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LICZ NA NAJLEPSZE
I PRZYGOTUJ SIĘ
NA NAJGORSZE

XTB ONLINE TRADING

ciężko znaleźć lepszą frazę na dziesiąty rok rynku byka na światowych
giełdach. W 2017 roku na rynkach panowało samozadowolenie napędzane
wysokim, światowym wzrostem gospodarczym i niskim ryzykiem
politycznym, jednak rok 2018 był dużo mniej przyjazny rynkom.
Czy to oznacza, że sytuacja się pogorszy w 2019 roku? Czy puszka Pandory
została otwarta? W tym raporcie prezentujemy 7 głównych czynników
ryzyka dla globalnej gospodarki, które mogą się zmaterializować w 2019
roku. Podczas gdy mamy nadzieję, że nic takiego się nie stanie, inwestorzy
powinni być świadomi możliwości realizacji czarnych scenariuszy i wiedzieć
jak na nie zareagować.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem
szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku
handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się,
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ZADŁUŻENIE BUDŻETU
miliardy euro, koniec 2017 roku

WŁOCHY

2263

FRANCJA

2258

NIEMCY

2093

HISZPANIA

1144

65
PONAD

roczny wzrost wydatków
przy rentownościach
obligacji z eurokryzysu

MILIARDÓW EURO

WŁOCHY
SĄ WAŻNYM PARTNEREM
HANDLOWYM PAŃSTW ZE
STREFY EURO

NIEMCY
FRANCJA
HISZPANIA
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Włochy są źródłem ryzyka dla Europy i całej światowej
gospodarki. Kryzys w Grecji przysporzył unijnym
liderom bólu głowy, jednak dług publiczny tego kraju
był około 6 raz niższy niż Włoch. Włochy mają
największy dług w Europie w ujęciu nominalnym.
Włosi wybrali populistyczny rząd, który obiecał,
że ożywi gospodarkę. Działania takie jak
wprowadzenie dochodu minimalnego czy obniżenie
wieku emerytalnego raczej nie rozbudzą wzrostu,
ale mogą za to znacznie zwiększyć zadłużenie.
W przypadku spowolnienia w globalnej gospodarce
Włochy mogłyby wpaść w recesję, a wzrost
rentowności do najwyższych poziomów dekady
zwiększyłby koszty obsługi długu o 65 miliardów euro
rocznie! Włochy są zbyt dużym państwem, żeby mogły
zostać ocalone przez Niemcy. W takiej sytuacji
śródziemnomorski kraj mógłby zostać zmuszony
do opuszczenia strefy euro. EBC nie ma już takich
możliwości jak w 2012 roku, a Włochy są kluczowym
partnerem handlowym dla wielu państw strefy euro.
Pomimo, że nasz długoterminowy model wskazuje na
przewartościowanie dolara to nowy eurokryzys
mógłby doprowadzić kurs EURUSD do parytetu.

mieszkańców za
pozostaniem w UE,
najniższy wynik w całej
Unii (włączając Wielką
Brytanię)

35 000 €

DEPOZYTY NA OSOBĘ WE
WŁOSZECH
Włoskie banki poniosłyby
duże straty w przypadku
kryzysu

POWIĄZANY INSTRUMENT

EURUSD

20%
spadek kursu EURUSD pomiędzy majem 2011 roku,
a lipcem 2012 roku w trakcie ostatniego eurokryzysu
PRZEWARTOŚCIOWANY DOLAR
Nasz długoterminowy model wskazuje na znacznie
przewartościowanego dolara
PARYTET
Reakcja EURUSD raczej nie będzie tak duża jak w
2011/12 jednak parytet może zostać osiągnięty

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Najdłuższe trendy wzrostowe bez
20-procentowej korekty

MIESIĄCE

Mar 2009

Obecnie

(do 30 listopada)

116

Paź 2002

Paź 2007

113

Paź 1990

Mar 2000

75

Sie 1982

Sie 1987

60

Paź 1974

Sty 1981

60

Najwięksi partnerzy handlowi USA w 2017
(przed początkiem wojny handlowej)
WYMIANA HANDLOWA (MLD USD)

Chiny

636

Japonia

204.2

Kanada

582.4

Niemcy

171.2

Meksyk

557

Kolejne cła przed nami?

