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Makroekonomia – przegląd rynków (źródło: Amundi Research Center – „Cross asset investment strategy”)
CZYNNIKI RYZYKA
STANY
ZJEDNOCZONE

Ożywienie będzie trwać, ale będzie też stopniowo spowalniać
>>Dotychczas czynnikami napędowymi ożywienia były solidny rynek pracy, konsumpcja i usługi,
podczas gdy przemysł spowalniał pod wpływem aprecjacji dolara i trudności w sektorze energetycznym. Dane z początku 2016 r. wykazują, że przemysł zaczyna się stabilizować, a niewielki
spadek dynamiki występuje w sektorze usługowym — trendy te muszą jednak jeszcze zostać
potwierdzone. Kondycja rynku pracy pozostaje dobra — pojawiają się też pewne oznaki przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń.
>>Mniej więcej w latach 2016–2017 ożywienie będzie stopniowo spowalniać — głównie ze względu na spowolnienie w zakresie tworzenia miejsc pracy (gospodarka bliska pełnego zatrudnienia,
a maksimum zysków osiągnięte) i rozpraszanie mocy nabywczej wywołane przez spadające
ceny ropy naftowej.
>>Z powodu spowolnienia gospodarczego i źródeł ryzyka zewnętrznego cykl zacieśniania polityki
monetarnej będzie realizowany bardzo stopniowo.

>>>Potencjał
wzrostu opóźniony
w przewidywalnej
przyszłości
(trwała stagnacja).
>>Nadmierny wzrost dolara.
>>Nieuchronne
rozprzestrzenienie się
problemów rynków
wschodzących.
>>Ryzyko polityczne
(wybory prezydenckie).

BRAZYLIA

>>Recesja z 2015 r. okazała się najpoważniejsza od 1990 r. — PKB spadł o 3,8%. Mimo oczekiwań dotyczących bardziej dostosowawczego policy mix trudno jest dostrzec koniec kryzysu
przed 2017 r.
>>Prezydent została zawieszona w pełnieniu funkcji. Nowy rząd, dysponujący niewielkim poparciem politycznym, ogłosił pewną liczbę reform — dotyczących w szczególności dyscypliny fiskalnej — aby przywrócić zaufanie inwestorów.
>>Nowy gubernator brazylijskiego banku centralnego chce wykorzystać łagodzenie polityki monetarnej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego.

>> Mniejsza niż konieczna
konsolidacja budżetu.
>> Powrót presji inflacyjnej.
>> Monetyzacja długu.

STREFA EURO

Trwające ożywienie, wspierane przez konsumpcję oraz odbicie inwestycji
>>Jakość ożywienia poprawia się: w I kwartale wzrosła akcja kredytowa dla przedsiębiorstw. Środki naprawcze z zakresu finansów i rynku pracy, zakończenie planów oszczędnościowych oraz
korzyści wygenerowane przez reformy strukturalne pozwolą na utrzymanie ożywienia w latach
2016–2017. Nieznacznie zwiększyliśmy prognozy wzrostu PKB na lata 2016 (z 1,5% do 1,6%)
i 2017 (z 1,4% do 1,5%).
>>Przyspieszenie ożywienia będzie jednak ograniczone przez ślimaczące się otoczenie międzynarodowe oraz stopniowe słabnięcie korzyści związanych ze spadkiem cen ropy i deprecjacją
euro. Źródła ryzyka politycznego są znaczące (a najważniejszym jest Brexit).
>>W kontekście utrzymującej się bardzo niskiej inflacji i wysokiego ryzyka EBC utrzyma wysoce
dostosowawczą polityką monetarną.

>>Ryzyko polityczne
(kryzys imigracyjny, wzrost
znaczenia partii antyestablishmentowych).
>>Rozprzestrzenienie
się problemów
gospodarczych
i finansowych, z którymi
borykają się rynki
wschodzące.
>>Zwiększająca się presja
deflacyjna.

WIELKA
BRYTANIA

Spowolnienie w 2016 r. wywołane przez programy oszczędnościowe i niepewność
związaną z wynikiem referendum w sprawie Brexit
>>W I kwartale wzrost gospodarczy spowolnił — od początku roku znacząco pogorszył się
w szczególności klimat dla biznesu, i to pomimo tego że bezrobocie utrzymuje się na bardzo
niskim poziomie.
>>Mimo że środki oszczędnościowe mające na celu zmniejszenie deficytu finansów publicznych
zostały ograniczone w stosunku do tego, czego spodziewano się jeszcze kilka miesięcy temu,
w 2016 r. nieco umniejszą one wzrost gospodarczy, a niepewność związana z referendum
w sprawie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię praktycznie na pewno zaszkodzi klimatowi
biznesowemu.

