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INFORMACYJNY FLESZ – RYNEK WALUT
 Dolar wszedł w korektę zwyżek z ostatnich tygodni. Bilans tygodnia to niewielkie zyski wobec
rubla i tureckiej liry. W obszarze walut G-10 bilans na zero jest dla franka i jena. Amerykańska
waluta najbardziej straciła wobec skandynawskich (SEK i NOK). Powody? Odczyty ISM dla
przemysłu i usług wypadły w czerwcu lepiej od prognoz, ale wydaje się, że ciążyć zaczyna kwestia
ewentualnego przełożenia się wojen handlowych na dalsze perspektywy. Dodatkowo FED „rozdał
już karty” po posiedzeniu w czerwcu i trudno będzie o jakieś kolejne zaskoczenia – ryzyka dla
dolara zaczynają układać się asymetrycznie. Handlowy klincz pomiędzy USA, a Chinami nie
absorbuje aż tylu emocji, rynki próbują na powrót rozgrywać temat tych walut, których banki
centralne zapowiadają zacieśnienie polityki. Co dalej? Wiele będzie zależeć od tego, czy temat
wojen handlowych będzie dalej eskalował. Jeżeli nie zobaczymy nadmiernej nerwowości, to rynki
będą dalej rozgrywać korektę na bardziej ryzykownych aktywach kosztem dolara.
 Euro wypadło mieszanie ale z przewagą zwyżek. Pomogło kilka spraw – złagodzenie ryzyka
politycznego po szczycie UE w końcu czerwca, oraz negocjacjach niemieckich partii CDU-CSU
(zawarto porozumienia ws. polityki imigracyjnej), a także lepsze dane makro (PMI w usługach, oraz
dane nt. niemieckiej produkcji przemysłowej), ale przede wszystkim powrót spekulacji, że
Europejski Bank Centralny mógłby podnieść stopy procentowe we wrześniu 2019 r., a nie w
grudniu 2019 r., jak to starały się wyceniać rynki. Interesującym wątkiem w tej kwestii może okazać
się zaplanowana na czwartek publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia ECB.
 Funt znalazł się pod presją polityki, co sprawiło, że obraz tygodnia jest mało jednoznaczny.
Indeksy PMI zaskoczyły pozytywnie, ale informacje o możliwych problemach z Brexitem schłodziły
nastroje. W momencie pisania tego raportu nie były znane wyniki spotkania premier May ze swoimi
ministrami, na którym miała ona przedstawić założenia do tzw. dokumentu – mapy drogowej,
wytyczającej dalszy plan działań i kształt negocjacji z UE. Niemniej jeszcze w czwartek negatywnie
do planów May odniósł się tzw. minister ds. Brexitu, które określił jako „nierealistyczne”, a premier
miała też zostać skrytykowana przez niemiecką kanclerz Merkel. Tymczasem przepychanki wokół
Brexitu mogą wpłynąć na oczekiwania związane z podwyżką stóp przez BOE na początku sierpnia.

 Waluty skandynawskie z reguły zachowują się lepiej, jak globalny sentyment zaczyna
się poprawiać. W ostatnich tygodniach zostały dodatkowo wsparte przez sygnały z
banków centralnych – Norges Bank potwierdził chęci podwyższenia stóp już we wrześniu,
a Riksbank w ostatnich dniach nie wykluczył, że dojdzie do tego jeszcze w tym roku.
 Waluty surowcowe nieznacznie zyskały, co można przypisać spadkowi globalnego
ryzyka. Najbardziej wyróżnił się dolar nowozelandzki, ale on wcześniej był najsłabszy w
zestawieniach. Dane makro nadal nie rozpieszczały – odnotowano mocny spadek indeksu
zaufania w biznesie za II kwartał, a indeks cen mleka na aukcji spadł ponad 5 proc. Na
nieznacznym plusie znalazł się dolar australijski, chociaż posiedzenie RBA nie wniosło nic
nowego do obrazu rynku. Warto jednak pamiętać o tym, że AUD będzie wrażliwy na
informacje z Chin (wątek wojen handlowych i ich wpływu na dane makro, w najbliższym
tygodniu mamy szereg ważnych publikacji). Dla Kanadyjczyka ważne będzie posiedzenie
BOC w środę. Na podwyżkę stóp raczej nie ma co liczyć, ale nie wykluczone, że przekaz
po spotkaniu będzie nieco bardziej „jastrzębi” mimo utrzymujących się ryzyk (zwłaszcza
NAFTA). AUD i CAD mają szanse wyróżnić się w przyszłym tygodniu.
 Na rynkach wschodzących niezmiennie liderem pozostaje meksykańskie peso, co
można wiązać z tym, że zmiany po wyborach, jakie miały miejsce 1 lipca, nie zostały
odebrane negatywnie. Na drugim biegunie rubel i turecka lira. W pierwszym przypadku
wpływ mogła mieć ropa, która zaczęła zawracać ze szczytów, ale i też okres dywidend
płaconych przez spółki. W drugim rynki zmartwiły fatalne dane nt. inflacji CPI, która
osiągnęła najwyższy poziom od 14 lat pokazując tym nieefektywność działań banku
centralnego. W regionie najmocniejszy był węgierski forint, który wcześniej najmocniej
tracił, złoty ulokował się na końcu stawki tych, którzy zyskiwali na opadnięciu emocji wokół
wojen handlowych. Opublikowane na początku lipca wstępne dane nt. czerwcowej inflacji
CPI pokazały jej wzrost do 1,9 proc. r/r z 1,7 proc. r/r (oczekiwano jednak 2,0 proc. r/r). W
najbliższą środę mamy posiedzenie RPP, ale wątpliwe, aby miały zajść jakieś zmiany w
przekazie do rynków.

