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Polska i świat
Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fed i EBC.
Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.
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W skrócie – rynki i świat
• Koniunktura zagranicą wygląda tak dobrze, że od wielu miesięcy systematycznie rewidowane w górę są prognozy dla
największych gospodarek rozwiniętych i wschodzących. W 2018 roku spodziewamy się wzrostu PKB USA o 3%r/r (vs 2.3%r/r w
2017). W przypadku głównego partnera handlowego Polski tj. Eurolandu oczekujemy utrzymania przynajmniej 2.4%r/r
osiągniętych w 2017. Pozytywne zaskoczenia danymi o aktywności gospodarczej powodują wzrost rynkowych oczekiwań
inflacyjnych oraz wycenianej ścieżki stóp, mimo ciągle ograniczonej presji inflacyjnej szczególnie w Eurolandzie.
• Solidny wzrost gospodarczy i perspektywa poluzowania fiskalnego w USA sugerują, że Fed może w tym roku zdecydować się
na 4 (a nie jak dotychczas oczekiwał 3) podwyżki stóp. Szybszemu zacieśnieniu polityki FOMC będą też prawdopodobnie
sprzyjać zmiany osobowe wśród członków głosujących Komitetu. Ryzykiem dla tego scenariusza jest odejście od wspieranej
przez dekadę polityki mocnego dolara. Nowa bardziej protekcjonistyczna administracja USA mówi o słabym dolarze, co
teoretycznie może sugerować wolniejsze podwyżki. Historycznie protekcjonistyczne zapędy miały ograniczony wpływ na
giełdy i dolara, ale skutkowały wzrostem zmienności na rynkach ryzykownych aktywów.
• Wysoki wzrost PKB w strefie euro wzmacnia oczekiwania rynków, że EBC zmuszone będzie zakończyć QE już po 3kw18 i szybko
rozpocząć podwyżki stóp. EBC zapewnia, że nie ma takich planów, ale inwestorzy traktują te wypowiedzi jako próbę werbalnej
interwencji nakierowanej na spowolnienie wzrostu €/US$ - stąd ich mała skuteczność.
• Zakładany przez nas scenariusz umocnienia euro wobec dolara realizuje się jeszcze szybciej od oczekiwań. Prawdopodobnie
jest to efekt powrotu kapitału portfelowego z USA do strefy euro. W poprzednich latach łagodna polityka EBC i niskie
rentowności wymusiły jego odpływ na rynki o wyższych dochodowościach (głownie USA i UK). Solidny wzrost PKB i oczekiwane
odbicie rentowności w € powoduje powrót tego kapitału, historia pokazuje że €/US$ wyprzedzająco reaguje na zmiany kierunku
tych przepływów. Długoterminowe perspektywy US$ ulegają pogorszeniu także z uwagi na ryzyko działań
protekcjonistycznych USA (i politykę słabego dolara), czy mniejsze zakupy amerykańskich obligacji przez Chiny.
• Z punktu widzenia rynków długu kluczowym pytaniem jest czy poprawa perspektyw wzrostu w głównych gospodarkach
rozwiniętych i rozwijających się przełoży się na wzrost inflacji, uzasadniając dalsze zacieśnienie polityki głównych banków
centralnych. Wzrost rentowności na początku roku sugeruje, że nasilenie presji inflacyjnej jest już obecnie wyceniane przez
rynki. Dlatego do końca roku spodziewamy się wolniejszego wzrostu dochodowości obligacji niemieckich i amerykańskich
mimo oczekiwanego zacieśnienia polityk Fed i EBC oraz wyższej CPI.
• Zapowiedziane na początek marca wybory parlamentarne we Włoszech mogą jedynie chwilowo spowolnić aprecjację euro i
wzrost dochodowości. Sondaże wskazują, że żadna z patii nie będzie w stanie rządzić samodzielnie. Prawdopodobny scenariusz
to rząd mniejszościowy, bez faktycznej możliwości dokonania ważnych reform i nowe wybory jesienią.
• Dodatkowym ryzykiem dla rynków długu jest polityka Banku Japonii. Ożywienie PKB i odbicie inflacji sugerują, że BoJ może być
bliski ograniczenia skupu aktywów. Wcześniej ta polityka skutkowała odpływem kapitału z Japonii na rynki akcji i obligacji USA.
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W skrócie – Polska
• 2017 rok cechował się wysokim wzrostem gospodarczym, jednak o niezadowalającej strukturze (wysoki udział konsumpcji i
zapasów a niski inwestycji). Spodziewamy się, że w 2018 wzrost PKB pozostanie wysoki (4,4% r/r wobec 4,6%r/r w 2017), a rola
inwestycji zwiększy się, m.in. dzięki przyspieszeniu wydatkowania funduszy unijnych oraz ożywieniu inwestycji prywatnych.
Inne czynniki dobrej koniunktury to wysoki wzrost płac oraz dobra koniunktura u głównych partnerów handlowych.
• Inwestycje współfinansowane z UE osiągną wysoki poziom nominalny (odbicie ich dynamiki w 2017 to raczej efekt niskiej bazy
z 2016). Płatności dla beneficjentów funduszy UE wypłacane przez BGK wyniosą w całym roku ok. PLN40mld o 33% więcej niż
w 2017. W efekcie dynamika inwestycji w aktywa trwałe przekroczy 8%r/r wobec 5,4%r/r w 2017.

