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W trzeciej części trendów, Trader21 omówił aktywa materialne, czyli metale szla-
chetne, surowce oraz nieruchomości. Nie zabrakło także spojrzenia na geopoli-
tykę.  

 

 

Trendy na 2020 rok – cz. 4                                                              Str. 12-22                                 

                                                                          
    

 

W ostatnim wpisie poświęconym trendom przeczytacie m.in. o tym, jak koronawi-
rus wpłynie na rynki finansowe.  
  

 

Książka Tradera21 pod ostrzałem –                                                   Str. 23                                                 

wywiady dla namzalezy.pl                                                  

                                                          

 
W trakcie wizyty w Polsce, Trader21 udzielił wielu wywiadów. Jednym z nich była 
rozmowa z Wojcichem Sirykiem z portalu namzalezy.pl. Pierwsze dwie części na-
grania znajdziecie w artykule. Zapraszamy do oglądania.  
 

 

Czy można dorobić się na giełdzie? –                                              Str. 24                                                                                    

wywiady dla namzalezy.pl  

 
                                         

W pozostałych dwóch częściach rozmowy, Trader21odpowiedział m.in. na pyta-
nie czy inwestowanie na giełdzie jest dla wszystkich.  
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Trendy na 2020 rok - cz. 3 
 

W ramach Trendów na rok 2020 zostały nam do omówienia aktywa materialne czyli: 
metale szlachetne, surowce oraz nieruchomości jak i geopolityka, która ma 
ogromny wpływ na rynki finansowe i pewne przetasowania na arenie międzynaro-
dowej mogą tu mocno namieszać. 

Nim jednak przejdę do konkretów jeszcze raz małe przypomnienie odnośnie polityki 
banków centralnych, gdyż ich wpływ na kształtowanie się inflacji jest ogromny. Ta z 
kolei bardzo silnie oddziałuje na ceny surowców oraz złota. 

Największym zmartwieniem bankierów centralnych jest gigantyczny dług na pozio-
mie rządowym, korporacyjnym oraz osobistym. Gdy w 1971 roku Nixon zerwał link 
do złota, globalny dług w relacji do PKB wynosił około 100%. Dziś jest to 315%. Szczyt 
osiągnęliśmy około 2007 roku (ok. 325% PKB) po czym zadłużenie zredukowano w 
wyniku inflacji. Nominalnie dług przyrastał lecz inflacja wyższa od odsetek zdewalu-
owała część zadłużenia. 

 

Celem największych banków centralnych jest dalsza i jednocześnie szybsza dewa-
luacja długu do czego potrzebują wyższej inflacji. 

Aby to osiągnąć należy zrobić trzy rzeczy: 

- Utrzymać stopy procentowe na jak najniższym poziomie. 

- Prowadzić nieustanny dodruk, za który skupuje się obligacje rządowe, korpora-
cyjne oraz dostarcza się płynności na rynek REPO. Dzięki temu instrumenty oparte 
na długu płacą minimalne odsetki. 

- Utrzymywać wysokie deficyty finansowane dodrukiem dzięki czemu coraz więcej 
środków płatniczych trafia na ulicę podnosząc ich ceny. 
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- Celem dodatkowym jest osłabienie dolara gdyż tani dolar przekłada się na ro-
snącą inflację. W tej kwestii jednak moim zdaniem nie ma konsensusu pomiędzy 
bankierami. 

Dochodzimy zatem do sytuacji, w której QE w tej czy innej formie pozostanie z nami 
do czasu przejścia do nowego systemu. Inflacja będzie przyśpieszać. Na rynku po-
jawi się coraz więcej obligacji o horrendalnie długich terminach zapadalności. Dla 
przykładu, w Polsce Minister Finansów proponuje obligacje zerokuponowe + loterię. 
W USA po raz pierwszy od kilku dekad rozważa się emisję obligacji wygasających za 
50 lub 100 lat. Innymi słowy zbankrutowane rządy na siłę będą ściągać tyle gotówki 
od „oszczędzających” ile się da. Ta z kolei poprzez finansowanie deficytu trafi na 

rynek podnosząc inflację. Swoją drogą Jerome Powell, który do czasu korekty z 
końca 2018 roku dążył jeszcze do normalizacji stóp procentowych dziś uważa, że 
powinniśmy ”let the inflation hot run” co pięknie zbiega się z najszybszym wzrostem 
bilansu FED w historii, no może poza skokowym wzrostem z 2008 roku. 

Dochodzimy do sytuacji w której: 

- inflacja znacząco wzrośnie, 

- obligacje będą płacić odsetki znacznie poniżej inflacji. 

W tym momencie ktoś może się zastanowić, no dobrze inflacja będzie rosła, ale czy 
w pewnym momencie banki centralne nie podniosą znacząco stóp procentowych 
podobnie jak zrobił Paul Volcker w 1980 roku? Otóż wyobraźcie sobie jedną rzecz. 
Dług USA wynosi 23,2 bln. Odsetki od długu są na różnych poziomach ale można 
przyjąć, że po uśrednieniu odsetki jakie płaci rząd USA to 1,6% rocznie. Oznacza to, 
że na obsługę długu USA wydaje 371 mld rocznie. Teraz wyobraźcie sobie, że FED 

zaprzestaje interwencji i żaden inny bank centralny nie wypełnia po nim luki. Rośnie 
rentowność obligacji, a jednocześnie FED podnosi stopy tylko do 5% (nadal znacznie 
poniżej realnej inflacji). W takim scenariuszu koszt obsługi długu to powiedzmy 6% 
rocznie czyli 1392 mld. W ciągu roku koszt obsługi długu wzrósłby o ponad bilion 
dolarów. Oznacza to, że owy bilion nie zostanie przeznaczony na szkolnictwo, infra-
strukturę, czy opiekę socjalną. Swoją drogą skąd w budżecie miałby się znaleść 
wolny bilion USD ??? 

Jest tylko jedna odpowiedź. Z dodruku!!!. Rozumiecie już czemu QE będzie z nami 
do czasu przejścia do nowego systemu. Swoją drogą w identycznej sytuacji jak USA 
jest większość krajów rozwiniętych z Japonią oraz UE na czele co ma ogromne im-
plikacje dla rynku metali szlachetnych oraz surowców, dwóch grup których ceny 
najsilniej rosną w otoczeniu rosnącej inflacji. 
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Metale szlachetne 
 

Złoto  

Co do złota jestem obecnie nastawiony jeszcze bardziej pozytywnie niż byłem w 
poprzednich latach. Powodów jest kilka: 
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a) Inflacja w ujęciu globalnym malała w latach 2011 - 2016 a wraz z nią dolarowa 
cena złota. 

