstw domowych dalej spadała, lokując się na poziomie nieco
powyżej 3,0% r/r sa. Czynnikiem, który może być zagrożeniem dla
odbicia kredytu w tej kategorii w najbliższych miesiącach, może być
lockdown-owe wyhamowanie wzrostu płac.
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Ponury obraz akcji kredytowej dla przedsiębiorstw poprawia jej
struktura z lekkim odbiciem w kredytach inwestycyjnych

• Sądzimy, że w czasie zdeterminowanego lockdownem przełomu I i II
kw., należy spodziewać się powrotu do ujemnych dynamik przyrostu
kredytu dla przedsiębiorstw ogółem m/m sa. Druga połowa roku
powinna przynieść ponowną odbudowę popytu na kredyt
inwestycyjny wśród przedsiębiorstw, przy braku popytu na kredyt
obrotowy (efekt substytucji przez pomocowe programy rządowe).
Wspierać ten scenariusz powinna stopniowo przyspieszająca
dynamika produkcji przemysłowej. Dodatkowy napęd w II połowie
roku dawać będzie postępujący proces szczepień, co daje szansę na
zwiększenie popytu na kredyt w sektorze usług i handlu detalicznego.

Spadające roczne dynamiki akcji kredytowej dla
przedsiębiorstw
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• W pierwszych dwóch miesiącach roku miała miejsce nieśmiała próba
wejścia dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw ogółem m/m sa na
dodatnie poziomy. Wpływ na to miało odbicie w kredytach
inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, któremu sprzyjała poprawa ocen
koniunktury przez przedsiębiorstwa. Na wynikach ogółem w dalszym
ciągu ciążyły rządowe programy pomocowe, które dawały dostęp do
„bezkosztowych” form pozyskiwania substytutów kredytów
obrotowych. Wszystko to przekładało się na pozostawanie rocznej
dynamiki kredytu dla przedsiębiorstw na ujemnych poziomach.
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Kredyt inwestycyjny m/m odbija, kredyt ogółem na minusie

• Wydaje się, że banki nie powinny na razie odczuwać ograniczeń
dostępności kapitału (co dało się zauważyć przed pandemicznym
kryzysem). Czynnik ten został zneutralizowany przez przesunięcie
części finansowania przedsiębiorstw do PFR, spowolnienie przyrostu
kredytu dla gospodarstw domowych oraz gwarancje udzielane przez
BGK.
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Bilans ryzyk dla stóp procentowych zrównoważony jedynie w bliskiej
perspektywie

• W dłuższym horyzoncie, wraz z zmniejszaniem się wpływu COVID na
gospodarkę, zmieniać się będzie bilans ryzyka dla stopy NBP. Nasilać
się bowiem będą szkodliwe dla polityki zrównoważonego wzrostu
skutki utrzymywania zerowych (ujemnych po podatku) stóp
procentowych. W efekcie RPP będzie bardziej niż obecnie skłonna do
ich korekty w górę. Istotnym punktem odniesienia będzie polityka
Fed oraz EBC. Zakładamy, że zmiany mogą nastąpić w wypadku
Rezerwy Federalnej, co otwierałoby drogę do podwyżki stóp w II
połowie przyszłego roku, w skali równoważącej podatek bankowy (do
0,5%).
• NBP będzie przy tym nadal korzystał z niestandardowych
instrumentów, związanych z obecnością na FI oraz FX. Trzeba dodać,
że ostatnie tygodnie przyniosły deklaracje zwiększenia aktywności na
FI.
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• Jednocześnie również bardzo małe jest prawdopodobieństwo
redukcji stóp procentowych, ze względu na niską efektywność
obniżki. Zresztą już ich bieżący poziom budzi wiele wątpliwości.
Zważywszy na podatek bankowy, realne oprocentowanie bonów
pieniężnych, czy depozytów w NBP, jest głęboko ujemne, czego
negatywne efekty uboczne są coraz bardziej zauważalne (m. in. w
opłatach, czyli ujemnym oprocentowaniu depozytów klientowskich).