• Na rynku pracy problem niedoboru pracowników będzie się pogłębiał, co poskutkuje wzrostem presji płacowej. Prognozujemy
średnią dynamikę wynagrodzeń w 2018 roku na poziomie około 8,5%, co oznacza że na przełomie roku osiągnie dwucyfrowe
tempo (nieco ponad 10%r/r w 4kw18 i 1kw19), a w całym 2019 8,7%r/r.
• Pomimo wysokiej presji płacowej inflacja CPI utrzyma się średnio na poziomie 2%r/r. W 2017 ścieżkę CPI kształtowały głównie
ceny żywności, a zmiany miały charakter szoków podażowych. W 2018 ceny żywności będą w naszej ocenie notować spadki,
wraz ze światowymi trendami - w efekcie w 4kw18 dynamika będzie zbliżona do 2%r/r. Presja płacowa w kraju oraz wzrost
presji kosztowej za granicą (m.in. w następstwie reform środowiskowych w Chinach) pozwoli na wzrost inflacji bazowej do
1,4%r/r na koniec 1poł18 oraz 2,5%r/r w gru-18. Najistotniejszy czynnik ograniczający wpływ płac na CPI to wzrost
produktywności oraz import niskiej inflacji z Eurolandu.
• Rok 2017 pozytywnie zaskakiwał pod względem dyscypliny finansów publicznych - deficyt budżetowy wyniesie 1,7% PKB.
Potrzeby pożyczkowe państwa okazały się o PLN21mld mniejsze niż zakładano. W efekcie, w 2poł17 MinFin znacznie zmniejszył
podaż obligacji, co wsparło ich wyceny. W 2018 spodziewamy się, że deficyt budżetowy wyniesie tylko 1,3% PKB.
• Przestaliśmy prognozować pierwszą podwyżkę w 4kw18. Uważamy, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podniesienie
stóp procentowych najwcześniej w 1poł19, a łącznie w 2019 stopy wzrosną o 50pb. Obecnie instrumenty rynku pieniężnego
wskazują 3 podwyżki do końca przyszłego roku.
• W 2018 spodziewamy się mniejszego umocnienia złotego wobec euro niż w 2017. Inwestorzy oswoili się już z krajowym
ryzykiem politycznym, poprawa ściągalności podatków w dużym stopniu zniwelowała ryzyko pogorszenia stanu finansów
publicznych. Bardzo dobre pozostają perspektywy krajowego wzrostu gospodarczego, a kraj notuje stosunkowo dobre saldo
bilansu obrotów bieżących. Wg szacunków ING odnośnie wartości godziwej kursu PLN, po uwzględnieniu napływu pracowników
z Ukrainy na krajowy rynek pracy, pole do spadku €/PLN jest w kolejnych kwartałach niewielkie (wynosi około 2%).
• Na rynku dochodzić będzie do wystromienia krzywej (segment 5-10 lat). Przemawia za tym: wyższa wrażliwość długich
obligacji na zachowanie rynków bazowych, plany wydłużenia zapadalności długu publicznego, gołębia retoryka Rady Polityki.
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Prognozy makroekonomiczne – Polska i świat
Odbicie inwestycji w Polsce. Zaostrzenie polityk Fed i EBC ryzykiem dla obligacji.
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Rynki Finansowe
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Polska
Odbicie inwestycji publicznych jest już w toku (w tym
roku nastąpi ich kulminacja). Odbicie inwestycji firm
ogranicza
słaba
kondycja
górnictwa,
nakłady
prawdopodobnie przyspieszą jednak w dalszej części
roku, w prywatnych przedsiębiorstwach już odbiły.
Podnieśliśmy prognozę płac do średnio 8,5%r/r,
częściowo zrównoważy to wygasający efekt programu
500+. Stopy RPP pozostaną bez zmian do 1kw19 –
poprawa produktywności równoważy wzrost płac,
oczekiwany spadek US$/PLN do 3,10 drożejącą ropę.
Strefa euro
Widzimy utrzymanie solidnej dynamiki PKB w tym roku i
niewielkie spowolnienie w 2019, ale bardzo wolny wzrost
inflacji (m.in. przez mocne euro). EBC jest mniej wrażliwe
na mocne euro, skupia się na solidnych perspektywach
wzrostu. Chce wygasić QE już po 3kw18, stopę
depozytową podniesie w 1poł19.
USA
Solidna koniunktura w 2018 i 2019, budowana na
popycie wewnętrznym. Poluzowanie fiskalne będzie
mieć ograniczony wpływ na wzrost PKB, ale potencjalnie
istotny na rynki akcji. Fed może podnieś nawet na 4 razy
w 2018, obawiając się bąbli spekulacyjnych.
Rynki finansowe
Zacieśnienie polityk Fed, EBC i ew. BoJ sugeruje dalszy
wzrost rentowności na rynkach bazowych i w Polsce.
Powrót kapitału portfelowego z USA spowoduje dalszy
wzrost €/US$. Wybory we Włoszech chwilowo spowolnią
te procesy. Ewentualny napływ kapitału do CEE wzmocni
złotego. Niska podaż SPW i łagodna RPP sugerują
zacienienie spreadów POLGBs do Bunda.

USA: Fed na autopilocie. Zmiana układu sił w Kongresie.
Dobre perspektywy gospodarcze, niski wpływ reform podatkowych.
Oczekiwane stopy procentowe – ankieta Fed

Wysoka dynamika inflacji bazowej jest w dużym stopniu efektem
cen najmu

• Perspektywy wzrostu amerykańskiej gospodarki pozostają
dobre – w 2018r spodziewamy się dynamiki PKB 3.0%r/r.
Przeprowadzona przez Kongres reforma podatkowa powinna
mieć pozytywne przełożenie – prognozy Tax Policy Centre
zakładają impuls rzędu 0.7pp, oczekiwania rynkowych
ekonomistów są niższe (ok. 0.3pp). Konserwatywne założenie
wspiera badanie Atlanta Fed – według ankiety banku 2/3 firm
nie zmieni planów inwestycyjnych pomimo niższych obciążeń.
Tym samym impuls będzie w naszej ocenie krótkotrwały - w
2019 spodziewamy się wzrostu 2,6%r/r.
• Dynamika inflacji (także bazowej) pozostaje w pobliżu celu
inflacyjnego Fed – w 2018 spodziewamy się przekroczenia
przez drugi wskaźnik poziomu 2%r/r. W strukturze CPI widać
wreszcie sygnały (wolno) narastającej presji cenowej, także
wygasanie efektów bazowych związanych z Obama care
przemawia za nieco wyższą inflacją.
• O ile w ubiegłych latach prognozowana skala podwyżek stóp w
USA potrafiła budzić znaczne kontrowersje, o tyle w 2018 roku
wchodzimy z silnie zakorzenionym założeniem zacieśnienia o
75pb sygnalizowanych przez FOMC. Wycena w kontraktach OIS
pozostaje zbliżona do deklaracji FOMC (70pb). Wzrost
oczekiwań możliwy jest w przypadku znacznie wyższej presji
inflacyjnej.
• Dla polityki gospodarczej ważne będą listopadowe wybory
połówkowe do Kongresu. W sondażach prowadzą Demokraci
nad Republikanami o 5-8pp. Prawdopodobieństwo utraty
samodzielnej większości przez GOP pozostaje istotne.
Konieczność
uzyskania kompromisu między dwoma
ugrupowaniami zredukuje szanse na prowadzenie inwestycji
infrastrukturalnych.
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Strefa euro: EBC mniej jastrzębi od oczekiwań.
Dobre perspektywy wzrostu nie generują presji inflacyjnej.
Sentyment konsumentów niemal najwyższy w historii