 Bezpieczne przystanie (jen i frank) nie były już na fali, po tym jak obawy związane z wojnami
handlowymi zaczęły maleć, a lokalne informacje nie wskazują, aby BOJ czy SNB miały zmienić
swoje nastawienie w polityce monetarnej.
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TEMAT TYGODNIA: Komu szkodzą wojny handlowe?
W ostatnich dniach napięcie wokół tego tematu jakby nieco zelżało, chociaż nie pojawiły się żadne
informacje mogące zapowiadać jakichś przełom w relacjach USA-Chiny. Dzisiaj weszły w życie
wzajemne 25 proc. cła na towary warte 34 mld USD rocznego importu, chociaż nie padły przy tym
otwarte deklaracje, co do kolejnych ruchów. Wydaje się, że znaleźliśmy się niejako w pewnym
klinczu. Administracja Trumpa nie zrezygnuje z wywierania dalszej presji na Pekin, a Chiny ze
względów przede wszystkim wizerunkowych będą uczestniczyć w grze „ząb za ząb, oko za oko”.
Niemniej wciąż wydaje się, że to Chiny mają więcej do stracenia. Wyraźne spadki na giełdzie w
Szanghaju wymusiły na decydentach działania zmierzające do uspokojenia nastrojów. Zaczęto
publikować wyliczenia, jakoby wyższe cła będą mieć niewielki wpływ na dynamikę PKB, a ze
strony Ludowego Banku Chin padły zapewnienia, że kurs juana nie będzie narzędziem walki z
USA, czego wcześniej mocno obawiały się rynki finansowe. Wiceprezes PBOC zapewnił wręcz,
że Bank ma narzędzia do tego, aby ustabilizować kurs juana. Tylko, czy Chińczykom na tym
rzeczywiście zależy? Nie można wykluczyć, że PBOC nadal będzie pozwalał na większe
osłabienie juana w relacji do dolara, niż wskazywałyby na to uwarunkowana rynkowe. Niemniej
rynki finansowe na razie „kupiły” taką narrację, co stało się pretekstem do uspokojenia nastrojów
w ostatnich dniach.
Zresztą rynki finansowe chętnie kupują każde plotki, które mogą zapowiadać zmianę linii Białego
Domu. Tak stało się chociażby w czwartek, kiedy to pojawiły się spekulacje dotyczące możliwości
zawieszenia postępowania dotyczącego wdrożenia wyższych stawek na auta importowane z Unii
Europejskiej. W zamian USA miałyby oczekiwać „dostosowania” stawek na amerykańskie
samochody. Tym informacjom zaprzeczyły zainteresowane strony, ale nie przeszkodziło to, aby
plotka zaczęła mieć „własne życie”.