Prognozy NBP zakładają solidne tempo ożywienia i powrót do
trendu sprzed pandemii
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NBP zadeklarował, że skup obligacji może trwać nawet po
wyjściu z koronakryzysu
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• W kontekście poziomu krajowych stóp procentowych oczekiwania
związane z nasileniem procesów inflacyjnych są równoważone przez
ryzyka związane z sytuacją epidemiczną. Ta powoduje, że wciąż
niepewne jest zakładane, również w prognozach NBP, silne ożywienie
gospodarcze w najbliższych latach. Tym samym nie ma przestrzeni
dla rychłych podwyżek stóp procentowych. Aby one nastąpiły musi
zostać zminimalizowane pandemiczne ryzyko.
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Po słabym początku roku, poprawa wyników gospodarki nastąpi
w jego dalszej części
Wiosenny lockdown nie przekreśla scenariusza odbicia dynamiki PKB w II połowie bieżącego roku
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• Znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej oraz pozostawiające wiele do życzenia dane z dwóch pierwszych miesięcy roku będą przesądzać o słabym
wzroście gospodarki w pierwszym kwartale. Wciąż będą ciążyć bolączki widoczne w ubiegłym roku, związane z niskimi inwestycjami i zapasami oraz
przytłumioną restrykcjami konsumpcją. Drugi kwartał przyniesie skokową poprawę rocznej dynamiki PKB podyktowaną w dużej mierze efektem niskiej
bazy. Skala odbicia będzie jednak wciąż ograniczana przez kwietniowy lockdown, choć po części zostanie on odreagowany już w maju i czerwcu.
Natomiast druga połowa roku przyniesie poprawę rocznej dynamiki związaną już nie tylko z niskimi bazami. Będzie ona następować w pierwszej
kolejności w wymiarze inwestycji oraz zapasów, natomiast w słabszym stopniu w wymiarze spożycia gospodarstw domowych. Jednocześnie solidne
wyniki eksportu, korespondujące z dobrymi nastrojami w sektorze przemysłowym, połączone importochłonnym charakterem popytu krajowego, będą
skutkować tym, że bilans handlowy będzie poprawiał wzrost PKB na początku roku, a pogarszał w jego dalszej części. Tym samym wpływ wymiany
handlowej, podobnie jak w poprzednim roku, pozostanie antycykliczny. Podsumowując, wiosenny lockdown nie przełoży się na brak ożywienia
koniunktury w II połowie roku, zwłaszcza, że gospodarka jest coraz lepiej przystosowana do pandemicznych uwarunkowań. Wciąż też możliwe jest do
osiągniecia mocne tempo wzrostu gospodarczego w całym 2021 roku na poziomie około 4,4%. Oznacza to jednak rewizję w dół wobec poprzedniej
prognozy (4,9%).
• Niepewność związana z prognozami pozostaje podwyższona, a jej głównym źródłem jest przebieg epidemii covid oraz związanych z nią restrykcji.
Prognozy osadzone są na założeniu ich znoszenia jeszcze w kwietniu oraz braku kolejnych lockdownów w II połowie roku. Fundamentem dla tych założeń
są sukcesy Izraela w walce z covid oraz ograniczenia epidemii w innych krajach o szybkim tempie szczepień (USA, UK, Chile).
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Jest jeszcze przestrzeń do wzrostów rentowności UST
Wzrosty rentowności 10-letnich obligacji na początku
roku

• Początek roku przyniósł korektę cen obligacji na rynkach
bazowych. Została ona wyzwolona przez obawy, że połączenie
globalnego pocovidowego ożywienia gospodarczego z powszechną
stymulacją fiskalną, przy ograniczonej reakcji banków centralnych,
będzie skutkować długookresową inflacją.
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• Osłabienie
długu
następowało
pod
dyktando
rynku
amerykańskiego. Kwotowania dolarowych swapów inflacyjnych
podskoczyły do wieloletnich szczytów. Towarzyszyło temu silne
osłabienie długiego końca amerykańskiej krzywej, co – przy
stabilizacji krótkiego końca – przełożyło się na wzrost kąta
nachylenia krzywej UST. Spadek cen amerykańskiego długu
skutkował analogicznymi zmianami na pozostałych rynkach.
Przecenie nie oparły się nawet japońskie 10-latki, których
dochodowości przejściowo oddaliły się targetu BoJ.
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• Wzrosty rentowności nie napotkały zdecydowanej reakcji ze strony
banków centralnych. Wyjątkiem w tym względzie była Rada EBC i
deklaracja zwiększenia skupu aktywów w kolejnym kwartale, co
ograniczyło skalę przesunięcia rentowności bundów i pozostałych
obligacji euro-emitentów.
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Krzywe IRS i obligacji skarbowych coraz bardziej strome
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• Dostrzegamy jeszcze przestrzeń dla wzrostów rentowności UST, co
będzie wpływać na nastroje na rynkach bazowych. Sprzyjać temu
będą nie tylko oczekiwania inflacyjne, lecz także wysoka podaż
długu związana z realizacją programów fiskalnych. Współgrać z tym
będzie poprawa odczytów makroekonomicznych i perspektyw
globalnej gospodarki. To z kolei w nieco dłuższej perspektywie
będzie przekładało się na korektę polityk monetarnych. Zmiana
kursu w politykach pieniężnych nie będzie równoczesna. Wcześniej
decydować się na nią może Fed oraz BoE, natomiast później EBC.
Czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza pozostaje sytuacja
epidemiczna, przede wszystkim w wymiarze skuteczności procesu
szczepień przeciw covid.
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NBP zwiększył odporność SPW na negatywne impulsy
zza Atlantyku