Dynamika inflacji bazowej w krajach strefy euro (%r/r)

• W nadchodzącym roku gospodarka strefy euro osiągnie w
naszej ocenie wzrost zbliżony do tego z 2017 roku (2,4%r/r).
Najwyższa dynamika wystąpi na peryferiach (w Irlandii 4,0%r/r,
Hiszpanii 2,5%r/r, Grecji 2,3%r/r). Wzrost we Francji i Niemczech
pozostanie w naszej ocenie zbliżony do 2%r/r. Strefie euro
pomaga poprawa na rynku pracy (poza Francją), wysokie
wykorzystanie mocy produkcyjnych i rekordowe oceny
koniunktury. Powinny być one argumentem za poprawą
inwestycji, zaś zsynchronizowane ożywienie gospodarcze
zagranicą wesprze eksport. Także 0,2pp dołoży bardziej
ekspansywna polityka fiskalna.
• Wstrząsy polityczne najprawdopodobniej wywrą niewielki
wpływ na aktywność gospodarczą. Wciąż nierozstrzygnięty
jest konflikt Katalonii z rządem federalnym, natomiast wzrosło
prawdopodobieństwo zakończenia impasu politycznego w
Niemczech. Włoskie sondaże wskazują na brak stabilnej
większości, co może oznaczać rządy mniejszościowe. Sytuacja
polityczna we Włoszech nie wskazuje, aby kraj ten miał obrać
kurs na realizacje radykalnych kroków np. wyjścia z euro.
• Wyższej dynamice wzrostu PKB towarzyszy niska presja
inflacyjna – spodziewamy się utrzymania poziomu 1,4%r/r,
przy niskim wpływie inflacji bazowej. Indeks kosztów pracy w
strefie euro spadł w 2poł17 względem początku roku, w
Niemczech największa centrala związkowa IG Metal oczekuje
6% wzrostu, ale zwykle kończy się na 2-3%. Należy podkreślić
także spore zróżnicowanie bazowej pomiędzy krajami (wykres).
• EBC zapowiada wygaszenie QE pod 3kw18, ale może
przedłużyć program QE także na 4kw18. Pierwszej podwyżki
stopy depozytowej spodziewamy się w 1poł19, referencyjnej w
2poł19.
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Japonia: Dobra kondycja gospodarcza nie wpłynie na BoJ
Problemem Japonii pozostaje stabilność długu publicznego oraz ryzyko deflacji.
Dynamika PKB zaskakuje pozytywnie.

• Bank Japonii (BoJ) prowadzi jedną z najbardziej łagodnych
polityk pieniężnych na świecie. Jednak z początkiem roku
obniżył on wolumen miesięcznych skupów obligacji w
segmencie 10-25lat, co wśród uczestników rynku zostało
odebrane jako sygnał do zacieśniania polityki (Bank przestał
bronić celu dochodowości 10-latek na poziomie 0%). Wśród
komentarzy pojawiły się oczekiwania na podwyżki stóp
procentowych. W naszej ocenie są one jednak przedwczesne.
• Wpływ na optymistyczną percepcje japońskiej gospodarki
mają dane o PKB z 3kw17 (2,1%r/r) oraz rewizje w górę
prognoz do poziomu 1,7%r/r (wyższe o 1pp względem
prognozy MFW tj. 0,6%r/r). Sam Bank Japonii podniósł także
szacunki produktu potencjalnego do 0,85%r/r, podczas gdy
jeszcze rok temu analitycy wskazywali, że może jedynie
nieznacznie odchylać się od 0%r/r (0,2%r/r na koniec 2016).