Co prawda w odniesieniu do większości walut (EUR, PLN, AUD, CAD + setki walut 
krajów rozwijających się) najniższa cena złota przypadła na rok 2013, a dziś jesteśmy 
na historycznych maksimach. Wielu jednak inwestorów patrzy na dolarową cenę 
złota, a ta jest silnie skorelowana z trendami inflacyjnymi. Inflacja rośnie od 4 lat i nic 

nie zapowiada aby miała spowalniać.  Wręcz przeciwnie. 

b) Negatywnie oprocentowane obligacje. 

W przeszłości inwestorzy szukający bezpieczeństwa kierowali kapitał albo do złota 
albo do obligacji rządowych. Za wyborem obligacji przemawiał fakt, że w przeci-
wieństwie do złota płaciły one jakieś odsetki. Po 10 latach manipulacji ze strony 
banków centralnych obligacje o wartości około 12 bln USD mają negatywną ren-

towność. 
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Oznacza to, że kupując je dziś i czekając do terminu wykupu macie zagwaranto-
waną stratę. Dla przykładu kupując 10-letnie obligacje Szwajcarii zapłacicie za nie 
113 CHF, a po 10 latach otrzymacie za nie 100 CHF. Gdzie tu logika??? Tak, rządy 
każą płacić sobie za możliwość pożyczenia im pieniędzy. Swoją drogą sytuacja ta 
nie dotyczy wyłącznie Helwetów. Negatywnie oprocentowane są także obligacje 
Szwecji, Niemiec czy Holandii. Jeżeli poszukujecie jakichkolwiek odsetek możecie 
nabyć 10-letnie obligacje Grecji płacące 1,18% odsetek rocznie co zwarzywszy na 

fakt, że kraj ten kilka lat temu technicznie zbankrutował brzmi jak kiepski żart. 
 
W otoczeniu w którym obligacje nie dość, że nic nie płacą, a wręcz Wy musicie 
płacić za możliwość przechowania w nich kapitału złoto staje się jeszcze bardziej 
atrakcyjne niż przed laty. 

c) Negatywne rzeczywiste stopy procentowe będą się pogłębiać. 

W sytuacji w której banki centralne robią co mogą aby utrzymać stopy procentowe 
możliwie jak najniżej oraz przy jednoczesnym wzroście inflacji negatywne realne 
stopy procentowe staną się jeszcze bardziej negatywne. Obecnie lokaty czy obli-
gacje płacą marne 2% przy czym oficjalna inflacja CPI wynosi 3,4%. Realna jest 
znacznie wyższa. W takim otoczeniu ludzie w naturalny sposób chronią kapitał w 
aktywach materialnych m.in. w złocie.  

d) Oby do wyborów 

Wybory w Stanach Zjednoczonych pod koniec roku. Trump zrobi wszystko aby je 
wygrać. Oznacza to m.in. nic innego jak dalsze obniżki stóp procentowych w USA. 
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Jeszcze kilka dni temu prawdopodobieństwo dwóch obniżek stóp w 2020 roku sza-
cowano na 30%. Dziś jest to ponad 80%. Wiecie już co to oznacza dla złota. 

 

e) Wątek chiński 

Od czasu wyboru Trumpa na prezydenta USA trwa wojna handlowa z Chinami. Wal-
czono na najróżniejszych frontach. Wiele wskazuje jednak na to, że Chińczycy mają 
asa w rękawie. O co chodzi? W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się infor-
macje sugerujące, że Chińczycy, których rezerwy złota najprawdopodobniej oscy-
lują w okolicy 15-20 tys zamierzają wyemitować narodową kryptowalutę opartą o 
rezerwy kruszcu.  Gdyby to tego doszło, możemy spodziewać się gwałtownego 

wzrostu cen złota, osłabienia się USD i wzrostu inflacji w Stanach Zjednoczonych. Czy 
rzeczywiście Chińczycy mają China-cryptogold w planach czy jest to tyko forma 
straszaka w walce na sankcje? Nie wiem ale uważam, że temat ten coraz częściej 
będzie pojawiał się w mediach i warto zwracać na niego uwagę. 

f) Jedno ale…. 

Długoterminowe perspektywy dla złota wyglądają bardzo dobrze. Aby ostudzić jed-
nak trochę Wasz zapał muszę zwrócić uwagę na pewną rzecz.  
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W ciągu ostatnich kilku miesięcy dolarowa cena złota wzrosła z 1300 USD do 1550 
USD obecnie. Spory skok jak na tak stabilne aktywo. Jednocześnie commercials bar-
dzo zwiększyli pozycję short. 

Historycznie patrząc, takie poziomy zazwyczaj prowadziły do korekty. Jak będzie 
tym razem zobaczymy ale spadek ceny o 200 USD licząc od szczytu (1600 USD) nie 
powinien nikogo zdziwić. 

 

Podsumowując, w mojej ocenie w pierwszej połowie roku doświadczymy korekty po 
czym zamkniemy rok kilka - kilkanaście procent wyżej zarówno w ujęciu dolarowym 
jak i w większości walut. 

 

Srebro 

Srebro na tle złota wygląda tanio od lat i od lat sytuacja się nie zmienia. Na prze-

strzeni ostatnich kilku lat gold/silver ratio wahało się od 65 do 95. Dziś jest na poziomie 
88. W mojej ocenie najbliższy rok raczej dużo nie zmieni. Aby doszło do większych 
wzrostów szersza publika musi zacząć interesować się złotem, a tego póki co nie 
widać. Innymi słowy w trakcie hossy w metalach szlachetnych najpierw silnie rośnie 
złoto, później srebro zaczyna nadrabiać. Z czasem ze względu na bardzo płytki ry-
nek pojawiają się braki w efekcie czego dochodzi do bardzo silnych wzrostów ceny, 
czego przedsmak mieliśmy ostatnio na rynku palladu, kiedy to cena wzrosła trzykrot-

nie w ciągu dwóch lat. 