>>Referendum w sprawie
Brexit zaplanowane na
23 czerwca 2016 r.
>>Deficyt finansów
publicznych i deficyt na
rachunku bieżącym nadal
bardzo wysokie.

CHINY

Chiny: motor wzrostu światowej gospodarki w latach 2016–2017
>>Sądzimy, że umiarkowanie kiepska sytuacja ekonomiczna w Chinach jest możliwa do utrzymania, ale typowy etap cyklu gospodarczego w kształcie litery „U” jest mało prawdopodobny.

>>Motor wzrostu światowej
gospodarki w latach
2016–2017.
>>Juan pozostaje niepewny
dla globalnych rynków
kapitałowych.

>>Ma to związek z opóźnionymi efektami agresywnego łagodzenia polityki monetarnej z roku 2015
oraz możliwością równie intensywnego łagodzenia polityki monetarnej i fiskalnej w przyszłości.
>>W 2016 r. juan pozostanie niepewny dla globalnych rynków kapitałowych.
JAPONIA

Odłożono podwyżkę VAT: mniej wzrostu w 2016 r., ale więcej w 2017 r.
>>Z powodu odłożenia podwyżki VAT oczekuje się, że trend konsumpcji okaże się bardziej regularny. W rezultacie zredukowaliśmy naszą prognozę wzrostu gospodarczego w 2016 r. do
+0,6% (w stosunku do +0,8%) oraz zwiększyliśmy prognozę wzrostu na rok 2017 do +0,8%
(w stosunku do +0,5%).
>>W średnim okresie prace z zakresu odbudowy w połączeniu z solidną kondycją rynku
pracy będą sprzyjać inwestycjom przedsiębiorstw. Oczekuje się, że podwyżki wynagrodzeń
będą sprzyjać konsumpcji.

2

>>Narażenie na chińskie
spowolnienie
gospodarcze.
>>Niepewność polityczna
(wybory do izby wyższej
parlamentu w połowie
2016 r.).
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II. Komentarz do sytuacji rynkowej – II kwartał 2016 roku
Sytuacja makroekonomiczna
w II kwartale 2016 roku
Brexit! Duże zaskoczenie.
23 czerwca Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej przez
Zjednoczone Królestwo. Szok był na tyle potężny, że rynki na całym świecie zareagowały
gwałtownymi wahaniami. Przyczyną było zaskoczenie, gdyż sondaże pokazywały, że
zwolennicy pozostania w Unii mają niewielką przewagę, ale przede wszystkim zmiana
oczekiwań co do prognoz wzrostu gospodarczego, inflacji i działań banków centralnych.
Ponieważ Brexit odbije się na tempie wzrostu zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w całej
Unii Europejskiej, inwestorzy sprzedawali europejskie akcje i kupowali obligacje. Brexit
oznacza niższe oczekiwania inflacyjne i jeszcze bardziej akomodacyjne nastawienie w
polityce ECB. Inwestorzy uznali również, że przy podwyższonym ryzyku na rynkach
finansowych FED zrezygnuje z podwyżki stóp w najbliższym czasie.
W tym kontekście sytuacja w polskiej gospodarce miała mniejsze znaczenie dla rynków,
niż wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Polska gospodarka rozwijała się w umiarkowanym
tempie, na co wskazują zarówno dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej.
Pozytywny efekt Programu 500+ na konsumpcję wydaje się umiarkowany i na razie
nie widać dużego wzrostu konsumpcji. Firmy wciąż mają kłopot z podnoszeniem
cen, ponieważ popyt nie jest wystarczająco silny, a to przekłada się na deflację cen
producentów.
Wciąż nad polskim rynkiem finansowym unosi się ryzyko polityczne. Decyzje dotyczące
przewalutowania kredytów frankowych, zmiany wieku emerytalnego i kwoty wolnej od
podatku są czynnikami, które mogą kształtować koniunkturę zarówno na rynku akcji jak
i obligacji skarbowych. Nadal decyzje te nie są znane co przekłada się na dość słabe
zachowanie polskich aktywów.