WOJNY
HANDLOWE
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Kiedy Donald Trump wprowadzając cła na stal i aluminium powiedział, że wojny handlowe są dobrym rozwiązaniem szybko doprowadził do eskalacji konfliktu
handlowego. Ze względu na to, że import Stanów z Chin
jest około 5 razy większy niż w drugą stronę, wpływ
konfliktu jako pierwszy był widoczny na Dalekim Wschodzie. W rezultacie na chińskich parkietach obserwujemy
ponad 20-procentową przecenę, a rynek znalazł się na
poziomach sugerujących początek trendu spadkowego.
Niemniej jednak, pomimo zapewnień Trumpa konflikt
stwarza też zagrożenie dla amerykańskiej gospodarki i
może doprowadzić do stagflacji. Cła prowadzą do wzrostu kosztów dla przedsiębiorstw, co będzie skutkowało
wyższą inflacją i wolniejszym wzrostem gospodarczym.
W rezultacie Rezerwa Federalna może szybciej podnosić
stopy procentowe, co negatywnie odbije się na wycenie
akcji. W sierpniu 2018 roku został ustanowiony nowy
rekord i obecnie doświadczamy najdłuższego rynku byka
w powojennej historii (116 miesięcy bez 20-procentowej
korekty na amerykańskim giełdach). Wojny handlowe są
obecnie największym zagrożeniem dla tej dobrej passy.

OBECNIE:
25%

10%

$50 MILIARDÓW

$200 MILIARDÓW

10 - 25%

25%

STAWKA CELNA

ZAGROŻONE:
STAWKA CELNA

$200 MILIARDÓW

Powiązany
Instrument

$250 MILIARDÓW +

US500

20-procentowa korekta skutkowałaby
spadkiem ceny do poziomu 2357 pkt
Wymazanie "Wzrostów Trumpa" to powrót
do minimum przy poziomie 2030 pkt
Indeks poniżej 200-sesyjnej średniej
kroczącej - początek trendu spadkowego?

SIĘ WIĘCEJ
SEE MORE ONLINEDOWIEDZUS500
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Iran kontroluje ważny punkt
dla transportu ropy
KLUCZOWE PUNKTY DLA ŚWIATOWEGO TRANSPORTU
ROPY (MILION BARYŁEK/DZIEŃ)

18,5
60
97,2

Cieśnina Ormuz
Morski transport ropy
Światowa podaż ropy

Mocny spadek irańskiego eksportu
ropy, może być jeszcze gorzej
EKSPORT

KWIECIEŃ

PAŹDZIERNIK

CHINY

700

742

INDIE

655

355

EUROPA

543

97

ŁĄCZNIE

2495

1569

(TYS. BARYŁEK/DZIEŃ)

Gospodarka Iranu dotknięta
przez sankcje

KONFLIKT NA
BLISKIM WSCHODZIE
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Cena ropy ma ogromny wpływ na światową gospodarkę i
rynki finansowe. Ceny ropy spadały w drugiej połowie 2018
roku, jednak byłoby lekkomyślnym lekceważyć ryzyko
konfliktu na Bliskim Wschodzie i jego wpływu na ceny.
Trump zdecydował się wycofać z porozumienia nuklearnego i ponownie nałożyć sankcje na Iran. Może to doprowadzić do podobnego spadku produkcji ropy i wykluczenia
Iranu jak w latach 2011-2015. Co jednak gdyby Trump
chciał całkowicie zredukować zyski Iranu z ropy? Mogłoby
to doprowadzić do wznowienia program nuklearnego
przez Iran i sprowokować amerykańską interwencję
zbrojną w regionie. Warto wspomnieć, że Iran kontroluje
cieśninę Ormuz, przez którą transportowane jest około
30% wydobywanej ropy. Ewentualne zablokowanie cieśniny
nie tylko doprowadziłoby do wzrostu cen ropy, ale również
mogłoby się skończyć międzynarodowym konfliktem. W
takim scenariuszu nie można wykluczyć wzrostu cen
powyżej 100 dolarów za baryłkę, co miałoby katastrofalny
wpływ na światową gospodarkę. Efekt ten byłby spotęgowany przez toczącą się wojnę handlową, spowolnienie
gospodarcze czy zacieśnianie polityki monetarnej.