Inflacja w Japonii dalej pozostaje bardzo niska

• Lepsze perspektywy gospodarcze pozostaną w naszej ocenie w
cieniu argumentów dotyczących stabilności japońskich
finansów publicznych. Zadłużenie sektora publicznego
kształtuje się w pobliżu 250%PKB (przy czym właścicielem 37%
długu jest sam Bank Japonii). Jak dotychczas Japonii nie udało
się delewarować – w 2017 gospodarka zanotowała deficyt
rzędu 4%PKB, na który istotny wpływ (2pp) miały koszty
obsługi długu. Zarówno próby wygaszania QQE, jak i podwyżki
stóp spowoduje istotne obciążenie japońskiego budżetu.
• Dodatkowo w obliczu niskiej inflacji gospodarka zagrożona jest
zjawiskiem określanym jako deflacja długu tj. wzrostu jego
realnej wartości w stosunku do PKB na skutek ujemnej
dynamiki cen. Na ostatnim posiedzeniu prezes BoJ powiedział,
że do istotnej zmiany w polityce pieniężnej potrzebne jest
odbicie płac.
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Polska: Wysoki wzrost w 4kw17 i 2018…
… odbicie inwestycji już się rozpoczęło, konsumpcja dalej motorem wzrostu.
Płatności środków europejskich i dynamika inwestycji –
Wzrost płatności wskazuje na dalsze ożywienie inwestycji.
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• Wg wstępnego szacunku dynamika PKB w 2017 wyniosła
4.6%r/r. Głównym źródłem wzrostu pozostała konsumpcja
(wkład do PKB 2.8pp), w stosunku do ubiegłego roku nastąpiło
odbicie inwestycji, ale dopiero w 4kw17 (w całym roku wkład
inwestycji do PKB wyniósł jedynie 1pp). Kontrybucje eksportu
netto oraz zapasów były niemal neutralne - 0,1pp oraz 0,2pp.
• Szacujemy, że w 4kw17 wzrost PKB wyniósł 5,2-5,3%r/r. To
zasługa odbicia inwestycji, które wzrosły o 11,4%r/r vs 3,3%r/r
w 3kw17, za sprawą finalizowania inwestycji w energetyce
(Kozienice) oraz centralnych projektów drogowych (oddanie
paru
dróg),
wydatków
samorządów
ale
również
przedsiębiorstw (ich kredyt w PLN rośnie 10%r/r vs. 5,5%r/r w
1kw17). Wciąż mocna jest konsumpcji (5%r/r vs 4,8%r/r w
3kw17). Rozczarował eksport netto (wkład 0pp).
• Perspektywy wzrostu w 2018 pozostają solidne – spodziewamy
się dynamiki przynajmniej na poziomie 4.4%r/r przy wciąż
pozytywnym wpływie konsumpcji ale też dużym skoku
inwestycji. Odpowiadać będą za to m.in.:
1. Przyspieszenie cyklu inwestycyjnego - z perspektywy
unijnej 2014-20 zakontraktowano już PLN165mld. W 2017
płatności BGK były tylko nieznacznie wyższe od słabego
2016 (PLN30,5mld vs 27 mld), ale przyspieszą one w 2018.
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2. Wciąż wysoki wzrost konsumpcji (ok 4%r/r), wspierany
sytuacją na rynku pracy i kredytem. Dynamika
wynagrodzeń osiągnie dwucyfrowy poziom (średnio
8,5%r/r) w związku z narastającymi trudnościami w
pozyskiwaniu pracowników;
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3. Pozytywny sentyment w europejskich gospodarkach, który
sprzyja dodatnim kontrybucjom eksportu netto.

Dołek wykorzystania funduszy unijnych w Polsce minął
W 2018 inwestycje współfinansowane przez UE wzrosną o ⅓.
Inwestycje unijne rosną dopiero od 2poł17
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• Rok 2017 pod względem inwestycji unijnych mógł być
postrzegany jako rozczarowujący. Wydawało się, że impas we
wdrażaniu nowej perspektywy finansowej 2014-2020 został
przełamany (MinFin zakontraktowało znaczną ilość środków) i
inwestycje popłyną szerokim strumieniem. Nasz zespół studził
te oczekiwania. Wskazywaliśmy, że droga od kontraktacji
środków unijnych do ich rzeczywistego wydatkowania może
zająć nawet półtora roku. Historia potwierdziła tę prognozę.
Minimum wypłat środków europejskich nastąpiło dopiero w
1poł17 a ich ożywienie w 2poł17 było niewielkie. W całym 2017
BGK wypłacił beneficjentom PLN30,5mld tylko PLN3,5mld
(13%) więcej niż w słabym 2016, który był okresem
przejściowym między dwoma perspektywami UE.
• W 2018 inwestycje współfinansowane przez UE zanotują
bardziej materialny wkład w stan koniunktury niż w 2017.
Ubiegłoroczny skok ich dynamiki był efektem odniesienia do
słabego 2016. W 2018 płatności dla beneficjentów funduszy z
UE wyniosą ok. PLN40mld tj. ⅓ więcej niż w 2017 (wciąż
pozostaną jednak poniżej szczytu z poprzedniego budżetu UE
2007-13 kiedy osiągały PLN47-50mld rocznie). Dla polskiej
gospodarki
to
dobra
wiadomość.
Taka
dynamika
wykorzystania funduszy UE zapewni dodatni wkład inwestycji
do PKB, ale nie wystarczy do znacznego przyspieszenia
procesów inflacyjnych. Umiarkowany będzie też wzrost długu
samorządów w związku z ich wkładem własnym, chociaż ich
plany inwestycyjne na 2018 są duże (stopień ich realizacji
wyniesie 70-80%).
• Podtrzymujemy prognozę, że inwestycje unijne z perspektywy
2014-2020 będą bardziej równomiernie rozłożone w czasie niż
poprzedniej perspektywie. Ich szczyt będzie trał dłużej, ale jego
poziom będzie niższy.

Polska: Wzrost wynagrodzeń przyspiesza.
Ożywienie inwestycyjne zwiększy popyt na pracę, nie widać „szaleństwa” z lat 2007-08.
Wynagrodzenia w rożnych sektorach –
dalszy wzrost presji płacowej

• Prognozujemy średnią dynamikę wynagrodzeń w 2018 roku na
poziomie około 8,5%, to wyższy wzrost niż zakłada NBP i
konsensus. To oznacza że w 2poł18 płace osiągną dwucyfrowe
tempo (nieco ponad 10%r/r w 4kw18 i 1kw19), w 2019 8,7%r/r.
• Nasz scenariusz zakładający nieliniowe przyspieszenie płac
zmaterializował się już w 2poł17, kiedy wzrosły one 7%r/r vs 34%r/r w 1poł17. Uważamy, że wzrost inwestycji spowoduje
dalszy skok popytu na pracę. W budownictwie już widać tego
efekty, tam skok płac był dynamiczny w 2poł17. To schemat
znamy z poprzednich cykli wydatkowania środków UE.

• Na dalszy wzrost wynagrodzeń wskazują rosnące problemy
firm z dostępem do siły roboczej (zarówno wykwalifikowanej i
niewykwalifikowanej). Wg ankiety GUS odsetek takich firm w
przetwórstwie już przekroczył szczytowe poziomy z 2008, a w
budownictwie zbliżył się do nich.

