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

Tymczasowe odbicie w drugim półroczu: Donald Trump otwiera nowy rozdział
>>W drugim półroczu gospodarka odbiła się pod wpływem czynników zmiennych (zapasy, handel
zagraniczny, inwestycje).
>>Poprawa na rynku pracy utrzymuje się — pojawiają się też napięcia związane z wynagrodzeniami.
>>Donald Trump obiecał środki stymulujące (cięcia podatkowe, wydatki na infrastrukturę), jednak
będzie w stanie wdrożyć tylko część swojego programu ze względu na wrogie nastawienie
republikańskich kongresmenów wobec zwiększania deficytu.
>>Środki, które zostaną wdrożone (prawdopodobnie przynajmniej cięcia podatków) będą mieć
wpływ stymulujący (choć mało spektakularny) na gospodarkę, co stanie się bardziej widoczne
w roku 2018 niż w roku 2017.
>>Wybór Trumpa ujawnił również pewną liczbę nowych źródeł ryzyka (związanych w szczególności z jego kampanijną retoryką w zakresie imigracji i handlu międzynarodowego).

>>Potencjał wzrostu
opóźniony
w przewidywalnej
przyszłości (trwała
stagnacja).
>>Erozja marż
przedsiębiorstw.
>>Ryzyko polityczne
(wybory prezydenckie).

BRAZYLIA

>>Zmiana PKB w III kwartale wyniosła -2,9% r/r, w porównaniu do -3,6% kwartał wcześniej. Inwestycje, które w II kwartale wzrosły, kwartał później ponownie spadły.
>>Inflacja istotnie spowolniła, a brazylijski bank centralny rozpoczął cykl łagodzenia polityki monetarnej. Cykl ten pozostaje jednak umiarkowany (dwa cięcia stóp po 25 p.b.), głównie ze względu
na źródła ryzyka zewnętrznego, które wywierają presję na rynki wschodzące oraz ich waluty.
>>Rząd przestawił Kongresowi propozycję reformy systemu ubezpieczeń społecznych, która
w przypadku przyjęcia powinna poprawić jego obecną sytuację.
>>Rząd kontynuuje realizację swoich reform politycznych i planów antykorupcyjnych, wdrażając
środki, które zostały już przegłosowane przez parlament.

>> Ciągle utrzymujący się
kryzys polityczny.
>> Presja spadkowa na kurs
wymiany i wzrost inflacji.

STREFA EURO

Nieznaczne spowolnienie ożywienia gospodarczego, na które wywrze wpływ erozja
czynników tymczasowych oraz ryzyko polityczne
>>Ożywienie będzie trwać — będzie też mu sprzyjać popyt wewnętrzny. Pozytywne cykle kredytowe i zatrudnieniowe będą kontynuowane.
>>Wsparcie zapewnione w ostatnich kwartałach przez spadek cen ropy i kursów euro będzie
stopniowo zanikać, co spowoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego.
>>Pełny istotnych wydarzeń kalendarz polityczny w strefie euro (wybory w Holandii, Francji i Niemczech w 2017 r., niepewna sytuacja we Włoszech) oraz niepewność dotycząca Brexitu mogą
również skłonić przedsiębiorstwa do opóźnienia niektórych inwestycji.

>>Ryzyko polityczne
(liczne wybory, wzrost
znaczenia partii antyestablishmentowych,
Brexit).
>>Rozprzestrzenienie
się problemów
gospodarczych
i finansowych, z którymi
borykają się rynki
wschodzące.

WIELKA
BRYTANIA

Gospodarka radzi sobie lepiej niż oczekiwano. W 2017 r. niepewność polityczna będzie
jej jednak szkodzić
>>Brak jasności do przyszłych ram relacji w Europie będzie szkodzić gospodarce. Mimo zachęcających wskaźników aktywności w 2017 r. należy się spodziewać spowolnienia.
>>Inwestycje prywatne (przedsiębiorstw, w nieruchomości) i konsumpcja ucierpią. Oprócz niepewności zaszkodzi im inflacja rosnąca w rezultacie deprecjacji funta.

>>Szok związany
z niepewnością dotyczącą
Brexitu.
>>Deficyt finansów
publicznych i deficyt na
rachunku bieżącym nadal
bardzo wysokie.

CHINY

Chiny: globalne stabilizatory ekonomiczne i walutowe w 2017 r.
>>Sądzimy, że stabilizację gospodarki Chin uda się utrzymać do końca 2017 r.

>>Globalny stabilizator
ekonomiczny w 2017 r.
>>Globalny stabilizator
walutowy w 2017 r.