USDIRR

INFLACJA W
IRANIE

2017

2018

35000

42100

10%

36.90%

Wpływ wzrostu cen ropy o 40 USD
KOREA
POŁUDNIOWA
% PKB

3,5%

INDIE

ARABIA
SAUDYJSKA

ROSJA

3,7%

17,8%

7,5%

Powiązane
Instrumenty

OI L, OI L .W T I

Eskalacja konfliktu z Iranem może
doprowadzić ropę powyżej 100 USD
Konflikt zbrojny mógłby wywindować
cenę na najwyższe poziomy w historii
Podobna reakcja cenowa przy
irańskiej blokadzie cieśniny Ormuz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OIL

OIL.WTI
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TURCJA

USDTRY

EURTRY

CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?
Radykalne MHP (sojusznicy Erdogana)
zyskuje sprawiąjąc, że sytuacja w Turcji jest
jeszcze mniej przewidywalna
KLUCZOWE RYNKI

USDTRY, EURTRY
UMIARKOWANY

POZIOM RYZYKA

UKRAINA
CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?

RUS50

Mieszanie się Rosji w wybory na Ukrainie
kończy się konfliktem zbrojnym i sankcjami
KLUCZOWE RYNKI

RUS50
WYSOKI

POZIOM RYZYKA

USDBRL
ARGENTYNA
CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?

NIEPEWNOŚCI
POLITYCZNE
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Ryzyko polityczne jest kluczowe w kontekście rynków
wschodzących, a rok 2018 był tego idealnym przykładem. Kryzys dyplomatyczny w Turcji doprowadził
do wzrostu kursu USDTRY o 90% w okresie luty-sierpień, niepewność związana z wyborami w Brazylii
sprawiła, że USDBRL umocnił się o 35% pomiędzy
styczniem i wrześniem, USDMXN również doświadczał
dużej zmienności. Te ryzyka mogą ponownie zmaterializować się w 2019 roku, ponieważ 6 z 7 istotnych walut
EM będzie narażonych na pośrednie ryzyka związane
z wyborami. Szczególną rolę może odegrać Rosja.
Jeśli próby wpłynięcia przez ten kraj na wynik wyborów
na Ukrainie zakończą się starciami zbrojnymi możemy
być pewni sankcji ze strony UE i USA. Rozwój wydarzeń
w RPA jest kolejnym źródłem ryzyka. Zwycięstwo AKN
może prowadzić do przyjęcia kontrowersyjnej reformy
rolnej, która negatywnie odbije się na krajowym sektorze bankowym i walucie. Triumf partii socjalistycznych
w Argentynie może wpędzić kraj w kolejny kryzys, który
dotknie również Brazylii (USDBRL) i Chile (USDCLP).
Ryzyka związane z Turcją i Polską wydają się być
mniejsze, jednak i one nie powinny być lekceważone.

USDCLP

Partie lewicowe triumfują w Argentynie
wywołując zamieszanie na rynkach Ameryki
Łacińskiej
KLUCZOWE RYNKI

USDBRL, USDCLP

POZIOM RYZYKA

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ
AFRYKI

UMIARKOWANY

USDZAR

CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?
Afrykański Kongres Narodowy wykorzystuje
zwycięstwo w wyborach w celu wprowadzenia
kontrowersyjnej reformy rolnej
KLUCZOWE RYNKI

USDZAR

POZIOM RYZYKA

WYSOKI

USDPLN
POLSKA
CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?

W20

Więcej antyunijnej retoryki i wzrost wydatków
socjalnych
KLUCZOWE RYNKI
POZIOM RYZYKA

USDPLN, W20
NISKI

Polska
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Zakupy banków centralnych
w latach 2009-2017, biliony USD
USA

STREFA EURO

2,5

2,6

JAPONIA

3,8

Powrót do wycen z połowy 2012 roku
oznaczałby:
Cena/zysk Cena/sprzedaż

DE30

-20%

-29%

US500

-22%

-38%

Prognozowane zakupy netto w 2019 roku
biliony USD

ZACIEŚNIANIE
MONETARNE
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Kryzys finansowy wymagał radykalnych działań ze
strony banków centralnych, więc inwestorzy przyjęli
z ulgą skupowanie aktywów przez Fed i Bank Anglii
mające na celu wpompowanie funduszy do systemu.
Pomimo, że od kryzysu minęło już 10 lat to część
banków centralnych wciąż stosuje podobne praktyki,
których krytycy sugerują, że prowadzą one do
powstawania baniek rynkowych. Jest to szczególnie
dobrze widoczne od połowy 2012 roku, kiedy to
napływ nowych funduszy doprowadził do znacznego
wzrostu wyceny akcji. Powrót do poziomów z lipca
2012 roku oznaczałby korektę o skali 20-40%! Fed
redukował bilans w 2018 roku, ale działania te zostały zrekompensowane dalszą stymulacją ze strony
EBC i Banku Japonii. W 2019 roku EBC zakończy
program luzowania ilościowego, a Bank Japonii
może być zmuszony zwolnić tempo skupu aktywów,
co oznacza, że będzie to pierwsza od kilku lat sytuacja kiedy te 3 instytucje będą wspólnie redukować
swoje bilanse. Reakcja rynku będzie zależała od
różnych czynników, jednak inwestorzy obawiają się
problemów z płynnością, co może doprowadzić do
przeceny na DE30, US500 czy JAP225.