Planowany wzrost płac (ankieta NBP) –
plany podwyżkowe sugerują dalszy wzrost wynagrodzeń
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• Z kolei ankieta NBP sugeruje, że w nie ma takiego szaleństwa
podwyżkowego jak w latach 2007-08. Duży skok odsetka firm
planujących podwyżki miał miejsce w 1kw17, ale potem
zamienił się w wolniejszy wzrost. Dane o oświadczeniach o
zatrudnieniu pracowników z Ukrainy pokazują utrzymanie
wysokiego wzrostu – w 1poł17 49,5%r/r a w 2poł17 29%r/r, co
zaspokaja część zapotrzebowania firm wynikającego z dobrej
koniunktury i obniżenia wieku emerytalnego.
• Wzrost wynagrodzeń umożliwiają dobre wyniki finansowe
podmiotów gospodarczych. Chociaż dynamika zysków netto w
1poł17 spowolniła w porównaniu z analogicznym okresem
poprzednim poprzednich 2 lat (i była niższa niż nominalne
tempo wzrostu PKB) to pozostała relatywnie wysoka (blisko
5%r/r). Mimo wzrostu funduszu płac firmy były też w stanie
utrzymać stabilny udział wynagrodzeń w kosztach ogółem.

Polska: Niska inflacja CPI, stopniowy wzrost bazowej.
Spadek cen żywności i brak podwyżek cen regulowanych skompensuje wzrost bazowej.
Spadek światowych cen żywności wkrótce obniży CPI także
w Polsce
40

10

30

8
6

20

4

10

2

0

0

-10
-20
2002

-2
-4
2005

2008

2011

2014

2017

Indeks światowych cen żywności zmodyfikowany o zmiany kursu PLN (%r/r)
CPI - ceny żywności w Polsce (%r/r)

Inflacja PPI –kosztowa spada globalnie

• W 2017 ścieżkę CPI podbijały ceny żywności (które osiągnęły w
listopadzie 6%r/r), a obniżały ceny paliw. W efekcie inflacja
przejściowo osiągnęła cel NBP tj. 2,5%r/r, po czym w grudniu
spadła do 2%r/r. Początek 2018 przyniesie dalszy spadek CPI
związany z wygasaniem skoków cen żywności oraz brakiem
zwyczajowych podwyżek cen regulowanych.

• Zmiany cen żywności w 2017 miały charakter szoków
podażowych (np. wzrost cen masła w związku eksportem do
Chin; jaj do UE po odkryciu skażeń w Beneluksie). W 2018
roczna inflacja cen żywności spadnie wraz ze światowymi
trendami (patrz wykres) i to pomimo wpływu nowego prawa
wodnego podbijającego koszty produkcji żywności. W efekcie
w 4kw18 dynamika cen żywności będzie zbliżona do 2%r/r.
• Kontrybucja cen paliw będzie w naszej ocenie zbliżona do 0pp.
Umocnienie złotego wobec dolara jest tak silne, że obecnie
obniża roczny wzrost cen ropy do 2.3%r/r z 23%r/r w ujęciu
dolarowym. Także uruchamianie kolejnych odwiertów w USA
oraz prawdopodobny koniec porozumienia OPEC powinny
ograniczać wzrost cen tego surowca ponad 70US$.
• Komponentem, który notować będzie ciągły wzrost jest inflacja
bazowa. Presja płacowa w kraju oraz wzrost kosztów za granicą
(m.in. w następstwie reform środowiskowych w Chinach)
pozwoli na osiągnięcie dynamiki 1,4%r/r do końca 1poł18 oraz
2,5%r/r do końca roku. Najistotniejszy argument ograniczający
odbicie bazowej w 2018 roku to skok produktywności, która
„dogoniła” wysoki wzrost płac. Dodatkowy wpływ będą miały
import niskiej inflacji z Eurolandu (ostatnie umocnienie euro
do dolara odejmie 0,2pp ze wzrostu cen w Eurolandzie a
naszym zdaniem to nie koniec wzrostu €/US$) oraz aprecjacja
złotego (szczególnie wobec dolara).
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Polska: Pierwsza podwyżka dopiero w 2019
Stopa referencyjna NBP – wycena rynkowa i prognozy ING

Kapitał w relacji do aktywów banków (%) – ograniczenia
aktywności kredytowej w Polsce są jednymi z najwyższych.