1
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Stopy procentowe bez zmian.
W czerwcu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna
pozostała na poziomie 1,5%. W uzasadnieniu Rada stwierdziła, że spowolnienie tempa
wzrostu gospodarczego jest przejściowe i w kolejnych kwartałach koniunktura będzie
przyspieszać. Czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było ostatnim, któremu
przewodniczył Prezes NBP Marek Belka. Nowym Prezesem NBP zostanie Adam Glapiński i to on poprowadzi lipcowe posiedzenie RPP. Rada podtrzymała stanowisko, że
w obecnej sytuacji, pomimo utrzymującej się deflacji, nie ma miejsca na obniżki stóp
procentowych.
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3

Stopa referencyjna NBP

Produkcja przemysłowa nieco rozczarowała.
W maju produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła 3,5% r/r. Analitycy oczekiwali
wzrostu o 4,6% r/r. Wzrost produkcji w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 5,5%
r/r, natomiast w górnictwie wystąpił spadek o 15,4% r/r Największy wzrost produkcji
zanotowano w przypadku produkcji wyrobów tekstylnych o 17,9% r/r. Dane o produkcji przemysłowej były nieco gorsze od oczekiwań, ale nie powinny stanowić silnego sygnału ostrzegawczego. Miesięczne dane charakteryzują się dużą zmiennością
i ważniejszy jest fakt utrzymywania się pozytywnej tendencji, niż niewielkie odchylenia
od oczekiwań.

lut 10

Źródło: Bloomberg

Bezrobocie coraz niższe.
W maju stopa bezrobocia w Polsce spadła do 9,1% z 9,5% miesiąc wcześniej. Dane
były zgodne z oczekiwaniami analityków. W skali roku spadek wyniósł 1,6 pp. i oznacza
to utrzymanie się silnej dynamiki spadku z poprzednich miesięcy. Tak niskie bezrobocie
powinno nasilić presję płacową w gospodarce, co może skutkować wyższym odczytem inflacji. Pozytywna sytuacja na rynku pracy utrzyma się w kolejnych miesiącach,
więc bardzo prawdopodobny jest spadek do rekordowo niskich poziomów poniżej
8,8%. Takie dane powinny wspierać RPP w utrzymaniu obecnej polityki pieniężnej.
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Rynek papierów dłużnych
w II kwartale 2016 roku
W II kwartale przez większość czasu rentowności polskich obligacji skarbowych rosły.
Powodem były obawy o deficyt rządowy, ryzyko, które niesie potencjalne przewalutowanie kredytów frankowych i spadek oczekiwań na obniżkę stóp procentowych
przez RPP. Dopiero w drugiej połowie czerwca pojawiły się spadki rentowności, które
związane były z lekkim uspokojeniem sytuacji politycznej w Polsce, ale przede wszystkim przeszacowaniem w dół oczekiwań inflacyjnych na skutek referendum w Wielkiej
Brytanii i gorszych prognoz wzrostu gospodarczego. Brexit zwiększył oczekiwania
na dalszą stymulację gospodarki przez ECB. Polskie obligacje 10-letnie rozpoczęły
kwartał z rentownością na poziomie 2,84%. W połowie czerwca rentowności przekroczyły poziom 3,30%, by zakończyć kwartał na poziomie 2,91%.

4

Rentowność obligacji 10-letnich
Rentowność obligacji 10-letnich
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Rynek akcji
w II kwartale 2016 roku
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WIG
WIG

51 000

Polski rynek akcji tracił przez cały kwartał. Główne czynniki to: ryzyko polityczne, które
przekładało się na słabe zachowanie spółek z WIG 20, a w czerwcu dodatkowo rynkowi akcji ciążyły obawy związane z Brexitem. W skali kwartału WIG stracił 8,7%. WIG
20 w tym okresie zmniejszył swą wartość o 12,4%. Mniejsze straty poniosły spółki
zgrupowane w mWIG 40, który stracił 6,1%. Większa odporność na złą koniunkturę
wykazały małe spólki. sWIG 80 stracił 3,1%. DAX w I kwartale stracił 2,9%. Zdecydowanie lepiej zachował się rynek amerykański. SP 500 zyskął 1,9%.
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III. Tym będą żyć rynki
Tym będą żyć rynki
w III kwartale 2016
Najważniejszym wydarzeniem w II kwartale było referendum w Wielkiej Brytanii. W kolejnych miesiącach inwestorzy będą próbowali
oszacować rzeczywiste skutki Brexitu i dopasować strategie inwestycyjne do najbardziej prawdopodobnych scenariuszy wydarzeń.
Nadal informacje ze świata polityki będą miały duże znaczenie. Rozwój sytuacji w Wielkiej Brytanii cały czas stanowi niewiadomą, a na
horyzoncie pojawiają się listopadowe wybory prezydenckie w USA.

