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W dzisiejszym wydaniu: 

 

Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni -                             Str. 2-7                                                                                                                                                    

Luty 2020 

 

 

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych wydarzeń z 
ostatnich tygodni. Przeczytacie m.in. o wpływie koronawirusa na globalną gospo-
darkę oraz o inflacji w Polsce.  

 

 

Co dalej z Unią Europejską? -                                                               Str. 8                                

Trader21 wRealu24                                                                          
    

 

Podczas wizyty w Polsce, Trader21 udzielił wywiadu dla portalu wRealu24. Tym 
razem obok tematów stricte finansowych nie zabrakło również polityki.  
  

 

Złoto rekordowo drogie. Co dalej?                                                Str. 9-14                                                

 

                                                          

 
Złoto wycenione w większości najważniejszych walut znajduje się na historycznym 
szczycie. W artykule, Trader21 odpowiada m.in. na pytanie, czy należy spodzie-
wać się korekty ceny królewskiego metalu.  
 

 

Koronawirus w akcji. Czy inwestorzy powinni                              Str. 15-21                                                                                    

się obawiać?  

 
                                         

W ostatnich tygodniach uwaga inwestorów skupiona była na koronawirusie, który 
namieszał na globalnych rynkach finansowych.  
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Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni - Luty 2020 
 

Tragiczne skutki koronawirusa 
 
Na przestrzeni ostatnich tygodni tematem numer jeden był wirus SARS-Cov-2, zwany 
koronawirusem. Epidemia wybuchła w mieście Wuhan w środkowych Chinach, aku-
rat w okolicach Chińskiego Nowego Roku, kiedy to przemieszczała się bardzo duża 
liczba obywateli Chin. Tym samym wirus mógł się łatwiej rozprzestrzeniać. 

Po kilku tygodniach można powiedzieć, że koronawirus nie zagraża w większym 
stopniu żadnemu państwu poza Chinami. Dlatego skupimy się na informacjach z 

Państwa Środka. Jak do tej pory liczba zarażonych wynosi ok. 70 tys. osób (w tym 10 
tys. w stanie krytycznym lub ciężkim). Zmarło 1665 osób. Dla porównania we wszyst-
kich pozostałych krajach z powodu koronawirusa zmarło zaledwie kilka osób. 

 

Na poniższej mapce możecie zobaczyć liczbę chorych w poszczególnych krajach. 

Część osób porównuje obecną sytuację do epidemii SARS z 2003 roku. W tamtym 
przypadku mieliśmy jednak do czynienia z mniejszą skalą (774 zgony, ponad 8 tys. 
zarażonych). Co więcej, patrząc od strony gospodarczej, Chiny odgrywają dziś 

dużo większą rolę w globalnej gospodarce niż było to na początku XXI wieku. Wów-
czas udział Chin w globalnym PKB oscylował wokół 9%. Dziś jest to ponad 19%. 
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Sytuacja wydaje się być zatem dużo poważniejsza. W ostatnich tygodniach w nie-
których rejonach Chin fabryki były zamknięte. Co oczywiste ucierpiała także tury-
styka. Spadł popyt na ropę naftową oraz na wiele metali przemysłowych (w przy-

padku niektórych z nich Chiny odpowiadają za połowę globalnego popytu). 

Co to wszystko oznacza dla globalnej gospodarki i rynków finansowych? Po pierw-
sze spadek cen  surowców, zwłaszcza metali przemysłowych. Z tym mieliśmy już do 
czynienia w ostatnich tygodniach. Po drugie - spadki cen ropy naftowej, które w 
dużej mierze także są już za nami (chyba, że epidemia przybierze na sile). 

Po trzecie Chiny przedstawią bardzo złe dane gospodarcze. Tempo wzrostu PKB 
miało wynosić 6% (tyle co na dnie kryzysu w 2009 roku), a będzie zdecydowanie 
niższe. Tak czy inaczej - i tak będą to dane podkoloryzowane przez rząd. 

Złe dane mogą wywołać spadki na rynkach akcji, jednak w przypadku Chin więk-
szość spółek już jest bardzo atrakcyjnie wyceniona, dlatego też skala spadków, jeśli 
do nich dojdzie, będzie umiarkowana. 