• Uważamy, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na
podniesienie stóp procentowych najwcześniej w 1poł19 (wraz z
publikacją marcowej projekcji inflacyjnej). Obecnie instrumenty
rynku pieniężnego (FRA – zob. wykres) wskazują, że
zacieśnienie może nastąpić jeszcze pod koniec tego roku.
Spodziewane zejście stóp na rynku pieniężnym naszym
zdaniem ograniczy wzrost dochodowości POLGBs, szczególnie
na krótkim końcu i środku krzywej.
• W naszej ocenie utrzymanie łagodnej retoryki RPP uzasadnia
ograniczone tempo wzrostu inflacji – Rada mocno akcentuje
wzrost produktywności z 2poł17, która dogoniła tempo
wynagrodzeń. Oznacza to, że odbicie inflacji bazowej może być
wolniejsze niż sugeruje to listopadowa projekcja NBP. RPP
sygnalizuje także bardzo dużą tolerancję dla CPI powyżej 2,5%
- mówi o symetrycznym podejściu do celu. Niektórzy
członkowie RPP uważają, że sygnałem do podwyżek będzie
dopiero perspektywa skoku CPI do 3-3,5%r/r.
• Taki scenariusz potwierdza też retoryka Rady, a szczególnie
komentarze prezesa A.Glapińsikiego, który przesunął okres bez
podwyżek z końca 2018 do początku 2019. Złagodzeniu uległa
także retoryka wspierającego szybsze zacieśnienie E.Gatnara.
Ciężko więc wyobrazić sobie, aby w tym roku udało się zebrać
6 członków Rady koniecznych do przegłosowania Glapińskiego.
• Możliwy jest scenariusz w którym w 2019 zamiast części
podwyżek NBP zdecyduje się na inne rozwiązanie – aby
schłodzić ewentualne, przyszłe ożywienie kredytu zaostrzy
rekomendacje makroostrożnościowe. Należy jednak pamiętać,
że są one już obecnie jednymi z bardziej restrykcyjnych w UE
(zob. wykres). Dlatego szanse iż Rada skupi się na tych
narzędziach, ignorując stopy procentowe, jest niskie.
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Polska: Wymogi kapitałowe to substytut podwyżek stóp?
Wskaźnik adekwatności kapitałowej banków w Polsce
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• Przestaliśmy prognozować pierwszą podwyżkę w 4kw18. Wciąż
spodziewamy się dwóch takich decyzji w 2019 (łącznie o 50pb).
Widzimy zarazem większe prawdopodobieństwo opóźnienia
tego terminu, niż wcześniejszej podwyżki.
• Nasza prognoza opiera się na podejściu RPP, która jest
niechętna podwyżkom stóp, gdyż pogarszają one sytuację
kredytobiorców, zwłaszcza hipotecznych. Niektórzy członkowie
RPP mogą odwlekać taki krok. Zarazem istnieje alternatywny
sposób ograniczenia akcji kredytowej (i presji inflacyjnej),
mianowicie regulacje makro-ostrożnościowe, zwłaszcza
wymogi kapitałowe banków. Wprawdzie RPP nie decyduje o
nich samodzielnie, tylko za pośrednictwem Komitetu
Stabilności Finansowej, ale relacje pomiędzy nimi są bardzo
bliskie (A.Glapiński jest członkiem KSF). Technicznie mogłoby
się to odbyć poprzez podwyższenie bufora antycyklicznego,
który obecnie wynosi 0% a mógłby wzrosnąć do 2.5%. Istotnie
podwyższyłoby to koszty kredytowania i zarazem umknęło
uwadze mediów. Zastosowanie tego mechanizmu jest tym
łatwiejsze, że aktywa ważone ryzykiem banków są w Polsce
wysokie (częściowo przez rygorystyczne interpretacje KNF).
• Wyobraźmy sobie, że bank chce sprzedać kredyt inwestycyjny
o wartości PLN100mln z wagą ryzyka 70%. Jeśli nie chce
pogorszyć swojej adekwatności kapitałowej (TCR = 18%), to
musi zabezpieczyć kapitał w wysokości 12,6mln. Koszt kapitału
jest w pewnej mierze arbitralny, ale powinien być zbliżony do
przeciętnego ROE (stopa zwrotu z akcji), a więc ok. 10%
rocznie. Zatem spełnienie wymogu regulacyjnego kosztuje
bank PLN1,3mln. Innymi słowy, podwyższenie wymogu
kapitałowego o 1pp podnosi koszty kredytu o ok. 7pb.
Podwyżka wymogów o zaledwie 3pp jest więc ekwiwalentem
jednej podwyżki stóp procentowych przez RPP o 25pb.

Polska: Dalsza poprawa sytuacji fiskalnej w 2018
Wzrost gospodarczy oraz uszczelnienie podatków sprowadzą deficyt sektora do 1,3% PKB
Źródła wzrostu dochodów podatkowych w 2018, w PLNmld
uszczelnienie systemu podatkowego
przyspieszenie zwrotów VAT
wzrost gospodarczy
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Redukcja deficytu wynika zarówno ze wzrostu dochodów
państwa, jaki i spadku jego wydatków

• Rok 2017 pozytywnie zaskakiwał pod względem dyscypliny
finansów publicznych. Deficyt budżetowy miał wynieść 2,9%
PKB a wyniesie najprawdopodobniej 1,7% PKB. Potrzeby
pożyczkowe państwa okazały się o PLN20mld mniejsze niż
zakładano. W efekcie, w 2poł17 MinFin znacznie zmniejszył
podaż obligacji, co wsparło ich wyceny.
• W 2018 spodziewamy się, że deficyt budżetowy wyniesie tylko
1,3% PKB i po raz kolejny będzie znacząco niższy niż zakładany
w ustawie budżetowej (2,7% PKB). W efekcie, poziom potrzeb
pożyczkowych netto będzie zbliżony do poziomu z 2017
(o PLN15mld mniej niż zakłada ustawa budżetowa).
Ministerstwo Finansów wydaje się antycypować taką
prognozę, gdyż planowane emisje długu na 1kw18 (PLN2035mld) są wyraźnie niższe niż rok wcześniej (PLN40mld). Niskie
podaże papierów spowodowały około 30pb zacieśnienia
spreadu polskich 10-latek do Bunda, ta tendencja nie
utrzymała się jednak w 1kw18 z uwagi na duże
pozycjonowanie krajowych inwestorów i realizację zysków.
Nasza optymistyczna prognoza deficytu sektora finansów
publicznych oparta jest na trzech przesłankach:

Źródło: Dane GUS o wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz prognoza ING na 2017 i 2018
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1) W okresach dobrej koniunktury w Polsce, nawet przy
ekspansywnej polityce budżetowej wydatki rosną wolniej niż
PKB. Dodatkowe koszty budżetowe w 2018 (m.in. obniżka
wieku emerytalnego) zostaną w pełni zamortyzowane.
2) Uszczelnienie systemu podatkowego będzie wciąż zwiększać
udział dochodów podatkowych w PKB, chociaż w stopniu
nieznacznie mniejszym niż w 2017.
3) Inwestycje unijne wzrosną o PLN11mld (35%) względem
2017, ale wynikający stąd deficyt samorządów nie przekroczy
0,2% PKB.