>>Przyczyny stabilizacji gospodarczej Chin mają charakter zarówno oddolny, związany z ożywieniem w sektorze prywatnym, jak i odgórny, związany z inwestycjami infrastrukturalnymi, które
odegrają istotną rolę w uspokojeniu chińskiej gospodarki w roku 2017, gdy nastąpią zmiany
polityczne.
>>Nie sądzimy, by obecnie spełnione były którekolwiek ze zdefiniowanych przez nas warunków
chińskiego twardego lądowania, jak również jesteśmy przekonani, iż Chiny odniosą największy
względny sukces pod względem opóźniania takich problemów, jak globalne zadłużenie i bańki
na rynku nieruchomości, poprzez podejmowanie prób ich rozwiązania.
JAPONIA

2

Ożywienie nadal trwa, a wzrost gospodarczy wykracza ponad potencjał
>>Oczekuje się, że deprecjacja jena będzie sprzyjać sektorowi eksportowemu. Konsumpcji powinny nadal sprzyjać niskie ceny żywności oraz wzrost realnych wynagrodzeń. Warto też wspomnieć o planie budżetowych środków stymulujących oraz niższej stawce podatku od osób
prawnych, które w połączeniu ze stabilizacją w Chinach również stanowią czynniki wspierające.

>>Narażenie na chińskie
>>spowolnienie
gospodarcze.
>>Polityka ujemnych stóp
>>procentowych.
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II. Komentarz do sytuacji rynkowej – IV kwartał 2016 roku
Sytuacja makroekonomiczna
w IV kwartale 2016 roku
Wygrana Donalda Trumpa poprawiła nastroje inwestorów
i konsumentów. W Polsce mieszane dane makroekonomiczne
8 listopada 2016 roku Donald Trump został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Mimo wcześniejszych obaw, po wyborach inwestorzy przyjęli, że ta decyzja będzie
wspierać amerykańską gospodarkę. Opinię tę podzielili również konsumenci. Wskaźniki
optymizmu konsumentów w końcówce roku wzrosły do rekordowych poziomów. Dobre
nastroje wzmacniały pozytywne dane płynące z gospodarki, która w III kwartale wzrosła
o 3,5%.
Polska gospodarka w III kwartale rozwijała się w tempie 2,5% r/r. Wzrost PKB był słabszy
od oczekiwań analityków, a główną przyczyną słabszej koniunktury był spadek inwestycji
finansowanych z funduszy unijnych. W IV kwartale nadal ich wykorzystanie było poniżej
oczekiwań, ale mimo to rosnąca konsumpcja podtrzymywała wzrost gospodarczy.
Konsumpcja rosła dzięki programowi 500+, rosnącym wynagrodzeniom i zatrudnieniu.
Pomimo spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego nastroje przedsiębiorców utrzymywały się na dość optymistycznych poziomach, co dobrze rokuje na najbliższą
przyszłość.

RPP nie zmieniła stóp procentowych
Na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych.
Stopa referencyjna pozostała na poziomie 1,5%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami
rynkowymi. W komunikacie po posiedzeniu Rada podkreśliła, że obecnie nie ma warunków do zmiany stóp procentowych i sytuacja taka utrzyma się do drugiej połowy
przyszłego roku. Rada spodziewa się wzrostu inflacji i poprawy koniunktury gospodarczej w przyszłym roku.

Wzrost wynagrodzeń przyspieszył
W listopadzie przeciętne wynagrodzenia brutto wzrosły o 4,0% r/r. Analitycy oczekiwali wzrostu wynagrodzeń o 3,9% r/r. Nominalny fundusz płac wzrósł o 7,2% r/r, co
oznaczało przyspieszenie z 6,8% r/r miesiąc wcześniej. Dane z rynku pracy również
potwierdzają dobrą sytuację w gospodarce; wzrost zatrudnienia utrzymuje się powyżej 3%. Z punktu widzenia potencjalnych zmian w polityce RPP, dane te nie zmieniają
sytuacji. Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na podwyżkę stóp, dopóki nie
będzie szans na osiągnięcie celu inflacyjnego, który wynosi 2,5%.

1
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Wzrost wynagrodzeń brutto w Polsce r/r %
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Stopa bezrobocia w Polsce
Stopa bezrobocia w Polsce %