USA

Strefa euro

Japonia

0,6

0

0,25

6-miesięczna stopa LIBOR w strefie euro
Ostatnie 5 lat

0.17%

70%

Wcześniejsze 25 lat

4.21%

SKALA PROGRAMU QE EBC W
PORÓWNANIU Z KAPITALIZACJĄ
INDEKSU MSCI EMU

POWIĄZANE INSTRUMENTY DE30
Powrót wskaźnika cena/sprzedaż
do poziomów z połowy 2012 roku oznaczałby
spadek DE30 do 8500 pkt
Powrót wskaźnika cena/zysk do poziomów
z połowy 2012 roku oznaczałby spadek
DE30 do 9500 pkt
Założyliśmy, że sprzedaż i zyski wzrosną
w 2019 roku o 5%

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Ponad
50 millionów

liczba pustych mieszkań
w Chinach

Udział pustych mieszkań
w rynku, blisko dwukrotnie
wyższy niż w USA i Japonii

22%

Średni nominalny wzrost Chin w
latach 2001-2017

6%
Bez uwzględniania
inwestycji
budowlanych

Faktyczny

13.30%

Udział sektora budowlanego w PKB

4
3
2
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4.90%

średni stosunek ceny mieszkania
do dochodu w Pekinie, Szanghaju
i Hong Kongu

Dla porównania:

20

8

12

3
JOHANNESBURG

5

4.50%

45

Niemcy

MELBOURNE

6

22%

NOWY JORK

7

Chiny zazwyczaj wymieniane są jako źródło ryzyka w
kontekście wojen handlowych. Niemniej jednak od
dłuższego czasu w Państwie Środka obecne jest
ryzyko związane z rynkiem nieruchomości. Według
badania profesora Gan Li 22% wszystkich domów w
Chinach jest pustych - jest to ponad 50 milionów
mieszkań! Inwestycje w nieruchomości stały się popularne w Chinach, co napędzało boom kredytowy i
wspierało wzrost gospodarczy. Według naszych
obliczeń chiński wzrost bez uwzględniania inwestycji
budowlanych nie byłby nawet w połowie tak wysoki
jak obecnie. Chińskie władze są świadome problemu
już od pewnego czasu, jednak ciężko jest znaleźć
wyjście z tej sytuacji, które nie doprowadziłoby do
spowolnienia gospodarczego. W najgorszym scenariuszu wyprzedawanie nieruchomości doprowadziłoby do załamania się cen i w rezultacie osłabienia się
krajowego popytu. Jak już wspomnieliśmy w sekcji
poświęconej wojnom handlowym gwałtowne spowolnienie w Chinach w znacznym stopniu odbiłoby się na
światowej gospodarce, a dla niektórych surowców, na
przykład miedzi i żelaza, byłoby wręcz katastrofalne.

USA

LONDYN

CHIŃSKI RYNEK
MIESZKANIOWY

Chiny

POWIĄZANY INSTRUMENT COPPER
Chiny = 50% światowego popytu na miedź
i 90% wzrost popytu w trakcie tej dekady!
60% chińskiego popytu pochodzi z sektora
energetycznego i budowlanego
Cena miedzi może spaść nawet do 2800 USD
w przypadku szoku w chińskiej gospodarce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Kraje dotknięte ograniczeniem handlu z Wielką Brytanią
Kraj