Rynek walutowy: umocnienie PLN, szczególnie do US$.
Wzrost PKB wspiera PLN. €/US$ antycypuje powrót z USA europejskich inwestorów.
€/PLN – konsensus i prognozy ING
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• W 2018 spodziewamy się stopniowego umocnienia złotego
wobec euro. Inwestorzy oswoili się już z krajowym ryzykiem
politycznym (szanse wprowadzenia sankcji wobec Polski przy
sprzeciwie Węgier jest niewielkie, inwestorzy mogą też liczyć
na złagodzenie konfliktu z KE przez nowy rząd). Znaczna
poprawa ściągalności podatków w dużym stopniu zniwelowała
ryzyko pogorszenia stanu finansów publicznych mimo
wprowadzenia kosztownych narzędzi polityki socjalnej.
Wreszcie bardzo dobre pozostają perspektywy krajowego
wzrostu PKB, a gospodarka jak na razie nie notuje deficytu
obrotów bieżących nawet przy wzroście PKB opartym o
konsumpcję. Skala spadku €/PLN jest jednak ograniczana przez
antypodwyżkową retorykę RPP, która oznacza nie tylko
późniejszy moment rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp, ale i
zakończenie cyklu przy ich niższym poziomie.
• W naszej ocenie złoty w tym roku ma istotnie większe pole do
umocnienia wobec dolara (i m.in. CHF) niż w przypadku euro.
Pod koniec roku spodziewamy się spadku US$/PLN w stosunku
do obecnego poziomu o 8-10%. W latach poprzednich dolara
(czy CHF) w relacji do euro wspierało ryzyko polityczne oraz
odpływ kapitałów z europejskiego rynku długu (w dużym
stopniu do USA) będący rezultatem ultra-łagodnej polityki EBC
(instytucje finansowe prawdopodobnie wolały podjąć ryzyko
walutowe niż godzić się na skrajnie niskie dochodowości
papierów). Ryzyka polityczne w strefie euro już spadły (co
pokazują doświadczenia Grecji), a perspektywa rządu
mniejszościowego we Włoszech nie wskazuje, aby możliwe
było przyjęcie zdecydowanie antyunijnej retoryki przez nowe
władze. Jednocześnie wyraźna poprawa koniunktury w strefie
euro sugeruje szybsze odejście EBC od polityki QE, więc część
kapitału portfelowe wróci z USA do Eurolandu. €/US$
antycypuje takie zmiany natychmiast.

Rynki finansowe: złoty bliski wycenie fundamentalnej…
… powinien zyskiwać, ale wolniej niż sugerują oficjalne dane.
Odchylenie efektywnego kursu walutowego PLN od trendu
(wyższy poziom = mocniejszy PLN)

• Złoty od połowy 2012 jest stosunkowo blisko wartości
fundamentalnej zarówno wg długoterminowych szacunków
ING, jak i np. Instytutu Petersona. Nasze wyliczenia wskazują
na fundamentalny poziom €/PLN w okolicach 4,20.
• W 2017 złoty umocnił się względem walut partnerów
handlowych, co w znacznej mierze było efektem osłabienia
dolara. Krajowa waluta jest wg naszych szacunków poprawnie
wyceniana na tle walut regionu. Złoty w dużym stopniu odrobił
również straty względem innych rynków wschodzących z 2016
roku, prawdopodobnie z uwagi na spadek wycenianego przez
inwestorów ryzyka politycznego w kraju.

Model fair value HUF/PLN – mniejsza presja na umocnienie
PLN po uwzględnieniu Ukraińców

Model fair value zakłada, że kurs walutowy w długim (kilkuletnim) okresie
kształtują zmienne fundamentalne, np. PKB per capita. Np. szybszy wzrost PKB
na mieszkańca w Polsce niż na Węgrzech powinien skutkować umocnieniem PLN
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• Oficjalne dane makroekonomiczne, szczególnie dotyczące
wzrostu PKB oraz bilansu płatniczego mogłyby sugerować
dalszą i potencjalnie istotną aprecjację PLN. W ocenie ING
oficjalne dane zawyżają jednak wzrost produktywności pracy
w Polsce (jeden z podstawowych parametrów dla
fundamentalnych modeli kursu walutowego). Dane o
zatrudnieniu nie uwzględniają napływu pracowników z Ukrainy
do Polski – wg oficjalnych danych w ostatnich latach mogło
pojawić się ich na krajowym rynku pracy nawet blisko milion.
W efekcie oficjalne dane o produktywności pracy mogą być
przeszacowane o 3-6%.
• Wg szacunków ING, po uwzględnieniu pracowników z Ukrainy,
fundamentalne pole do spadku €/PLN w kolejnych kwartałach
jest niewielkie (około 2%). Brak jest równocześnie czynników
wskazujących na istotne odchylenie się pary od kursu
fundamentalnego, tak jak w 2001-02 albo 2007-08 (np. nie ma
boomu kredytowego w CHF). Takim czynnikiem mógłby być
napływ kapitału portfelowego do regionu CEE wraz z
wygaszaniem QE przez ECB i powrotem kapitału z USA, który
tam szukał wyższych zwrotów na amerykańskim rynku długu.

Rynek długu: wzrost rentowności na rynkach bazowych…
… skutkiem zaostrzenia polityk banków centralnych.
Zmiana bilansów głównych banków centralnych (US$bn)
USA
Strefa euro
Szwajcaria
Inne

Japonia
UK
Chiny
Łącznie

Szacunki ING

W całym 2018 potrzeby pożyczkowe netto (w €mld, po
uwzględnieniu skupu EBC) będą wciąż ujemne. Jednak w
2poł18 staną się dodatnie.