• W bliskiej perspektywie polskie obligacje mogą się dalej
umacniać w warunkach wysokiej niepewności, co do przebiegu
wiosennej fali covidowych zakażeń, jak i perspektyw pokonania
pandemii. Towarzyszyć temu mogą spadki kwotowań IRS.
• W dalszej perspektywie, po redukcji epidemicznej niepewności,
obligacje mogą ponownie tracić. Podobnie jak w poprzednich
miesiącach spadki cen warunkować będzie sytuacja na rynkach
bazowych. Ponadto, negatywnie oddziaływać będą czynniki
krajowe związane z rosnącą inflacją i pocovidowym ożywieniem
wzrostu gospodarczego. Te będą zmieniać bilans ryzyka co do
przyszłego kształtu polityki monetarnej. Obecność NBP na FI
będzie przy tym temperować skalę przeceny. Głównym
czynnikiem ryzyka dla kreślonego scenariusza pozostaje kwestia
przebiegu epidemii covid.

Rentowności polskich obligacji skarbowych
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Kontrakty FRA wyceniają podwyżki stóp w przyszłym roku
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• Spadki cen UST miały silne przełożenie na krajowy FI. W
pierwszej kolejności wrażliwe na impulsy z rynków bazowych
były kwotowania kontraktów IRS. Długi koniec krzywej
swapowej podniósł się do poziomów przedpandemicznych,
natomiast skala zmian na krótkim końcu była mniejsza, ze
względu na niezmiennie gołębią retorykę RPP. W efekcie
wystromiona krzywa wycenia relatywnie wysoki poziom
długoterminowej stopy referencyjnej. W nieco mniejszej skali
podnosiły się rentowności na środku i długim końcu krzywej
SPW. W konsekwencji marże ASW PLN na 10-latach osiągały
nowe minima. Natomiast krótki koniec krzywej SPW podlegał
jedynie nieznacznym wahaniom cen. Spadki marż ASW na
długim końcu i stabilizację cen na krótkim końcu łączymy z
korzystnymi
dla
cen
krajowymi
uwarunkowaniami
płynnościowymi. Ponadto przecenę długu ograniczyły działania i
deklaracje NBP dotyczące obecności na FI.
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FRA trzy miesiące temu

Podaż długu skarbowego może osiągnąć 140 mld PLN
• Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 rok, potrzeby pożyczkowe
brutto realizowane na hurtowym rynku papierów wartościowych
miały wynieść 283,6 mld PLN (stan na 2020-07-31). Obejmowało to
obligacje zapadające w 2021 roku (znaczna część z nich została
zrefinansowna w ramach aukcji zamiany oraz emisje nowego długu).

Emisje papierów skarbowych 2021, szacunki BGK

Total 140 mld PLN
160

• Według Ministerstwa Finansów, na koniec lutego stan realizacji
potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł ok. 54%, co przekładało się na
potrzeby pożyczkowe brutto na poziomie ok. 130 mld PLN.

• Naszym zdaniem, podobnie jak w poprzednich latach, w 2021 roku
będziemy mieli do czynienia z przedterminowym wykupem w ramach
aukcji zamiany papierów zapadających w 2022 roku, w skali około 30
mld PLN. Uważamy, że wszystko to przełoży się na łączną emisję
papierów skarbowych brutto w 2021 w kwocie około 140 mld PLN.
Kwota netto emisji powinna wynieść 53-58 mld PLN.
• Emisje walutowe prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane.
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• Według naszych szacunków, po uwzględnieniu marcowych emisji
(stan na 2021-03-26), Ministerstwu Finansów zostało do
wyemitowania w ramach potrzeb pożyczkowych brutto na 2021 r. ok.
110 mld PLN .