Srebro jest dla mnie niewiadomą. Z jednej strony podąża za złotem. Z drugiej, nie 
ma siły wybrać się ponad przedział 15-18 USD. Osobiście czekam na przebicie 21 
USD (szczyt z 2016 roku) gdyż dopiero on da prawdziwy impuls do wzrostu ceny, a 
jak zmienne potrafi być srebro w otoczeniu słabnącego dolara i masowego do-

druku widzieliśmy w latach 2010 - 2011.  
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Platyna 

Królewski metal po kilku spadkowych latach rok 2019 zamknął wzrostem ceny o 22%, 
minimalnie lepiej niż złoto (18%). To, że platyna jest tania w ujęciu dolarowym czy w 

relacji do złota, nie wspominając o palladzie jest pewne. Kwestię popytowo - poda-
żową w tym przypadku pomijam gdyż jak pokazały ostatnie kilka lat, deficyty czy 
nadwyżki nie mają dużego wpływu na cenę. Chcę natomiast zwrócić uwagę na 
jedną rzecz, którą coraz częściej podkreślają inwestorzy, których cenię. Mianowicie, 
po tym jak zeszły rok metal ten zaliczył całkiem niezły rajd wielu dużych inwestorów 
dostrzegło zmienę trendu i powoli lecz sukcesywnie zaczynają przenosić część ka-
pitału do platyny. 

 

Jeżeli trend ten się utrzyma możemy mieć do czynienia z początkiem kilkuletnich 
wzrostów. Mamy bowiem aktywo tanie pod każdym względem oraz jednocześnie 
wzrost inflacji, który jest dobry zarówno dla metali szlachetnych jak i surowców prze-
mysłowych a nie zapominajmy, że 50% zapotrzebowania na platynę to właśnie 
przemysł motoryzacyjny. Nie lubię prognozować cen ale skoro od tego są pro-
gnozy / trendy to uważam, że kolejny rok platyna zamknie na poziomie kilkanaście 
procent wyżej niż obecnie, przy czym wzrosty znowu będą silniejsze niż w przypadku 

złota. 

 

Pallad 

Pallad, który przez lata był najtańszym z 4 metali szlachetnych (no może z wyłącze-
niem kryzysu rosyjskiego z 2000 roku) stał się największym wygranym zmian w moto-
ryzacji. Cała szkopka z odejściem od diesli, która na szczęście zaczyna się kończyć 

sprawiła, że skokowo wzrosło zapotrzebowanie na pallad stosowany w katalizato-
rach z silnikami benzynowymi. Prawda jest jednak taka, że przemysł już próbuje prze-
stawiać się z drogiego palladu na tanią platynę lecz tego typu zmiany trwają około 
18 miesięcy. W dłuższym terminie, uważam, że zdecydowanie powinniśmy omijać 
pallad zwłaszcza, że ostatnie wzrosty przypominają hiperbolę a czym się ona kończy 
w większości przypadków chyba nie muszę przypominać.  
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Spółki wydobywcze 

Zeszły rok, duże spółki wydobywcze (GDX) jak i te mniejsze (GDXJ) mogły zaliczyć 
do bardzo udanych rosnąc 40% i 45% odpowiednio. Mimo to nadal są znacznie po-
niżej szczytów z 2011 roku. Dla mnie spółki wydobywcze, zwłaszcza małe mają bar-
dzo dobre perspektywy na najbliższe lata. Czemu? 

a) Bessa w metalach 2011 - 2015 sprawiła, że wiele nierentownych kompanii wypa-
dło z rynku. Te które pozostały bardzo obniżyły koszty wydobycia. Dla przykładu AISC 
(all in sustaining cost) czyli najbardziej realna miara kosztów produkcji dla spółek 
wchodzących w skład GDXJ za rok 2019 wyniosła 963 USD / uncję. Przyjmując, że 
realnie koszt ten może być wyższy o 150 USD / uncję nadal mamy bardzo duży bufor 
bezpieczeństwa. 

b) Po wielu latach marazmu wreszcie dochodzi do większych przejęć. W sytuacji, w 

której bardzo ciężko dokopać się do dużych złóż giganci z branży z czasem będą 
przejmować mniejsze firmy próbując utrzymać dany poziom produkcji. Z czasem 
doprowadzi to do sytuacji, w której ceny akcji mniejszych firm osiąganą nieracjonal-
nie wysokie poziomy. 

c) Dość dobrze wygląda także sytuacja mniejszych firm koncentrujących się na sre-

brze, a wchodzących w skład SILJ gdzie AISC wynosi niecałe 11 USD. Tu znowu 
mamy dość duży bufor bezpieczeństwa. Zakładając nawet załamanie gospodarki 
na co moim zdaniem nie pozwolą banki centralne nie uważam aby cena srebra 
mogła spaść poniżej 14 USD. 

d) O ile spółki wydobywające złoto i srebro stanowią nieodłączną część mojego 
portfela o tyle  bardzo przestrzegam przed wchodzeniem w spółki wydobywające 
platynę na terenie RPA. Kraj ten odpowiada za większość globalnej produkcji i jeżeli 

będzie kontynuował dotychczasową politykę to nie zdziwię się jeżeli za kilka lat 
spółki zostaną znacjonalizowane. 
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To tyle jeżeli chodzi o metale szlachetne. W kolejnym artykule przyjrzę się surowcom 
jak i rynkowi nieruchomości, zwłaszcza REIT’ów. W kontekście negatywnie oprocen-
towanych obligacji niektóre azjatyckie REIT’y mogą być niezłym rozwiązaniem a 

przynajmniej do czasu kiedy inflacja zacznie wymykać się spod kontroli ale to raczej 
nie temat na rok 2020. 

 
Trader21 
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Trendy na 2020 rok - cz. 4 
 

Drodzy Czytelnicy, 

poniżej zamieszczam czwartą, ostatnią cześć Trendów na rok 2020. Wiele z nich jest 
w miarę przejrzystych. Największą niewiadomą pozostaje jak silnie pandemia wpły-
nie na rynki finansowe. Nie od dziś rynkami rządzą emocje, a temat pandemii w 
ostatnich dniach staje się coraz bardziej powszechny. Trendy zaczynamy od surow-
ców.  