Po czwarte słabość Chin oraz innych azjatyckich gospodarek, będzie wzmagać 
obawy inwestorów i umacniać dolara. Obecnie indeks USD zbliża się do 100. 
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Po piąte zaś, problemy chińskiej gospodarki zostaną wykorzystane przez bankierów 
i polityków jako uzasadnienie kolejnej fali dodruku. Dodatkowo w Chinach wiele du-
żych przedsiębiorstw będzie ratowanych na różne sposoby, a poziom rezerwy obo-
wiązkowej dla banków będzie dalej obniżany, więc będą one mogły pożyczać wię-
cej pieniędzy. Nie obejdzie się jednak bez dużej liczby bankructw małych i średnich 

firm.  

 

Interwencje FED wciąż niewystarczające 
 
Rezerwa Federalna od kilku miesięcy pożycza środki różnym instytucjom na rynku 

repo, o czym wspominaliśmy w prasówce w październiku. 

 

https://independenttrader.pl/najwazniejsze-wydarzenia-minionych-tygodni-pazdziernik-2019.html
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W ostatnich dniach FED udzielał pożyczek na kwotę 30 mld dolarów (zielone słupki 
na wykresie). Z kolei zapotrzebowanie było dwukrotnie większe (żółte słupki). Zau-
ważcie, że tu nie chodzi o jeden dzień, ale kilka dni. Z taką serią nie mieliśmy do 

czynienia ani razu od pojawienia się kryzysu płynności we wrześniu. 

Oznacza to, że FED już niebawem będzie musiał zmienić swoje plany i zamiast ogra-
niczać aktywność na rynku repo, będzie musiał ją zwiększyć. 

Na koniec małe przypomnienie skąd cały problem. Aktywność FED na rynku pie-
niężnym jest konieczna, ponieważ banki nie chcą udzielać tak dużych pożyczek, jak 
było to przed wrześniem 2019 roku, gdyż uznają je za zbyt ryzykowne.  

 

Problemy japońskiej gospodarki 
 
Dane za ostatni kwartał 2019 roku pokazują spadek PKB Japonii o 1,6% (w ujęciu 
kwartalnym). Z kolei porównując z końcówką 2018 roku, spadek przekracza 6%. 

Wspominamy o tym ponieważ japońska gospodarka to eksperyment na żywym or-
ganizmie, prowadzony przez najbardziej wpływowych bankierów. Twierdzą oni, że 

utrzymywanie zerowych stóp procentowych oraz prowadzenie dodruku może za-
pewnić ciągłą koniunkturę. Dane pokazują jednak co innego. Jeżeli obecny kwar-
tał również przyniesie spadek PKB, Japonia znajdzie się w technicznej recesji. 

W ramach ciekawostki, mimo dodruku i zerowych stóp procentowych utrzymywa-
nych przez dwie dekady, główny indeks akcji w Japonii Nikkei 225 jest nadal o po-
nad 40% niżej niż w 1990 roku.  

 

Wystrzał inflacji w Polsce 
 
Któż mógłby się spodziewać, że rozdmuchany socjal przyniesie w Polsce wysoką in-
flację? Według najnowszych danych wynosi ona już 4,4%. A zatem co najmniej w 
takim tempie tracą siłę nabywczą oszczędności Polaków. Jednocześnie Rada Poli-
tyki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na historycznie niskich poziomach, a lo-

katy płacą ok. 1,5%. Trzymając środki na koncie oszczędnościowym tracimy zatem 
co najmniej 3% w skali roku. A przecież mówimy o oficjalnym wskaźniku inflacji, który 
jest dużo niższy niż rzeczywisty wzrost cen. 

Te dane sprawiają, że wstęp do książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” wybrzmiewa 
jeszcze mocniej. Dla tych, którzy nie czytali - Trader21 wspominał tam o tym jak sys-
tem, poprzez wysoką inflację oraz niskie stopy procentowe, wymusza na zwykłych 
obywatelach wejście na rynki finansowe. Obecnie z czymś takim mamy do czynie-

nia m.in. w naszym kraju. 