15

Bezrobocie bez zmian
W listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 8,2%. Analitycy oczekiwali wzrostu bezrobocia do 8,3%. Liczba bezrobotnych nieznaczne przekraczała 1,3 mln osób i była niższa o 217 tys. w porównaniu z listopadem 2015 r. W porównaniu
z listopadem 2015 stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach.
W sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie w okresie styczeń-listopad 2016 r.
wyniosło 5.752 tys. osób i było wyższe o 2,9% w porównaniu do analogicznego okresu
w roku 2015. Dane potwierdzają pozytywne tendencje na rynku pracy, ale wskazują również, że tempo spadku bezrobocia wyhamowuje.
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Rynek papierów dłużnych
w IV kwartale 2016 roku
W IV kwartale rentowności polskich obligacji skarbowych rosły, na skutek rosnących
oczekiwań inflacyjnych i obaw o nadmierne wydatki rządowe. Wzrost rentowności
obligacji skarbowych w IV kwartale był zjawiskiem ogólnoświatowym. Głównym czynnikiem sprzyjającym dekoniunkturze na rynku obligacji były rosnące oczekiwania inflacyjne, a wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich dodatkowo nasiliła
negatywne tendencje. Wzrost rentowności obligacji amerykańskich wynikał między
innymi z oczekiwań ekspansywnej polityki nowej administracji, a więc większych wydatków. W ślad za rentownościami obligacji amerykańskich rosły rentowności obligacji na całym świecie. Polskie obligacje 10-letnie rozpoczęły kwartał z rentownością na
poziomie 2,92%., by zakończyć kwartał na poziomie 3,63%.

4

Rentowność obligacji 10-letnich
Rentowność obligacji 10-letnich

3,9

3,63%

3,7
3,5
3,3
2,1
2,9
2,7
2,5

Rynek akcji
w IV kwartale 2016 roku
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WIG
WIG

52 000

Polski rynek akcji zyskiwał zwłaszcza pod koniec kwartału. Na pozytywne zachowanie rynku wpływ miały oczekiwana poprawa koniunktury w gospodarce w roku 2017
oraz atrakcyjne wyceny spółek. Inwestorzy uznali, że większość ryzyk politycznych
została wyceniona i w grudniu przystąpili do zakupów. W skali kwartału WIG zyskał
9,9%. WIG 20 w tym okresie był najsilniejszym indeksem i zyskał 13,9%. Spółki zgrupowane w mWIG 40 zachowały się nieco słabiej ale indeks zyskał 4,6%. sWIG 80 był
jedynym indeksem, który skończył kwartał na minusie. Spadek był symboliczny i wyniósł – 0,8%. DAX w IV kwartale zachował się bardzo dobrze i zyskał 9,2%. Również
na plusie kwartał zakończył rynek amerykański: SP 500 zyskał 3,3%.
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III. Tym będą żyć rynki
Tym będą żyć rynki
w IV kwartale 2016
Na świecie najwięcej uwagi inwestorzy poświęcą pierwszym deklaracjom prezydenta Trumpa dotyczącym polityki gospodarczej. Rynki
skoncentrowały się na tych punktach programu, które dotyczyły ożywienia amerykańskiej gospodarki, zapominając, że w programie były
inne punkty dotyczące np. podniesienia ceł. Zapowiedzi protekcjonizmu mogłyby zwiększyć obawy inwestorów o rozwój koniunktury
na świecie.

4

W Polsce inwestorzy będą obserwowali wyższe odczyty inflacji i reakcję RPP na tę sytuację. Wyższe ceny w gospodarce to w znacznym stopniu efekt wzrostu cen paliw, więc RPP nie powinna zmienić
swojej polityki, ale jest to element istotny z punktu widzenia rynku
obligacji. Duże znaczenie powinny mieć również dane o koniunkturze
gospodarczej. Sygnały poprawy koniunktury powinny znaleźć potwierdzenie w przemyśle i konsumpcji.
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IV. Najważniejsze wskaźniki i dane
Główne wskaźniki makroekonomiczne
% r/r
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Wyniki subfunduszy
(na 30.12.2016)
Wartość jednostki
uczestnictwa
(na 30.12.2016)

1 mies.

3 mies.

6 mies.

1 rok

od początku
roku

od
uruchomienia

Amundi Płynnościowy

104,97 PLN

0,20%

0,27%

0,57%

1,29%

1,29%

4,90%

Amundi Obligacji

103,16 PLN

0,06%

-2,92%

-2,73%

-3,30%

-3,30%

3,09%

Amundi Stabilnego Wzrostu

102,40 PLN

2,27%

1,42%

3,37%

-0,17%

-0,17%

2,32%

Amundi Globalnych Perspektyw

102,30 PLN

–

–

–

–

–

–

Amundi Zrównoważony

99,04 PLN

3,18%

3,18%

6,12%

0,29%

0,29%

-1,04%

Amundi Akcyjny

95,22 PLN

5,74%

7,12%

14,13%

6,78%

6,78%

-4,87%

Amundi Małych i Średnich Spółek

118,85 PLN

3,87%

0,78%

16,19%

12,55%

12,55%

18,74%

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.

 Amundi Polska TFI S.A.
ul. Żwirki i Wigury 18a,
02-092 Warszawa

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 48.467.860 złotych
w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.