140

100
80
60

52

40
20

30

0
2021 r.
w tym prefinansowanie 2022
w tym refinansowanie 2021

w tym emisje netto

EURUSD wciąż ma potencjał spadkowy
• Pierwsze miesiące roku były udane dla amerykańskiej waluty.
EURUSD zszedł poniżej 1,19. Dolar zyskiwał na rozszerzającym się
spreadzie UST do bunda, będącym pochodną oczekiwanej różnicy co
do przyszłego kształtu polityki Fed i EBC. Koresponduje z tym
zdecydowanie wyraźniejsza poprawa sytuacji epidemicznej w USA niż
na Starym Kontynencie.

• Zakładamy, że dolar może dalej zyskiwać wobec wspólnej waluty.
Wciąż oddziaływać będzie na to bardziej tolerancyjna wobec
wyższych rentowności obligacji polityka Fed niż EBC. Czynnikiem
wyzwalającym spadki EURUSD będzie poprawa kondycji
amerykańskiego rynku pracy w najbliższych miesiącach. Ponadto,
przy wyższych rentownościach trudniej będzie zachować tak dobre
nastroje na giełdach, a ich pogorszenie może służyć amerykańskiej
walucie. Natomiast ruch EURUSD w dół może być osłabiany przez
wychodzenie Eurolandu z wiosennej fali covidowych zakażeń.
Niemniej, zważywszy na wyraźnie szybsze tempo szczepień w USA niż
na Starym Kontynencie, zakładamy, że USA utrzyma relatywną
przewagę w zakresie zwalczania pandemii covid.
• Funt otrząsnął się po brexitowych dołkach. Stosunkowo szybki proces
szczepień w Wielkiej Brytanii daje szanse na szybkie wyjście z
koronakryzysu, co jest już widoczne w istotnym ograniczeniu fali
zakażeń i covidowych zgonów w UK. W konsekwencji, rynek będzie
wyceniać bardziej restrykcyjną politykę BoE, co będzie korzystnie
oddziaływać na wartość funta.
• W warunkach globalnej poprawy koniunktury osłabiać się mogą także
waluty bezpiecznych przystani – frank szwajcarski i japoński jen. Choć
skalę deprecjacji JPY może temperować większa tolerancja BoJ na
wzrosty rentowności japońskich obligacji powyżej zakładanego
poziomu.

EURUSD od początku roku w trendzie spadkowym
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Złoty wrażliwy na krajową sytuację epidemiczną
• Początek roku przyniósł silne wzrosty EURPLN. Para ta podniosła się
w okolice 4,65, a więc notowała najwyższe poziomy od 2009 roku.
Składał się na to splot krajowych uwarunkowań - trzecia fala
covidowych zakażeń i zaostrzenie restrykcji epidemicznych, retoryka
RPP połączona z wcześniejszymi działaniami NBP oraz niepewność
dotycząca problemów kredytów CHF (wyrok TK 13 kwietnia).
Jednocześnie niekorzystnie oddziaływały impulsy z zagranicy.
Podobnie jak złoty na wartości traciły waluty naszego regionu (HUF,
CZK, RON). Wycenie złotego szkodziły też spadki EURUSD.
• W najbliższych tygodniach wciąż trudna sytuacja epidemiczna będzie
blokować możliwość umocnienia złotego. Tym samym nie można
wykluczyć, że EURPLN będzie notował kolejne wieloletnie szczyty.

EURPLN najwyżej od 2009 roku
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• W dłuższym horyzoncie, po opanowaniu pandemii, złoty będzie
jednak odrabiać straty. Umocnienie będzie osadzone na silniejszej niż
w strefie euro koniunkturze, połączonej z wyższą inflacją, a w
konsekwencji oczekiwaniami dotyczącymi ścieżki stóp procentowych.
• Czynnikiem ryzyka dla scenariusza mocniejszego złotego pozostają
kwestie epidemiczne oraz dalsze umocnienie dolara. Ponadto, wyższe
rentowności na rynkach bazowych mogą skutkować przeceną na
giełdach, a ta zazwyczaj jest wyzwaniem dla walut rynków
wschodzących. Istotnym aspektem będą także działania RPP.
Zakładamy jednak, że jeśli poprawa koniunktury będzie trwała, to
NBP będzie mniej chętny do przeprowadzania interwencji na FX.
Rada będzie zapewne utrzymywać retorykę dotyczącą potrzeby
dostosowań kursowych i pozytywnego wpływu słabszego złotego na
gospodarkę. Retoryka Rady będzie jednak jedynie łagodzić trend
aprecjacji złotego.
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Z walut regionu najsilniejszej presji poddawany był HUF
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Prognozy parametrów makroekonomicznych