Naszym zdaniem tak wysoka inflacja w Polsce to nie jest jednorazowy przypadek. 
Spadająca siła nabywcza złotego w kolejnych miesiącach sprawi, że Polacy jeszcze 
chętniej skierują się na rynki nieruchomości czy obligacji.  



 

Strona 6 IndependentTrader.pl 

Wzrośnie też zainteresowanie metalami szlachetnymi. Zresztą złoto już teraz jest re-
kordowo drogie w ujęciu złotówkowym, co zawdzięczamy właśnie negatywnym 
rzeczywistym stopom procentowym. 

 

To jednak dopiero początek wzrostów królewskiego metalu, a obecne zaintereso-

wanie jest niczym w porównaniu do tego, co będzie za kilka lat.  

 

Brexit stał się faktem 
 
Ostatniego dnia stycznia Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Coś co kilka lat 
temu dla większości osób brzmiało jak abstrakcja, stało się faktem. Świat się nie za-

walił, a brytyjska gospodarka wciąż funkcjonuje. Jeśli chodzi o przepisy (handel, po-
dejmowanie pracy itd.) to przez najbliższy rok obowiązywać będą przepisy przej-
ściowe, które tak naprawdę utrzymują dotychczasowy stan. Dopiero po tym okresie 
będziemy mogli przekonać się w którą stronę zmierza Wielka Brytania. 

Naszym zdaniem opuszczenie skrajnie zbiurokratyzowanej UE wyjdzie Brytyjczykom 
na dobre.  

 

Problemy banku HSBC 
 
Bank HSBC ogłosił plan restrukturyzacji. W trakcie najbliższych 3 lat pracę stracić ma 
ok. 35 tys. osób. Będzie to oznaczało zmniejszenie całkowitej liczby zatrudnionych o 
15% (z 235 tys. do 200 tys.). 

Zyski banku w 2019 roku okazały się być dużo niższe od oczekiwań. Dodatkowo 

spora część dochodów HSBC pochodzi z działalności w Azji, która w najbliższych 
miesiącach będzie odczuwać skutki epidemii. Wszystko wskazuje zatem, że również 
wyniki za 2020 rok nie będą należeć do najlepszych. 
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Bank HSBC ogłosił także wstrzymanie skupu akcji własnych na okres minimum 2 lat 
(od 2016 roku na ten cel wydano ponad 6 mld dolarów). Dywidenda zostanie utrzy-
mana. 

HSBC to największy pod względem wartości aktywów bank w Europie. Jest też zali-
czany do wąskiej grupy instytucji ważnych dla systemu, o których więcej pisaliśmy w 

artykule "Jak bankierzy zapewnili sobie bezkarność?". Między innymi dlatego przez 
lata mógł bez konsekwencji prać pieniądze dla karteli narkotykowych.  

 

Trump chce przyciągnąć ludzi na giełdę 

 
W tym roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. Nie wia-
domo jeszcze kto zostanie kandydatem Partii Demokratycznej, ale już teraz możemy 
powiedzieć, że rynek znacznie lepiej przyjmie wygraną obecnego prezydenta Do-
nalda Trumpa. 

Aktualny prezydent USA traktuje sytuację na giełdzie jako jeden z kluczowych punk-
tów odniesienia. Jego zdaniem nowe szczyty amerykańskich indeksów świadczą, że 

tamtejsza gospodarka jest w świetnej kondycji. Z tego też powodu Trump będzie 
dbał o podtrzymanie dobrych nastrojów wśród inwestorów. Według informacji z 
ostatnich dni prezydent USA może zaproponować kolejne ulgi podatkowe, mające 
zachęcić zwykłych Amerykanów do inwestowania. Miałoby chodzić o zwolnienie z 
podatku od zysków kapitałowych do pewnej określonej kwoty (np. gdyby prze-
ciętna rodzina zainwestowała na giełdzie 10 tys. dolarów to zyski byłyby zwolnione 
z opodatkowania, przynajmniej do czasu wypłaty środków). Warto podkreślić, że nie 

chodzi tutaj o środki znajdujące się na kontach emerytalnych (401(k)), które od 
dawna są zwolnione z opodatkowania. 