• Uważamy, że w 2018 i 2019 dojdzie do dalszego wzrostu
dochodowości obligacji na głównych rynkach – od obecnych
poziomów spodziewamy się wzrostu rentowności niemieckich i
amerykańskich 10-latek o 20-30pb w horyzoncie około roku. W
naszej ocenie odzwierciedla to rosnącą podaż obligacji na
rynku wtórnym w skutek zaostrzenia polityki głównych
banków centralnych oraz poluzowania fiskalnego (szczególnie
w USA w efekcie reformy podatków).
• W 2018 i na początku 2019 bilanse głównych banków
centralnych będą, w naszej ocenie, nadal rosły (zob. wykres),
ale w znacznie wolniejszym tempie niż dotychczas. Jest to
głównie skutek redukcji aktywów Fed oraz wygaszania skupu
papierów przez EBC. Nakładają się jednak na to wysokie
potrzeby pożyczkowe głównych gospodarek – np. mimo
wysokiego wzrostu PKB planowane poluzowanie fiskalne w
USA skutkować będzie wyższa podażą Treasuries.
• Zmiany polityki EBC prawdopodobnie relatywnie mocniej
przełożą się na rynki długu państw peryferyjnych strefy euro
oraz Francji. Z uwagi na relatywnie wysokie deficyty
budżetowe podaż obligacji, po latach przerwy, zacznie w ich
przypadku znowu rosnąć (zob. wykres). Zwiększa to ryzyko
rozszerzenia się ich spreadów do krzywej niemieckiej. Jest to
dodatkowe ryzyko dla obligacji polskich, szczególnie na długim
końcu. Historycznie były one silniej związane z obligacjami
peryferyjnymi niż Bundem.
• W 1kw18 wzrost rentowności hamować powinny ryzyka
polityczne, szczególnie niepewność przed wyborami we
Włoszech. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest
jednak powstanie rządu mniejszościowego, bez faktycznej
możliwości dokonania istotnych zmian gospodarczych.
Dlatego naszym zdaniem po 1kw18 czynnik ten wygaśnie.
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Rynek długu: wzrost spreadu 5-10 lat POLGBs.
Niższe zaangażowanie zagranicy na długich SPW zwiększa ryzyko spadku cen.
W 2018 potrzeby pożyczkowe netto prawdopodobnie
spadną, ale wykupy długu podniosą potrzeby brutto
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• Uważamy, że postępująca poprawa ściągalności podatków i
najprawdopodobniej niższe od planu wydatki budżetowe
pozwolą na utrzymanie niskiego deficytu sektora finansów
publicznych (1,3%PKB) w 2018 i dalsze ograniczenie potrzeb
pożyczkowych państwa (por. wykres), ograniczając emisję
obligacji skarbowych. Z uwagi wysokie zapadalności „starych”
obligacji potrzeby pożyczkowe brutto będą jednak większe niż
w 2017 i zbliżone do 2015.
• Wzrost potrzeb pożyczkowych brutto jest przede wszystkim
ryzykiem dla długich obligacji krajowych. Udział inwestorów
zagranicznych w obligacjach skarbowych denominowanych w
PLN systematycznie spada (zob. wykres). Na krótkim końcu
wyższe zaangażowanie inwestorów krajowych jest efektem
wprowadzenia podatku bankowego. Systematyczny spadek
zaangażowania inwestorów zagranicznych w najdłuższe
papiery może jednak sugerować pogorszenie ich nastawienia
do POLGBs. Jest to tym większe ryzyko, że Ministerstwo
Finansów stara się wydłużać zapadalność zadłużenia (por.
Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w
latach 2018-21).
• W naszej ocenie w 2018 dochodzić będzie do
systematycznego wystromienia krzywej w segmencie 5-10 lat.
Przemawia za tym zarówno wyższa wrażliwość długich
obligacji krajowych na zachowanie rynków bazowych, jak i
plany wydłużenia zapadalności długu publicznego (w
połączeniu z wycofywaniem się zagranicy z SPW). Co więcej
antypodwyżkowa retoryka Rady Polityki Pieniężnej sugeruje,
że Rada może nie tylko relatywnie późno (w 2019) zacząć
podnosić stopy, ale i zakończyć cykl podwyżek na relatywnie
niskim poziomie (co również powinno ograniczać wzrost stóp
na środku krzywej).
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•
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•

ING Bank Śląski S.A. ani Analityk nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji, ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych
podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy.

•

Przedstawione w raporcie prognozy oraz elementy ocen, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Analityka, bez uzgodnień z

innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. ING Bank Śląski S.A. ani Analityk nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą
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Rekomendacja wydawana przez ING Bank Śląski S.A. obowiązuje do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że zostanie wcześniej zaktualizowana. Aktualizacja jest uzależniona od sytuacji
rynkowej oraz subiektywnej oceny Analityka.

•

Wszelkie prognozy dotyczące poziomu kursów walutowych nie odnoszą się do instrumentów finansowych opartych o te kursy walutowe.

•

Nadzór nad ING Bankiem Śląskim S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

•

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów
prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów gospodarczych. Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia
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UJAWNIENIA
•

Wynagrodzenie analityków nie jest bezpośrednio związane z poszczególnymi transakcjami na instrumentach finansowych realizowanymi przez ING Bank Śląski lub jakikolwiek inny podmiot z Grupy ING,
chociaż pośrednio uzależnione jest od ogólnego wyniku finansowego ING Banku Śląskiego.

•

Ceny instrumentów finansowych: Ceny są ustalane z poprzedniego dnia zamknięcia na rynku krajowym, chyba że zaznaczono inaczej.

•

Zawieranie transakcji: ING Bank Śląski S.A. i każdy z jego pracowników, w tym Analitycy zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, mogą zawierać transakcje na instrumentach finansowych, o

których mowa w niniejszym raporcie.
•

ING Bank Śląski S.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku walutowego oraz instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych i skarbowych papierów wartościowych, które mogą być
przedmiotem rekomendacji.

•

ING Bank Śląski S.A. oświadcza, że jest animatorem rynku lub dostawcą płynności w odniesieniu do skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Ministerstwo Finansów (pełni funkcję
Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych).

•

Jednocześnie wprowadzone wewnętrzne rozwiązania organizacyjne (np. odseparowanie fizyczne osób sporządzających rekomendacje od jednostek zawierających transakcje) oraz obowiązujące bariery
informacyjne mają na celu zapobieganie konfliktom interesów.

•

Polityka przeciwdziałania konfliktów interesów: ING Bank Śląski S.A. zarządza konfliktami interesów mogącymi powstać w wyniku przygotowania i opublikowania rekomendacji w tym wprowadza
odpowiednie rozwiązania organizacyjne, proceduralne i bariery informacyjne, które są monitorowane przez jednostkę Compliance.