Wykonanie
2020

Prognoza
I kw 2021

Prognoza
II kw 2021

Prognoza
III kw 2021

Prognoza
IV kw 2021

Prognoza 2021
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Wyszczególnienie

PKB
Popyt krajowy
Nakłady brutto na środki trwałe
Spożycie indywidualne
Eksport
Import
Inflacja CPI
Inflacja bazowa
Indeks cen produkcyjnych PPI
Indeks cen produkcyjnych w
budownictwie PPI
Stopa bezrobocia
Wzrost zatrudnienia
Wzrost wynagrodzeń
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Prognozy wskaźników rynków finansowych
Stan na koniec
2020

Prognoza I kw
2021

Prognoza II kw Prognoza III kw Prognoza IV kw
2021
2021
2021

Kurs EUR/PLN
Kurs USD/PLN

4,46
3,75

4,65
3,96

4,53
3,91

4,48
3,90

4,41
3,87

Kurs CHF/PLN

4,02

4,21

4,11

4,06

3,99

Kurs EUR/USD

1,19

1,17

1,16

1,15

1,14

Stopa referencyjna

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

WIBOR 3M

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

EURIBOR 3M

-0,55

-0,54

-0,54

-0,54

-0,54

LIBOR USD 3M

0,24

0,21

0,21

0,21

0,21

LIBOR CHF 3M

-0,76

-0,75

-0,75

-0,75

-0,75

2 letnie polskie obligacje PLN

0,08

0,08

0,12

0,18

0,27

5 letnie polskie obligacje PLN

0,43

0,91

0,95

0,99

1,06

10 letnie polskie obligacje PLN

1,24

1,58

1,62

1,69

1,78

2 letnie polskie obligacje EUR

-0,32

-0,33

-0,27

-0,25

-0,24

5 letnie polskie obligacje EUR

-0,23

-0,19

-0,09

-0,04

0,03

10 letnie polskie obligacje EUR

-0,11

0,02

0,06

0,14

0,22

10 letnie obligacje niemieckie EUR

-0,57

-0,29

-0,22

-0,15

-0,08

10 letnie obligacje francuskie EUR
10-letnie obligacje amerykanskie USD

-0,34
0,91

-0,05
1,74

0,05
1,81

0,13
1,89

0,18
1,98
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Zespół BGK

Autorzy raportu
Piotr Dmitrowski – Menedżer ds. analiz rynkowych (+48 22) 522-9217

Konrad Soszyński - Menedżer ds. analiz rynkowych (+48 22) 599-8464
Paweł Ropiak – Specjalista ds. analiz rynkowych
Współpraca z klientami

Organizacja Emisji

Instytucje Finansowe

Aleksandra Szafrańska (+48 22) 475-30-18

Robert Zima (+48 22) 475-89-50

Joanna Wróbel (+48 22) 475-85-63

Przemysław Domanowski (+48 22) 475-30-93

Mariusz Makowski (+48 22) 475-60-12

Anna Rywacka (+48 22) 522-93-66

Michał Kudosz (+48 22) 475-30-71

Konrad Gmurkowski (+48 22) 475-60-11

Iwona Burzyńska-Trzonek (+48 22) 475-85-60

Piotr Pryczek (+48 22) 475-30-08

Piotr Woliński (+48 22) 475-85-64

Paweł Pikuła, tel. (+48 22) 475-30-20
Marcin Pigłowski, tel. (+48 22) 475-30-09
Regionalni Eksperci ds. Produktów Skarbowych