Plany Trumpa potwierdzają jego determinację do utrzymania indeksów na wysokich 
poziomach, przynajmniej do jesiennych wyborów. Prezydent będzie chciał poka-
zać, że jest to przede wszystkim zasługa jego polityki. To rozwiązanie najprawdopo-
dobniej okaże się skuteczne. Ameryka mimo wszystko wciąż woli kapitalizm od so-
cjalizmu. Tymczasem kandydaci Partii Demokratycznej prześcigają się w socjalistycz-

nych pomysłach, związanych w dużej mierze z podnoszeniem podatków. 

W kolejnych miesiącach sondaże będą oddziaływać na rynek akcji. Im większe 
będą szanse Trumpa, tym optymistyczniej będą reagować inwestorzy. Z kolei wzrost 
szans któregoś z kandydatów Demokratów może wprowadzić niepewność, a nawet 
wywołać krótkotrwałe spadki. Dlaczego krótkotrwałe? Banki centralne nie zamie-
rzają już rezygnować z dodruku, co sprawia, że szanse na naprawdę duże spadki na 
rynku akcji (większe niż 20%) są niewielkie. 

 
Independent Trader Team 

 

 

https://independenttrader.pl/jak-bankierzy-zapewnili-sobie-bezkarnosc.html
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Co dalej z Unią Europejską? - Trader21 wRealu24 
 

Witajcie, 

tym razem postanowiłem opublikować wywiad którego udzieliłem wRealu24.pl. 
Rozmowa nie skupiała się na kwestiach inwestycyjnych, jednak moim zdaniem po-
ruszyliśmy bardzo wiele istotnych wątków. Odpowiedziałem na następujące pyta-
nia: 

- Jak rządy manipulują danymi?  

- Jakie są problemy demokracji parlamentarnej? 

- Czy Unia Europejska się rozpadnie? 

- Dlaczego tak często dochodzi do protestów na zachodzie Europy? 

- W jaki sposób rządy pozbywają się zadłużenia?  

- Czy rząd Polski dobrze zrobił przyjmując miliony emigrantów z Ukrainy?  

- Jak politycy wykorzystują kryzysy na swoją korzyść?  

- Dlaczego powinniśmy bronić gotówki na wszelkie sposoby?  

 

Nagranie znajdziecie poniżej.  

https://youtu.be/ZEgZHakwqfQ 

 
Pozdrawiam, 

 
Trader21 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZEgZHakwqfQ
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Złoto rekordowo drogie. Co dalej? 
 

Złoto denominowane w większości walut ustanawia właśnie nowe maksima. Silne 
wzrosty jakie widzieliśmy w ostatnich dniach zawdzięczamy obawom o przyszłość 
globalnej gospodarki w obliczu zagrożenia ze strony koronawirusa. Strach i niepew-
ność wywołały rajd złota, który równie szybko może zostać skorygowany, gdy tyko 
pandemia zejdzie z pierwszych stron gazet. Pandemia, jest bowiem czymś wyjątko-
wym i nie ma ona długofalowego wpływu na ceny kruszcu w przeciwieństwie do 
polityki banków centralnych. 

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen nie są negatywne informacje z go-
spodarki czy inflacja. Są nimi negatywne realne stopy procentowe! Co oznaczają 
realne negatywne stopy? A no to, że rzeczywisty wzrost cen jest dużo wyższy niż 
oprocentowanie lokat czy obligacji rządowych. To jest klucz do zrozumienia sensu 
inwestowania w złoto. Czemu o tym piszę? Otóż mimo, iż w ujęciu złotówkowym 
cena złota jest na najwyższych poziomach w historii to perspektywy dla kruszcu wy-
glądają dużo, dużo lepiej niż przed 2-3 laty gdy mogliśmy nabyć złoto w znacznie 

niższych cenach. 