Wracając do relacji USA-Chiny. Dla rynków finansowych kluczowe jest to, czy zaczną
pojawiać się sygnały mogące świadczyć o tym, że konflikt zaczyna odbijać się na realnej
gospodarce i idąc dalej tym tropem – także na polityce prowadzonej przez banki centralne.
Publikowane w tym tygodniu indeksy ISM za czerwiec wypadły dobrze, co może
pokazywać, że biznes nie przejmuje się na razie tymi perturbacjami – niemniej co innego
zapowiedzi, a co innego namacalne fakty (cła weszły w życie dopiero dzisiaj). Cenne
kwestie wniosły zapiski z czerwcowego posiedzenia FED – gospodarka ma się dobrze, ale
zwracamy uwagę na ryzyka, w tym wątek relacji handlowych, oraz sytuację w Europie, oraz
na rynkach wschodzących. Dlatego też uważamy, że nie należy przyspieszać obecnego,
stopniowego tempa podwyżek stóp – tak w dużym uproszczeniu wyglądał przekaz wobec
rynków. Co tu jest kluczowe? Zwrócenie uwagi na wątek wojen handlowych, oraz pośrednio
wyczerpanie pola do pozytywnych niespodzianek płynących z FED (jeżeli spełnione
zostaną założenia 4 podwyżek w tym roku i 3 w przyszłym to będzie dużo i raczej nie
można liczyć na więcej). Ryzyka dla USA zaczynają być asymetryczne i to widać już w
kursie dolara. Tymczasem w temacie Chin dane są dopiero przed nami. Rynek zwrócił
uwagę na niezłe dane PMI liczone przez Caixin, jakie poznaliśmy w ostatnich dniach, ale to
w przyszłym i kolejnym tygodniu napłyną twarde publikacje z realnej gospodarki.
Niewykluczone jednak, że i w tym przypadku optymiści dostaną mocne argumenty, co
pozwoli na wygenerowanie korekty wzrostowej na rynkach. Skutki wojen handlowych
zobaczymy najwcześniej za kilka miesięcy, chociaż pytanie o ich skalę. Wydaje się, że w
większym stopniu należy obawiać się pośrednich i psychologicznych aspektów tych
przepychanek – dobrze, zatem, że na razie nie zostało to podjęte.
.
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WYKRES TYGODNIA: Koszyk BOSSA EUR daje pole do korekty
Na tygodniowym przebiegu koszyka w skład
którego wchodzą relacje euro z czterema
walutami (dolarem, jenem, funtem i frankiem)
doszło na przestrzeni ostatnich tygodni do
wyrysowania obszaru wsparcia przy +\- 118
pkt., a ten tydzień potwierdził dominację
scenariusza wzrostowego w krótkim terminie. W
piątek doszło do wybicia maksimum z zeszłego
tygodnia przy 119,93 pkt.
Odbicie jest potwierdzane przez wskaźniki.
Uwagę zwraca malejąca różnica pomiędzy
średnimi MACD, chociaż do sygnału kupna jest
jeszcze daleko. Warto będzie w najbliższym
czasie obserwować zachowanie się RSI 9, aby
przekonać się na ile opór przy poziomie 50 pkt.
będzie znaczącą przeszkodą.
Na wykresie bazowym zasięg ruchu może być
ograniczany przez rejon 121,00-121,40 pkt.,
który wynika z dwóch rzeczy – maksimum z
pierwsze dekady czerwca, oraz hipotetycznego,
górnego ograniczenia kanału wzrostowego z
ostatnich 3 lat, który był już naruszany od
ubiegłorocznych wakacji.
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INFORMACYJNY FLESZ – RYNEK SUROWCÓW
 Zwyżka notowań ropy naftowej w minionym tygodniu wyhamowała, a druga połowa
tygodnia upłynęła pod znakiem przecen. W rezultacie, cena amerykańskiej ropy WTI
zakończyła tydzień w okolicach 72-73 USD za baryłkę, natomiast notowania europejskiej
ropy Brent spadły nieznacznie, do okolic 76-77 USD za baryłkę. W centrum uwagi
pozostawała kwestia Iranu, w tym pojawiające się groźby ze strony tego
bliskowschodniego kraju dotyczące blokowania dostaw ropy z innych państw oraz
zerwania współpracy z inspektorami ONZ, monitorującymi tamtejszy sektor nuklearny. W
czwartek pojawiły się informacje o zaskakującym wzroście zapasów ropy w Stanach
Zjednoczonych.