 

Surowce 
 
Na temat surowców relatywnie dużo pisałem na blogu. Wiecie już, że są tanie wzglę-
dem wielu innych grup aktywów jak i to, że najsilniej drożeją w otoczeniu rosnącej 
inflacji. W tym artykule jednak najbardziej interesują nas prognozy na najbliższy rok. 

Czego więc zatem możemy oczekiwać po surowcach. 

Otóż, ceny surowców w dużym stopniu zależą od tego co się dzieje w Chinach. Po-
wód jest prosty. Chiny zużywają 53% globalnej produkcji miedzi, 47% stali, 57% alumi-
nium czy 51% węgla. Lata 2018 - 2019 przyniosły spowolnienie w produkcji. Szczegól-
nie nasiliło się ono w ostatnich tygodniach co zawdzięczamy pandemii. 

W mojej ocenie na razie nie jesteśmy w połowie zapaści. Jeżeli obecny wirus dalej 
będzie się rozprzestrzeniał gospodarka chińska na moment może stanąć na krawę-

dzi recesji. Celowo piszę na moment gdyż globalny popyt na produkty przemysłowe 
wytwarzane w Chinach nagle nie zniknie i po opanowaniu sytuacji będzie trzeba 
nadrobić zaległości w produkcji. Zmierzam do tego, że w najbliższym czasie korekta 
w metalach przemysłowych może się pogłębić, co z kolei może dać okazję do za-
jęcia pozycji. W dłuższym terminie jestem dość pozytywnie nastawiony do metali 
przemysłowych. Czemu? 

Global Leading Manufacturing Indeks (kolor zielony) wyprzedza Global Industrial 
Production Indeks (kolor niebieski) o kilka miesięcy. Najniższy poziom wskaźnika wy-

przedzającego osiągnęliśmy w okolicy maja 2019 roku (- 8%). Od tego czasu sytua-
cja powoli się poprawia. Obecnie nadal jesteśmy na wartościach minimalnie ujem-
nych lecz moim zdaniem za kilka tygodni większość spadków cen metali przemysło-
wych będziemy mieli za sobą. Kluczowe jest opanowanie pandemii. 
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Za poprawą na rynku surowców przemawia także załamanie wydatków inwestycyj-
nych z jakim mieliśmy do czynienia na przestrzeni lat 2015 - 2019 (kolor granatowy). 
Wydatki inwestycyjne sektora surowcowego w relacji do wielkości aktywów zazwy-

czaj plasowały się na poziomie 8-10% (uwaga skala odwrócona). W ostatnich 2 la-
tach spadły do 4 - 5% co jest poziomem niższym niż w 2001 roku, po którym zaczęła 
się ostatnia wielka hossa surowcowa. Małe inwestycje wynikające z niskich cen su-
rowców w przeszłości przekładały się na spadek produkcji i tym samym późniejszy 
wzrost cen (kolor błękitny). Jak będzie tym razem? Zobaczymy ale za wzrostami cen 
surowców, przemawiają także determinacja bankierów centralnych do wywołania 
wysokiej inflacji jak i szesnastoletnie cykle na dolarze. 
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Innymi słowy obecne zamieszanie związane z wirusem może zapewnić dobry punkt 
wejścia w surowce, zwłaszcza jeżeli dojdzie do większej korekty. W przypadku metali 
zdecydowanie preferuję spółki wydobywcze jak Rio Tinto płacące 6% dywidendy 
lub bardziej zdywersyfikowany ETF Pick niż ETN’y zapewniające ekspozycję stricte na 
ceny metali. Pamiętajcie jednak że w przypadku akcji spółek wydobywczych mu-

simy się liczyć z wahaniami cen +/- 40% co jest zupełnie normalne. 

 

Co więcej, jeżeli obecna sytuacja przerodzi się w małą panikę to możemy mieć do 
czynienia z typowym kupuj gdy krew się leje.  
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Na chwilę obecną liczne fabryki Foxconn (składa iPhony), Boscha, Hondy, Nissana 
oraz setki innych zawiesiły produkcję do odwołania. Trzydzieści procent małych i 
średnich firm w Chinach oczekuje, że ich tegoroczne przychody będą o ponad po-

łowę mniejsze niż rok temu. Co gorsza 85% z nich przyznaje, że gotówka jaką posia-
dają, skończy im się w ciągu maksymalnie trzech miesięcy. Jak widać nadchodzące 
tygodnie nie zapowiadają się dobrze dla surowców. W dłuższym terminie sytuacja 
wygląda zdecydowanie inaczej. Czemu? 

Ktoś być może teraz pomyśli, światowa gospodarka silnie spowolniła, największy glo-
balny producent zamyka fabryki ze względu na pandemię? Jak zatem mogą ro-
snąć ceny surowców? 

Otóż surowce wcale nie potrzebują silnie rozgrzanej gospodarki aby ich ceny rosły. 

W latach 70-tych gospodarka stała w miejscu ale w wyniku rosnącej inflacji ceny 
surowców dosłownie eksplodowały. Z czymś podobnym mamy obecnie do czynie-
nia. Gospodarka hamuje, ale banki centralne pompują w system ogromne ilości 
waluty. Inflacja już daje znać o sobie. Niedługo inwestorzy zaczną poważnie brać ją 
pod uwagę w kontekście doboru aktywów do portfeli i  zapewne za 2-3 lata po-
nownie dowiemy się czym jest stagflacja. 

Przy okazji Chin oraz metali przemysłowych chciałem zwrócić uwagę na sektor, 

który pomijałem przez lata. Chodzi o węgiel. Chiny jak wiadomo są największym 
konsumentem (51% globalnej produkcji). Co więcej ponad 65% energii pochodzi ze 
spalania węgla. Mimo, iż najbardziej znana wagarowiczka staje na głowie, aby w 
Europie czy USA pozamykać wszystkie elektrownie węglowe to Chiny oraz Indie silnie 
zwiększają ilość energii produkowanej z węgla. Większe zapotrzebowania oznacza 
więcej spalania znienawidzonego węgla. 
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Jak wygląda zatem sektor węglowy? 
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Lata 2016 - 2017 przyniosły wzrost notowań ETF’u KOL o 240%. Z kolei kolejne dwa 
lata to spadki o 44%. Jeżeli histeria związana z wirusem sprowadzi wyceny do jeszcze 
niższych poziomów można będzie poważnie zastanowić się nad małą pozycją w 

węglu zwłaszcza, że większość spółek radzi sobie całkiem nieźle. Pokazany powyżej 
ETF ma współczynnik cena do zysku poniżej 5, a przy okazji wypłaca 12% dywidendy. 
Aby ostudzić zapał chciałem zwrócić uwagę na fakt, że ETF ten jest notowany 80% 
poniżej szczytów z 2011 roku. Zazwyczaj maksymalny potencjał do spadku ETF’ów 
surowcowych wynosi 90%. Przy obecnych poziomach nadal oznacza to 50% poten-
cjał do spadku i tego należy być świadomym. Prawda jest taka, że sektor ten jest już 
nadzwyczaj tani, a świat nie odejdzie od węgla tak po prostu z dnia na dzień i jedna 
aktywistka czytająca skrypty Sorosa dużo w tej kwestii nie zmieni. 