4

W Polsce inwestorzy nadal będą obserwować rozwój wydarzeń
w obszarach dotyczących polityki. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać projekt ustawy dotyczącej przewalutowania kredytów
frankowych. Ta kwestia może wpłynąć na decyzję agencji ratingowej
Fitch, która dokona przeglądu polskiego ratingu w połowie lipca.
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IV. Najważniejsze wskaźniki i dane
Główne wskaźniki makroekonomiczne
% r/r
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Wyniki subfunduszy
(na 30.06.2016)
Wartość jednostki
uczestnictwa
(na 30.06.2016)

1 mies.

3 mies.

6 mies.

1 rok

od początku
roku

od
uruchomienia

Amundi Płynnościowy

104.38 PLN

0,12%

0,27%

0,72%

2,11%

0,72%

4,31%

Amundi Obligacji

106.05 PLN

-0,63%

-0,42%

-0,59%

0,82%

-0,59%

5,98%

Amundi Stabilnego Wzrostu

99,06 PLN

-2,26%

-2,92%

-3,42%

-6,10%

-3,42%

-1,02%

Amundi Globalnych Perspektyw

102,25 PLN

–

–

–

–

–

–

Amundi Zrównoważony

93,33 PLN

-3,23%

-4,88%

-5,49%

-10,23%

-5,49%

-6,74%

Amundi Akcyjny

83,43 PLN

-4,15%

-6,92%

-6,44%

-16,79%

-6,44%

-16,65%

Amundi Małych i Średnich Spółek

102,29 PLN

-4,12%

-2,34%

-3,13%

-3,69%

-3,13%

2,20%

Subfundusz

Nota prawna
Niniejszy materiał przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego i opracowany został przez Amundi Polska TFI S.A. (Towarzystwo) w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwo informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko, a przedstawiony dokument nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, lecz stanowi wyłącznie materiał poglądowy
o charakterze marketingowym. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych,
usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, oraz nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, w szczególności w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, gdyż nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Wnioski wyciągnięte na podstawie
przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Prezentowane materiały i opinie zostały
przygotowane przez pracowników Towarzystwa i stanowią wyłącznie wyraz poglądów autorów, przy czym zostały oparte na ich stanie wiedzy aktualnym na dzień sporządzenia materiału. Przy formułowaniu opinii lub ewentualnych prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie
Dowiedz się więcej:
dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne.
Niemniej jednak Towarzystwo nie może zagwarantować ich kompletności, poprawności i aktualności. Towarzystwo nie gwarantuje ziszczenia się
scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stano www.amundi.pl
wią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Towarzystwo zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionych opinii, w szczególności
w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów materiału. Towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
bezpośredniej ani pośredniej, za jakiekolwiek decyzje lub inwestycje dokonane na podstawie prezentowanych informacji. Podane wartości jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią powszechnie udostępniane dane historyczne. Indywidualny wynik Uczestnika jest jednak każdorazowo
Sprawdź notowania subfunduszy:
uzależniony od konkretnego dnia nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa funduszy, pobranych opłat manipulacyjnych oraz poniesionych obciążeń,
również podatkowych i nie może być utożsamiany z wyliczeniem różnicy w wartości jednostek uczestnictwa. Fundusze ani Towarzystwo nie dają
gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego. Nie gwarantują również osiągnięcia ani przekroczenia benchmarku. W szczególności w okresie po
 amundi.pl/Notowania
rozpoczęciu działalności fundusze dostosowują strukturę portfeli do wymagań określonych w statutach, co może wpłynąć na ich wynik inwestycyjny
w tym okresie. Lokowanie w funduszach jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie Informacyjnym, a wartości jednostek
uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszy musi się zatem liczyć z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszy, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy
Kontakt:
zawiera Prospekt Informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) dostępne w punktach dystrybucji funduszy,
w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.amundi.pl.
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