 W minionym tygodniu notowania kukurydzy w USA pozostawały pod presją dużej
globalnej podaży tego surowca. Cena tego zboża w Stanach Zjednoczonych zakończyła
tydzień w okolicach 3,50 USD za buszel. W czwartek Informa Economics podniosła
prognozy tegorocznych plonów z ara i całkowitej produkcji kukurydzy w USA.
 Notowania soi w minionym tygodniu kontynuowały zniżki, schodząc na koniec tygodnia w
okolice 8,40 USD za buszel, czyli do najniższego poziomu od 2008 roku. Negatywnie na
ceny soi wpływało wprowadzenie wysokich ceł na import dóbr chińskich do USA
oraz zapowiadane działania odwetowe ze strony Chin. Dodatkowo, presję spadkową na
ceny tego surowca wywiera perspektywa dużej produkcji i zapasów soi w USA.

 Notowania gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych mocno tąpnęły w poniedziałek
i później kontynuowały zniżkę, kończąc miniony tydzień na minusie, w okolicach 2,80 USD
za mln BTU. Pod koniec tygodnia spadki wyhamowały na skutek prognoz wyższych
temperatur powietrza w USA i możliwego wzrostu popytu na gaz w celach
klimatyzacyjnych.

 Notowania pszenicy zakończyły miniony tydzień na plusie, a cena pszenicy w Stanach
Zjednoczonych znalazła się na nowo powyżej poziomu 5 USD za buszel. Wzrostom
notowań pszenicy sprzyjały obniżone prognozy produkcji tego zboża w Rosji w
raporcie Informa Economics.

 Miniony tydzień na rynku miedzi przyniósł kontynuację dynamicznych zniżek. Cena
tego surowca w Stanach Zjednoczonych dotarła w rezultacie do okolic 2,80 USD za funt.
Spadkom cen miedzi sprzyjały obawy o rozwój konfliktu handlowego na linii USA-Chiny w
obliczu wprowadzenia pierwszej dużej rundy sankcji 6 lipca.

 Notowania cukru w Stanach Zjednoczonych w minionym tygodniu dynamicznie spadły,
docierając na koniec tygodnia do okolic 11,30-11,40 centów za funt. Presję podaży nadal
wywołuje nadwyżka na globalnym rynku cukru, jednak potencjał spadkowy ogranicza
niewielka dostępność cukru wysokiej jakości.

 W minionym tygodniu notowania złota poruszały się nadal pod dyktando sytuacji na rynku
amerykańskiego dolara. Odreagowanie spadkowe na wartości USD dało notowaniom
złota przestrzeń do odbicia notowań w górę, z okolic 1240 USD za uncję do rejonu
1255 USD za uncję.

 Miniony tydzień nie przyniósł większych zmian na rynku bawełny. Notowania bawełny w
USA kontynuowały osuwanie się na południe, schodząc poniżej poziomu 82 centów za
funt. Presję spadkową wywołuje konflikt handlowy USA i Chin.

 W minionym tygodniu notowania srebra odbiły nieco w górę, powracając do okolic 16
USD za uncję. Notowania platyny wzrosły do rejonu 835-840 USD za uncję, natomiast
cena palladu w zasadzie poruszała się w konsolidacji w rejonie 940-950 USD za uncję.

 Notowania kawy utrzymują się pod presją podaży, popartą fundamentami w postaci
nadwyżki na globalnym rynku tego surowca. Cena kawy arabica w USA pod koniec
tygodnia zeszła do najniższych poziomów od 2013 r.
 Miniony tydzień na rynku kakao zakończył się na delikatnym plusie, wynikającym z
optymistycznych oczekiwań dotyczących przerobu tego surowca w Europie, Azji i Ameryce
Północnej.
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TEMAT TYGODNIA: Konsekwencje handlowej wojny dla rynków towarowych