W kontekście spowolnienia w Chinach jak i szacunków co do skali problemów do-
łączam ciekawe porównanie SARS oraz obecnej pandemii. Daje do myślenia. 
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Uran 

Ostatni rok był kiepski dla uranu. Ceny spot obniżyły się o 15% w stosunku do cen 
sprzed roku, co przełożyło się negatywnie na producentów metalu. Sentyment 

wśród inwestorów jest dramatyczny, mimo iż fundamentalnie nic się nie zmieniło. Dla 
mnie uran nadal pozostaje jednym z surowców, który posiadam w portfelu i nie za-
mierzam się go pozbywać. 

 

Ropa 

Ropa jest jednym z surowców najbardziej uzależnionym od polityki i jednocześnie 

podatnym na manipulacje. Wzrost ceny z 70 USD na 150 USD w ciągu kilku miesięcy 
mega-hossy podobnie jak spadek ze 110 USD do 28 USD za baryłkę to norma. W 
takim otoczeniu ciężko jest coś prognozować. 

Za spadkami cen ropy niewątpliwie przemawia: 

- Spowolnienie gospodarcze, które w naturalny sposób przekłada się na mniejszy 
popyt na ropę. 

- Po incydentach w cieśninie Hormuz czy atakach na rafinerie w Arabii Saudyjskiej 

cena ropy wzrosła dosłownie na moment po czym powracała do punktu wyjścia. 
Mimo dużego napięcia w regionie cena ropy nie chcę rosnąć.  
 
Po drugiej stronie równania mamy geopolitykę, która ma dużo większe znaczenie 
dla ropy niż prawa popytu i podaży: 

- Niskie ceny ropy oznaczają problemy sektora łupkowego w USA, w którym gwał-

townie rośnie ilość bankructw. W ostatnich latach wydobycie było możliwe dzięki 
pompowaniu bańki na obligacjach korporacyjnych. Niskie ceny ropy, a wraz z nimi 
kaskada bankructw oznacza gigantyczne problemy na rynku obligacji high yield. 

Największym beneficjentem niskich cen ropy są Chiny będące obecnie celem 
ataku ze strony USA. 

W mojej ocenie po ostatnich spadkach ropy WTI z 63 USD na 50 USD spodziewałbym 

się uspokojenia sytuacji i marazmu przynajmniej do listopadowych wyborów w USA. 
Jeżeli z przyczyn fundamentalnych cena ropy zacznie spadać należy ponownie 
spodziewać się zaognienia sytuacji na lini USA - Iran lub kolejnych incydentów w 
regionie Zatoki Perskiej. 

 

Gaz ziemny 

Dość ciekawie wygląda na tle ropy gaz ziemny, któremu już bardzo niewiele brakuje 

do historycznych minimów. Niskie ceny zawdzięczamy wysokiemu poziomowi pro-
dukcji w USA jak i ciepłej zimie.  
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Jednocześnie w wyniku właśnie niskich cen ilość bankructw w sektorze wydobyw-
czym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wzrosła do 42 względem 28 rok wcze-
śniej. Równie źle wygląda sytuacja wśród firm podwykonawczych. 

 

Wzrost cen gazu wydaje się być zatem kwestią czasu zwłaszcza, że commercials 
mają historycznie wysoką pozycję netto long. 

Jest jednak pewne ale. Nie bardzo jest jak w niego sensownie zainwestować. 

a) Inwestowanie przez kontrakty / CFD czy ETNy obarczone jest bardzo wysokim 38% 

contango. 

b) Wiele firm z branży podwykonawczej znajduje się na krawędzi bankructwa i pro-
blem ten będzie się pogłębiał. 

c) Nawet giganci w stylu Halliburton czy Schlumberger świadczący usługi podwyko-
nawcze mają problemy z wygenerowaniem zysków. 

d) Jedyne sensowne opcje to inwestycje w najwiekszych graczy z sektora Oil&Gas 
Exploration lub wybrane spółki jak ExxonMobil. Prawda jest jednak taka, że mój ulu-
bieniec Gazprom nadal bije wszystkich na głowę pod każdym względem i wydaje 
się być najbardziej sensownym zakładem na wyższe ceny gazu jak i ropy. 

 

Nieruchomości 

 
Widząc nieruchomości zapewne część z Was pomyśli znowu Trader napisze to samo. 
Nie tym razem. Owszem jest drogo i taka jest prawda. Jednocześnie muszę podkre-
ślić, iż w ostatnich miesiącach widać w oczach inwestorów zmianę w podejściu do 
inwestycji poprzez REITY. Przez lata fundusze inwestujące w nieruchomości komer-
cyjne były postrzegane przez inwestorów jak akcje. Ich ceny rosły wraz z globalną 

gospodarką po czym podczas bessy taniały średnio o 50%. Fundamentalnie w kon-
tekście REIT’ów nic się nie zmieniło.  
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Ich przychody nadal są silnie zależne od tego jak radzi sobie gospodarka. Zmieniło 
się natomiast ich postrzeganie przez inwestorów. 