pozycja W.Brytanii

NORWEGIA
POLSKA
NIEMCY
FRANCJA
HOLANDIA
IRLANDIA

1
2
3
3
4
4

8%

BREXIT
BEZ POROZUMIENIA
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Brexit był jednym z głównych czynników ryzyka dla
Europy w ostatnim czasie, jednak sytuacja może się
wkrótce pogorszyć, ponieważ Wielka Brytania ma
czas jedynie do końca marca 2019 roku na ustalenie warunków wyjścia z UE. Brak porozumienia
skutkowałby chaotycznym Brexitem i między
innymi powrotem kontroli celnych na granicach
z UE. Projekcje Banku Anglii okazały się szokujące.
Według Banku PKB Wielkiej Brytanii mogłoby się
skurczyć o 8%, stopa bezrobocia wzrosnąć powyżej
7%, a okiełznanie inflacji wymagałoby dwukrotnie
więcej podwyżek niż przeprowadził Fed od 2015
roku. Byłoby to ogromnym szokiem dla rynków
finansowych, a pary walutowe takie jak GBPUSD
czy GBPJPY doświadczyłyby znacznych korekt.
Przypomnijmy, że w trakcie miesiąca po referendum ws. Brexitu kurs GBPUSD spadł o 13%, a Bank
Anglii szacuje, że w najgorszym scenariuszu skala
deprecjacji mogłaby osiągnąć 25%. Funt brytyjski
wydaje się być niedowartościowany w perspektywie długoterminowej, jednak nie ocali go to przed
dalszymi stratami, a być może nawet testem poziomu 1,00 przez GBPUSD w rezultacie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.

% eksport

19%
6.7%
7%
7,1%
11%
11%
spadek PKB Wielkiej
Brytanii w przypadku
chaotycznego Brexitu

5.5%

poziom stóp procentowych
potrzebny do okiełznania
inflacji - obecnie 0,75%

30%

zmiana cen na brytyjskim
rynku mieszkaniowym

CHEMICZNY
SAMOCHODOWY

2

SEKTORY NAJBARDZIEJ WRAŻLIWE
NA ZMIANY W RELACJACH MIĘDZY
WIELKA BRYTANIĄ I UE

POWIĄZANY INSTRUMENT

GBPUSD

25% - deprecjacja GBP według Banku Anglii
w przypadku chaotycznego Brexitu
20% - Spadek kursu GBPUSD pomiędzy czerwcem
2016 a lutym 2017 po referendum ws. Brexitu
Parytet - możliwy na GBPUSD, jeśli Wielka
Brytania wyjdzie z UE bez porozumienia
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Dane XTB

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Osoba sporządzająca komentarz analityczny

dr Przemysław Kwiecień, Główny Ekonomista

Osoby uczestniczące w przygotowaniu komentarza

Filip Kondej, analityk

Nazwa podmiotu sprawującego nadzór nad XTB

Komisja Nadzoru Finansowego

Data i godzina sporządzenia komentarza

10.12.2018 8:25:00

Data i godzina publikacji komentarza

14.12.2018 12:00:00

Krąg adresatów komentarza

Klienci i potencjalni klienci XTB

Istotne źródła informacji

Macrobond, Ipsos, Statista, Schroders, Bloomberg,
EIA, Financial Times, USDA

Okres ważności rekomendacji

Nie dotyczy, nie jest to rekomendacja

Rejestr rekomendacji (link)

Nie dotyczy, nie jest to rekomendacja

Niniejszy komentarz został przygotowany w oparciu o fakty i informacje powszechnie uznawane za wiarygodne,
tj. informacje udostępnione przez renomowane agencje informacyjne. XTB nie gwarantuje, że są one w pełni
dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte o analizę przeprowadzoną przez XTB i opierają się
na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. XTB nie udziela żadnego zapewnienia,
że podane prognozy się sprawdzą. Rekomendacje ogólne publikowane przez XTB nie stanowią usługi
doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie stanowią
Rekomendacji indywidualnych tj. nie opierają się na analizie indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej
Klienta oraz nie są skierowane do imiennie oznaczonego Klienta.
Pracownicy Działu Analiz, a także inne osoby uczestniczące w przygotowaniu niniejszego komentarza
analitycznego nie posiadają wiedzy na temat posiadanych pozycji w instrumentach finansowych na portfelu
własnym XTB. Dodatkowo, pracownicy Działu Tradingu nie biorą udziału w przygotowywaniu raportów
i komentarzy rynkowych.

XTB ONLINE TRADING

Pomiędzy XTB a Klientem istnieje konflikt interesów wynikający z faktu, iż XTB sporządza Rekomendacje
ogólne co do Instrumentów Finansowych, które XTB posiada również w swojej ofercie. Ponadto, w przypadku
gdy w następstwie uzyskanej Rekomendacji ogólnej Klient zawrze transakcję w XTB istnieje konflikt interesów
polegający na tym, że XTB będzie drugą stroną transakcji zawieranej przez Klienta. XTB podejmuje właściwe
kroki, aby zminimalizować oddziaływanie tego konfliktu interesów.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty
środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami
CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD,
i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. X-Trade Brokers DM S.A.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny
oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią
usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. X-Trade Brokers DM S.A. nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie, ani za potencjalnie poniesione
szkody lub zyski, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania
powyższych informacji. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane
lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