Biuro Badań i Analiz

Grzegorz Giebułtowski – Region Gdańsk, Olsztyn, (+48 22) 475-66-31

Mateusz Walewski - Dyrektor Biura (+48 22) 596-59-13

Tomasz Dziedzic – Region Kraków, Katowice, Kielce, Rzeszów, (+48 22) 475-66-32

Piotr Dmitrowski – Menedżer ds. analiz rynkowych (+48 22) 522-92-17

Katarzyna Jasińska – Region Warszawa, Łódź, (+48 22) 475-66-35

Agnieszka Kowalczyk - Menedżer ds. ewaluacji (+48 22) 596-59-13

Filip Kalinowski – Region Poznań, Szczecin, Toruń, (+48 22) 475-66 -34

Maciej Rozkrut - Ekspert. ds. analiz sektorowych (+48 22) 599-84-61

Hanna Nowak – Region Wrocław, Opole, Zielona Góra, (+48 22) 475-66-33

Konrad Soszyński- Menedżer ds. analiz rynkowych (+48 22) 599-84-64

Małgorzata Wojtkowiak – Region Warszawa, Lublin, Białystok, (+48 22) 475-66-36 Rafał Boguszewski - Ekspert ds. ewaluacji (+48 22) 599-82-44
Paweł Ropiak – Specjalista ds. analiz rynkowych
Adam Piłat – Menedżer ds. analiz rynkowych
Oliwia Samołyk – Ekspert ds. analiz rynkowych
Źródła danych: Bloomberg, Thomson Reuters, NBP, St Louis FED, Macrobond ,GUS, EBC. , Bank Światowy.
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Informacje i zastrzeżenia prawne
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia
2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy
inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 565”). Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi
zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
Niniejsza Publikacja nie stanowi (a) badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia 565; bądź (b) doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; bądź (c) usługi badawczej w rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych, bądź (d) zachęty do nabywania, zbywania, działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji; bądź (e) porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub
innego typu; bądź (f) oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nią objęte; bądź (g) oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza Publikacja wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na moment jej sporządzenia i mogą ulegać zmianie. Autorzy nie uwzględniają w Publikacji jakichkolwiek
indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, ani potrzeb czy żądań potencjalnych adresatów Publikacji. Zawarte w Publikacji opinie autorów zostały sporządzone
przez nich w sposób samodzielny. Publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności oraz na podstawie informacji dostępnych publicznie w momencie jej
sporządzenia lub pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Banku aktualnych na moment jej sporządzenia i nie będzie podlegać aktualizacji. Bank nie gwarantuje kompletności,
prawdziwości lub dokładności danych źródłowych.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej Publikacji ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku takich decyzji
inwestycyjnych. Publikacja nie może być traktowana jako zapewnienie lub gwarancja uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w
szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji realizowanych na jej podstawie lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji.
Brak jest powiązań oraz okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na obiektywność Publikacji. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w ramach świadczenia
Usług Inwestycyjnych lub Usług Dodatkowych przez Bank zawiera opis faktycznych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier
informacyjnych ustanowionych w celu zapobiegania konfliktom interesów.
Niniejsza Publikacja jest prawnie chroniona zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie
niniejszej Publikacji, w całości lub w części, lub wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Ewentualne oceny formułowane w Publikacji zostały dokonane po zastosowaniu kombinacji metod, w szczególności analizy fundamentalnej, porównawczej, rynkowej i
technicznej. Analiza fundamentalna zmierza do określenia przyszłych parametrów rynkowych bazując na obiektywnych czynnikach. Wynikom analizy fundamentalnej
towarzyszy ryzyko, że zmiany rynkowe bywają determinowane również przez niefundamentalne czynniki. Analiza porównawcza polega na porównywaniu wycen rynkowych
aktywów o podobnych charakterystykach w celu zidentyfikowania bezwzględnego i względnego przewartościowania lub niedowartościowania. Analiza porównawcza niesie
ryzyko związane z wyciąganiem błędnych wniosków przy porównywaniu nietożsamych aktywów. Analiza rynkowa jest zorientowana na przewidywaniu zmian popytu i podaży
na dane aktywo. Bazuje ona jednak na częściowej wiedzy rynkowej oraz często opóźnionych danych, co przekłada się na ryzyka dla formułowanych wniosków. Analiza
techniczna polega na badaniu wykresów obrazujących historyczne kształtowanie się cen i innych parametrów rynkowych w celu określenia, w jaki sposób ukształtują się one w
przyszłości. Niesie ona jednak ryzyko wynikające z tego, że zjawiska z przeszłości nie muszą się powtórzyć w przyszłości.
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Infolinia: 801 598 888, +48 22 599 8888 Faks: +48 22 627 03 78 e-mail: bgk@bgk.pl
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20.
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