Mianowicie w drugiej i trzeciej największej gospodarce na świecie mamy zerowe lub 

ujemne stopy procentowe. W Japonii bank centralny zmonopolizował rynek długu. 
W Europie bez dodruku wytrzymano 3 tygodnie. Dziś już mało kto wierzy w powrót 
do pozytywnych realnych stóp procentowych (wyższych niż inflacja). W otoczeniu, 
w którym obligacje płacą zero lub co gorsza gwarantują stratę wielu inwestorów, 
dla których w przeszłości priorytetem było bezpieczeństwo zaczyna poszukiwać ja-
kichkolwiek stóp zwrotu. Tym samym kapitał zaczyna przesuwać się w kierunku 
REIT’ów. Po pierwsze jako aktywo materialne w dłuższym terminie utrzymuje realną 
wartość mimo inflacji. Po drugie, co bardzo ważne zapewnia przypływ pieniężny. 

 
Funduszy inwestujących w nieruchomości komercyjne na świecie jest mnóstwo. W 
tym momencie opiszę tylko jeden z nich - ETF RWX inwestujący w REIT’y z całego 
świata z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. Ponad 30% aktywów ulokowane jest 
w Japonii, 20% w krajach strefy euro, po około 10% w Australii, UK oraz Singapurze, 
7% w Hong Kongu. Współczynnik cena do zysku wynosi 16,75. Cena do wartości 
księgowej 1,1, a poziom dywidendy przekracza 8%. Przy takim współczynniku P/E i 

wypłacie 90% zysku netto w postaci dywidendy, jej wysokość powinna oscylować o 
okolicy 5,7 - 6% i takich zysków powinniśmy oczekiwać w dłuższym terminie. 

W stosunku do danych historycznych 6% z REIT’u to raczej mało. W porównaniu jed-
nak do negatywnie oprocentowanych obligacji taki fundusz staje się bardzo atrak-
cyjnym aktywem dla inwestorów szukających przepływów pieniężnych. Co więcej, 
jeżeli przyjrzymy się notowaniom za ostatnią dekadę to fundusz ten w zasadzie stał 
w miejscu w przeciwieństwie do wielu REIT’ów z USA, których ceny na przestrzeni lat 

silnie podrożały. 
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Innymi słowy REIT'y z Japonii oraz Europy w efekcie historycznie niskich stóp stały się 
alternatywą dla instrumentów z rynku długu. Case ten nie dotyczy USA, gdzie mamy 
dużo wyższe stopy procentowe jak i rentowność obligacji i jednocześnie dużo wyż-

sze ceny REIT’ów, co przekłada się na znacznie niższą dywidendę.  
 
Poza opisanym ETF’em na REIT’y przy odrobinie poszukiwań możecie natknąć się na 
REIT’y z krajów rozwijających się, wypłacające ponad 8% dywidendy przy P/E = 9 
oraz P/BV = 0,89. Nie mogę jednak podawać Wam wszystkiego na tacy. :-) 

Jeszcze raz powtórzę. REIT’y absolutnie nie są tanie. Wręcz bliżej im do drogich. W 
obliczu jednak zerowych stóp ich atrakcyjność w oczach inwestorów znacznie ro-
śnie. Na koniec mała przestroga. Mimo, że inwestorzy coraz przychylniejszym okiem 

patrzą na REITY’y z Europy i Japonii to ich specyfika się nie zmieniła. W obliczu bessy 
na globalnych rynkach akcji ich ceny znacząco się obniżą i nie zrekompensuje nam 
tego wypłacana dywidenda. Tego należy być świadomym. W otoczeniu jednak ro-
snącej inflacji oraz póki co braku realnej możliwości podwyżek stóp przez największe 
banki centralne świata przeniesienie części kapitału do REIT’ów może nie być głu-
pim rozwiązaniem. W tym momencie, ze względu na duże ryzyko spadków związane 
z pandemią nie dokonuję żadnych zakupów. Być może azjatyckie fundusze doznają 

większej przeceny dzięki czemu zapewnimy sobie dużo lepszy punkt wejścia w kon-
tekście kolejnych tygodni czy miesięcy. 

 

Luźne przemyślenia i prognozy 
 

1. Amerykańskie instytucje finansowe zaczynają na bazie śmieciowych obligacji kor-
poracyjnych emitować instrumenty, które rozejdą się po świecie niczym MBS’y przed 
ponad dekadą. 

2. Trump wygra wybory lecz nim to nastąpi czeka nas kolejna odsłona krucjaty prze-
ciwko Iranowi. Z jednej strony niepewność na Bliskim Wschodzie przeciwdziała spad-
kom cen ropy. Z drugiej strony, co najważniejsze, wizja zagrożenia zewnętrznego 

wzbudza jedność narodową i jak to słusznie kiedyś ktoś zauważył „W trakcie wojny 
jeszcze żaden urzędujący prezydent nie przegrał wyborów.” 

3. W wyniku pandemii rośnie ryzyko spadków na giełdzie. Aby nie zaogniać sytuacji 
wojna na sankcje pomiędzy USA i Chinami zostanie odłożona na bok. Obie strony 
ogłoszą sukces w negocjacjach. W drugiej połowie roku Trump powróci znowu z 
agresywną retoryką, aby przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. 

4. Groźba spowolnienia gospodarczego zostanie wykorzystana przez Trumpa do 
dalszych nacisków na FED aby ten obniżył stopy procentowe. Po pierwszych spad-
kach na giełdzie FED ulegnie i obniży stopy - łącznie zapewne o 0,5%. 

5. W kontekście walki o głosy Trump zaostrzy retorykę przeciwko UE oskarżając EBC 
oraz Niemcy o zaniżanie kursu europejskiej waluty. Ostatecznie USA nałoży symbo-
liczne cła na produkty z Europy. 



 

Strona 22 IndependentTrader.pl 

6. Wielka Brytania pragmatycznie wyszła ze zbiurokratyzowanej UE. W ciągu maksy-
malnie kilku miesięcy wypracowane zostaną porozumienia handlowe, co przycią-
gnie inwestorów zarówno do akcji, nieruchomości jak i brytyjskiej waluty. 

7. Austria oraz Węgry zaczną poważne rozmowy na temat opuszczenia struktur Unii 
Europejskiej. W Polsce nasilą się tendencje antyunijne.  

8. Globalna inflacja nadal będzie przyśpieszać.  

9. W Polsce inflacja dojdzie do 4%. RPP ani razu nie podniesie stóp.  

 

To tyle jeżeli chodzi o prognozy na najbliższy rok.  