Miniony tydzień na globalnych rynkach surowcowych upłynął pod znakiem wojny handlowej
Stanów Zjednoczonych i Chin. O ile większość danych fundamentalnych czy spraw
politycznych dotyczy jednego surowca lub określonej grupy surowców czy towarów,
to temat konfliktu handlowego na linii USA-Chiny dotyka całego, szerokiego rynku
towarowego oraz globalnej gospodarki. Z tej przyczyny jest on tak istotny dla
inwestorów.
W piątek, 6 lipca, weszły w życie cła narzucone przez Stany Zjednoczone na dobra
importowane z Chin. Wysokimi cłami objęto towary o łącznej wartości około 34 mld USD.
Z kolei Chiny zapowiedziały działania odwetowe w postaci narzucenia wysokich ceł
na import amerykańskich dóbr do Chin, jednak wciąż nie zakomunikowały, kiedy ta
decyzja miałaby wejść w życie. Wstępne deklaracje zakładają, że w pierwszej turze cłami
objęte zostałyby dobra o podobnej wartości. Oba kraje poinformowały o zamiarach
wprowadzenia w życie drugiej tury ceł, gdzie na szali stałyby dobra o wartości 16 mld USD
z każdej strony.
Szeroko skrojone działania protekcjonistyczne wpływają na całe spektrum różnych
surowców i towarów. Najbardziej dotknięte nimi zostaną najprawdopodobniej towary
rolne, w szczególności soja. W 2017 roku Amerykanie eksportowali do Chin soję o
wartości około 12,7 mld USD – to wartość większa niż eksport jakiegokolwiek innego
towaru rolnego. Najmocniej obostrzenia odczują farmerzy ze stanów Teksas czy Iowa. Już
parę tygodni przed wprowadzeniem sankcji, zamówienia na amerykańską soję zaczęły
spadać, a w piątek już tylko jeden statek towarowy z amerykańską soją przeznaczoną do
Chin znajdował się na morzu.

Istnieje duża szansa na to, że Chińczycy będą zmuszeni do importu jeszcze pewnych ilości
soi, nawet po wyższych cenach obejmujących już cło – niemniej, amerykańscy farmerzy
mogą najmocniej odczuć skutki wprowadzenia ceł dopiero jesienią, gdy do sprzedaży
wejdą nowe plony.

Dużo emocji budzi także kwestia konsekwencji wojny handlowej dla rynku ropy naftowej.
Chiny wyraziły zamiar wprowadzenia ceł na import ropy naftowej z USA, czyli
biznesu, który jest jeszcze relatywnie młody, a w ostatnich latach dynamicznie się
rozwijający.
O ile w 2017 roku import amerykańskiej ropy do Państwa Środka oscylował w
okolicach od 2 do 8 mln baryłek miesięcznie, to w 2018 roku dla większości
miesięcy – przynajmniej dotychczas – przekraczał on 10 mln baryłek miesięcznie.
Z wyliczeń Thomson Reuters wynika, że w kolejnych pięciu tygodniach do Chin mają
dotrzeć tankowce załadowywane w Teksasie i na Alasce, o załadunku ropy wynoszącym
łącznie 26,6 mld baryłek i wartym około 2 mld USD.
Zapowiadane wprowadzenie ceł na ropę naftową importowaną do Chin ze Stanów
Zjednoczonych, jest problematyczne dla Chin, które w coraz większej mierze polegają
na dostawach amerykańskiej ropy. Niemniej, jest to większy problem dla samych
Amerykanów, ze względu na fakt, że objęta cłami ropa będzie droższa i mniej
konkurencyjna na tle surowca z innych części świata. Co więcej, Stanom
Zjednoczonym ciężko będzie znaleźć drugi tak chłonny jak Chiny rynek – w zasadzie jest
to niemożliwe. W ostatnim czasie chińscy handlarze odpowiadali za 20% zagranicznych
zamówień na amerykańską ropę naftową.
Oczywiście soja i ropa naftowa nie są jedynymi przykładami surowców, dla których
konflikt handlowy USA i Chin oznacza duże zawirowania. Napięte relacje między tymi
potęgami gospodarczymi w skali świata oznaczają także potencjalne spore
ograniczenia w handlu innymi surowcami (na przykład metalami przemysłowymi) czy
towarami rolnymi (mogą to być zboża czy bawełna).
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WYKRES TYGODNIA: Słaby początek lipca na rynkach surowcowych

Początek
lipca
na
rynkach
surowcowych
odznaczył
się
dynamiczną
zniżką.
Notowania
indeksu CRB, będącego najstarszym i
najpopularniejszym
agregatem
na
rynkach towarowych, spadły z okolic
200 pkt. pod koniec czerwca do około
196 pkt. w minionych dniach.
Zniżka notowań indeksu CRB była w
największym stopniu wspierana przez
obawy dotyczące konfliktu handlowego
między USA a Chinami i jego
konsekwencji na rynkach surowcowych
i w całej globalnej gospodarce.
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NOTA PRAWNA:
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z
siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego
Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub
jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym
komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „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”. Przedstawiony
komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z
należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za
działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji
inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy
komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji
usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek
zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa
inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w
zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w
rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