Miłej lektury, 

 
Trader21 
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Książka Tradera21 pod ostrzałem - wywiady dla namzalezy.pl 
 

Drodzy Czytelnicy, 

W trakcie krótkiej wizyty w Polsce udzieliłem naprawdę sporej liczby wywiadów. Po-
niżej znajdziecie dwie rozmowy z portalem namzalezy.pl. Pierwsze nagranie dotyczy 
głównie mojej książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”. Odpowiedziałem m.in. na 
następujące pytania: 

- dla kogo jest ta książka? 

- czy lektura powinna być łączona z konkretnymi działaniami na rynkach finanso-

wych? 
 
- czy zamiast kupna książki nie lepiej po prostu chłonąć wiedzę dostępną w Interne-
cie? 
- czy są osoby, które nie powinny dotykać tej książki? 

Z kolei w drugim nagraniu przeszliśmy już do tematów związanych z aktualną sytua-
cją gospodarczą na świecie i tym w jaki sposób może ona wpływać na rynki finan-

sowe. 

https://youtu.be/sDe0ni3Wrdg 

https://youtu.be/p2HhBRaEtkg 

Miłego oglądania, 

 
Trader21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sDe0ni3Wrdg
https://youtu.be/p2HhBRaEtkg
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Czy można dorobić się na giełdzie? – wywiady dla namza-

lezy.pl 
 

Drodzy Czytelnicy, 

Tym razem chciałem zaprosić Was do obejrzenia kolejnych dwóch części wywiadu, 

którego udzieliłem Wojtkowi Sirykowi z portalu namzależy.pl. Odpowiedziałem m.in. 
na następujące pytania: 

- czy można dorobić się na giełdzie? 

- czy każdy powinien inwestować? 

- czy osoby, które wywodzą się z majętnej rodziny mają większą skłonność do ryzyka? 

- dlaczego nie udostępniam mojego portfela publicznie? 

Nagrania znajdziecie poniżej. 

https://youtu.be/h84SPmTgcsY 

https://youtu.be/Tj4EBCCZM_k 

 
Miłego oglądania, 

 
Trader21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/h84SPmTgcsY
https://youtu.be/Tj4EBCCZM_k
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Opinie Czytelników 
 

Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z 
nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. 

 
 

Czy można dorobić się na giełdzie? 

 
Autor: gruby 

 
Kiedy zwycięski klient kasyna zabiera ze stołu kupkę sztonów kierując się do kasy 
celem zamiany ich na gotówkę drogę do wyjścia blokują mu kierownik wraz z 
grupą zatrudnionych przez kasyno roznegliżowanych panienek oferujących szczę-
śliwemu graczowi darmowe drinki. Ich zadaniem jest zatrzymanie klienta w kasynie i 
niedopuszczenie do wyjścia na ulicę klienta z gotówką należącą wcześniej do ka-
syna. Wygrana nie może opuścić firmy, kapusta według biznesplanu ma do kasyna 

wpływać a nie je opuszczać. Klient dostaje 'za darmo' to czego akurat pożąda 
(wóda, prochy, cizie, apartamenty, orkiestra). Wszystko czego zapragnie, pod wa-
runkiem że wróci do stołu. 
 
Giełda rządzi się tymi samymi zasadami. Tak długo jak długo uzależnieni grają kar-
miąc swoimi zleceniami to znaczy prowizjami brokerów tak długo gra muzyka. Po-
nieważ rezerwa cząstkowa (cena akcji na parkiecie nie jest wartością firmy lecz za-

kładem o jej przyszłą wartość) odnosi się również do giełdy nie istnieje fizyczna moż-
liwość żeby wszyscy gracze na raz wstali, udali się do kasy oraz zamienili sztony na 
gotówkę. W kasach systemu nie ma tyle gotówki, bank run na giełdach zmniejszyłby 
'wartość' papierów którymi się tam handluje w formie samospełniającej się przepo-
wiedni do zera niezależnie od wartości firm jako takich. 
 
Odpowiedź na pytanie 'czy zarabianie na giełdzie jest możliwe' jest jednocześnie 

prosta i skomplikowana: tak, zarabianie na giełdzie jest możliwe. Jakkolwiek wyko-
rzystanie zarobków osiągniętych na giełdzie poza nią jest psychologicznie utrud-
nione ponieważ każdy wyciągając wygraną z giełdy gryzie się z myślami że wycią-
gając zyski uniemożliwia im ich dalsze na giełdzie mnożenie się. Mechanizmem rzą-
dzącym umysłem inwestora giełdowego jest uzależnienie. Wykazał zysk teraz więc 
chce więcej zysków w przyszłości. A potem jeszcze więcej. Skoro działa to nie psuj. 
Jest dobrze, będzie lepiej. Zysk (choćby zaledwie wirtualny, wizualizowany rzędem 
zielonych cyferek na monitorze) jest nagrodą a nagroda stymuluje produkcję en-

dorfin czyli naturalnych opioidów w działaniu nieodróżnialnych od morfiny. Endorfiny 
tłumią również odczuwanie bólu dlatego im w realnej gospodarce będzie gorzej 
tym lepiej będą wyglądać giełdy. Zasada ta jeszcze dwieście lat temu odnosiła 
się do kościołów no ale społeczeństwo nadal się rozwija i stworzyło sobie nowe 
cielce. 
 
Realizacja wygranej na giełdzie jest możliwa, należy tylko pokonać własne uzależ-

nienie od dobrego samopoczucia i pragnienia bycia regularnie kopanym wyrzu-
tami hormonów szczęścia.  
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Trzeba mieć jaja żeby wyjść z kasyna z wygraną pod pachą dopóki reszta ćpunów 
nadal okupuje stoły obstawiając ruletkę w najlepsze i nie oglądając się ani na ofe-
rowane apartamenty, ani na skręty, ani na cizie. Szczury laboratoryjne takich jaj nie 

mają, już w latach 60-tych ubiegłego wieku udowodniono że szczury wolą 
paść martwe z wyczerpania niż pozbawić się dopływu prądu stymulującego ich 
mózgi do wydzielania endorfin. 
 
Teoretycznie kasyno można ograć. W praktyce kasyna rzadko bankrutują no chyba 
że weźmie się za ich prowadzenie geniusz biznesu formatu Donalda Trumpa. 
Dlatego profesjonalnie prowadzone giełdy (zyski ciągłe i dla wszystkich już od 2008 
roku) bankom centralnym niech będą dzięki nadal zapewniać będą uzależnionym 

regularne wyrzuty endorfiny. Po to są. 
 
Z jednej strony zarabianie na giełdzie jest proste tak długo jak długo działa dodruk 
pompujący wykresy. Z drugiej strony dobrowolne przerwanie ciągu i opuszczenie 
kasyna (giełdy/kieratu/roboty/starej/ojczyzny/jakiegokolwiek innego metastabil-
nego habitatu) celem skonsumowania zysków jest dla większości graczy psychicznie 
barierą nie do przeskoczenia. Giełdy padną ostatniego dnia ich działalności i nie 

wcześniej zabierając wszystkim ich uczestnikom wszystko. Dlatego realne zarabianie 
na giełdzie (materializacja i konsumpcja zysków w rzeczywistości) jest dla t.z.w. więk-
szości trudne jeśli nie niemożliwe, wszak szczur od człowieka zbytnio się nie różni. 
Może, od niektórych mniej a od innych bardziej. Ta odchylona od średniej mniej-
szość stawiana jest większości za wzór, niby że się żyć z giełdy da choć w przypadku 
większości się nie da. Schemat Ponziego nie może działać na korzyść większości bo 
jego utrzymanie ku korzyści większości byłoby równoważne wymyśleniu perpetuum 

mobile. Tak jak w przypadku systemu emerytalnego, tak jak w przypadku systemu 
bankowego. Zalegalizowany Ponzi jest wszędzie. 
 
Odpowiedź zatem na pytanie 'czy da się żyć z giełdy' nie zależy od jej kondycji, ona 
uzależniona jest wewnętrznej konstrukcji giełdy tej uczestnika i to każdego z osobna. 
 
 

Od 2008 roku świat finansów jedzie na kroplówce… 
 

Autor: Dante 
 
Od 2008r. świat finansów jedzie na kroplówce banków centralnych, która jest dozo-
wana raz więcej, a raz mniej. Gdyby w 2008r. nie interweniował FED, to nie tylko 
Lehmann zostałby historią - większość mastodontów z Wallstreet padłoby, bo to one 

miały mnóstwo śmieci w bilansach i ich miejsce zajęłyby banki z Mainstreet, które 
miały zdrowe bilanse. Gdyby nie banki centralne, to po 2008r. rynek akcji leżałby 
tak jak w latach 40. XX w., bo zacząłby się rynek niedźwiedzia na obligacjach (co 
ładnie widać na rosnącym wskaźniku oszczędności w skali globalnej od 2008r., który 
historycznie jest w pegu z cyklami na obligacjach) z powodu wysokiego zadłużenia 
państw, co wymusiłby wyższe odsetki od obligacji skarbowych, a to z kolej wymusi-
łoby wyższe odsetki od obligacji korporacyjnych i buybacki byłby znacznie mniej 

powszechne niż w dzisiejszym makrootoczeniu.  
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Na chwilę obecną banki centralne zadrukowują problemy, ale prędkość pieniądza 
rośnie globalnie i dopiero kontrcykliczna inflacja stanie się prawdziwym problemem, 
bo banki centralne będą miałby do wyboru między scenariuszem tragicznym (nie-

podnoszenie stóp i utrzymanie wysokiej inflacji) albo katastrofalnym (podwyżka stóp 
i fala bankructw) - na razie wybrany jest scenariusz tragiczny, a Polska robi tutaj za 
królika doświadczalnego, bo tu, ze względu na słabą walutę, skutki pojawią się szyb-
ciej niż w USA, Szwajcarii czy Japonii. 
 
 

Wzrost cen mieszkań - czynniki 
 

Autor: truman 
 
Wszystkie obiektywne czynniki które mogły doprowadzić do wzrostu cen mieszkań 
już się wydarzyły: 
 

- na fali dobrej koniunktury wzrosły pensje i dochód rozporządzalny, spadło bezro-
bocie 
 
- spadły stopy procentowe, plus wzrosła akcja kredytowa, to podniosło ceny 
 
- przyjechało sporo osób z zagranicy, którzy wynajmują, wróciło też trochę Polaków 
którzy usłyszeli ze w PL jest już dobrze 

 
- pojawiła się mega moda na inwestowanie we flipy, remonty kamienic, wynajem i 
pasywny dochód, ostatnio coś takiego było 10lat temu 
 
- większa liczba singli, rozwodników etc. niż kiedyś, co zawyżyło popyt 
 
Teraz nie wiem co miałoby te nasze krajowe nieruchomości nadal pchać? Wręcz 

przeciwnie: 
 
- stopy już nie spadną, a jeśli nawet to na znak flaczenia Polskiej gospodarki 
 
- społeczeństwo się starzeje, ludzi w wieku 30-40 lat będzie coraz mniej - oni głównie  
kupują, a +60/70 coraz więcej (podaż). Średni wiek Polaka w 2030 będzie bliżej 45.  
 

- bezrobocie już spadło, jeśli coś się zmieni to w okresie dekoniunktury tylko wzrośnie 
 
- przy dekoniunkturze możliwy jest wyjazd obcokrajowców które przyjechały do Pol-
ski na kontrakty, a teraz wynajmują 
 
- przy rozdmuchanym socjalu, 13-tkach, 14-tkach, 500+ etc i słabnących wpływach 
do budżetu, opodatkowanie nieruchomości będzie najłatwiejszą drogą 

 
Dodatkowo, liczba ogłoszeń dot. sprzedaży mieszkań w IVkw./IIIkw. 2020 wzrosła o 
28% (https://www.expander.pl/raport-expandera-i-rentier-io-ceny-mieszkan-iv-kw-
2019/). Ludzie widzą że coś przestaje rosnąć i zaczynają powoli wystawiać.  
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Oczywiście spadek cen nie nastąpi od razu, ale jeszcze trochę słabych danych z 
gospodarki niemieckiej, mniej zleceń dla polskich podwykonawców, więcej nie-
pewności na rynku pracy i się doczekamy.  

 
Ewentualnie, w razie zmasowanej akcji dodruku i 5-10% inflacji, ceny nieruchomości 
mierzone w PLN mogą faktycznie nie spadać, a nawet rosnąć, ale znacznie szybciej 
będą rosły ceny wszystkiego innego, więc w miernikach obiektywnych jak nierucho-
mość vs złoto czy USD, mieszkania spadną na wartości. 
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