Na temat inflacji dużo pisałem na blogu. Warto jednak przypomnieć, iż minimum 
osiągnęliśmy pod koniec 2015 roku, co zbiegło się z najniższymi cenami złota wyra-
żonymi w USD. Z czasem inflacja zaczęła powoli rosnąć. Podobnie zresztą jak cena 
złota. Celowo piszę powoli. Wzrosty były bowiem hamowane wypowiedziami ban-
kierów centralnych. Prezes FED Jerome Powell redukował bilans oraz podnosił stopy 
procentowe. Podobne działania zapowiadał EBC. Mieliśmy zatem sytuację, w której 

dwa najważniejsze banki centralne zamierzały zredukować dysproporcje pomiędzy 
inflacją, a wysokością odsetek jakie płacą lokaty czy obligacje. 
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Efekt był taki, że w ciągu dwóch lat (2017-2018) cena złota wyrażona w dolarach 
wzrosła raptem o 10% z 1160 USD do 1280 USD. Początek 2019 roku przyniósł jednak 
kolosalne zmiany. 

a) Główny indeks S&P 500 spadł w ciągu kilku tygodni o prawie 20%. Spółki techno-
logiczne potaniały o prawie 30%, i FED ostatecznie wpadł w panikę. Aby ratować 
sytuację odpuszczono sobie normalizację polityki. W kolejnych miesiącach powró-
cono do dodruku oraz rozpoczęto ponownie proces obniżek stóp mimo wzrostu in-
flacji.  

b) Europejski Bank Centralny zapowiadał zakończenie dodruku i docelowo pod-

wyżki stóp przez cały 2018 rok. Wraz z początkiem 2019 roku wstrzymano dodruk. 
Miał to być początek tego co z sukcesem przez ponad rok realizował FED. Skrajnie 
zadłużone kraje południa bez kroplówki z EBC wytrzymały 3 tygodnie, po czym Włosi 
zaczęli szantażować EBC wyjściem ze strefy euro. Efekt był taki, że EBC powrócił do 
dodruku. O jakichkolwiek podwyżkach stóp procentowych nie ma mowy. Inflacja 
rośnie ale nikt się tym nie przejmuje. 

Zmiana polityki dwóch najważniejszych banków sprawiła, że od stycznia 2019 roku 

cena złota wzrosła prawie o 30%. W sumie czemu mielibyśmy się dziwić skoro banki 
centralne USA, UE, Japonii, Chin, UK, Indii, Kanady, Korei Południowej, Australii czy 
Polski utrzymują stopy procentowe znacznie poniżej inflacji CPI nie wspominając o 
rzeczywistej inflacji. Na palcach jednej ręki można policzyć kraje, w których lokaty 
płacą odsetki w wysokości zbliżonej do inflacji. Co ważne, nikt nie zamierza zmieniać 
takiej polityki, gdyż celem nadrzędnym jest dewaluacja zadłużenia, które narosło 
od czasu kiedy Nixon zerwał link do złota. W takim otoczeniu jestem bardzo spokojny 

o cenę złota w nadchodzących latach. 

  

Złoto traci konkurenta 
 
Przez lata inwestorzy szukający przede wszystkim bezpieczeństwa lokowali kapitał 
głównie w obligacjach. Wielu z nich preferowało obligacje ponad kruszec argu-
mentując to tym, że obligacje rządowe płacą odsetki w przeciwieństwie do złota 
za którego przechowanie musimy płacić. Miało to jakiś sens. Sytuacja zmieniła się 
jednak w ostatnich latach, kiedy to w efekcie chorej polityki banków centralnych 

odsetki od obligacji spadły poniżej zera. W zależności od sytuacji łączna wartość 
obligacji mających negatywne oprocentowanie oscyluje pomiędzy 10 a 20 bln do-
larów. 

Gdy ostatni raz sprawdzałem cena 10-letnich obligacji Szwajcarii wynosiła 113 CHF. 
Oznacza to, że lokując w nich powiedzmy 113 tys. CHF za 10 lat otrzymamy za nie 
100 tys CHF. Inwestując w rzeczywiście bezpieczne obligacje i czekając do mo-
mentu ich wygaśnięcia mamy zagwarantowaną stratę rzędu 11,5% na przestrzeni 

10 lat! 
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Nie zapominajcie, że mówimy o wartościach nominalnych. Kupując obligacje ne-
gatywnie oprocentowane już na wejściu jesteśmy stratni i to nie licząc inflacji. Gdy-
byśmy jednak uwzględnili chociażby inflację CPI, która jak wiecie jest silnie zaniżana 

okazuje się, że każda inwestycja w dług rządowy kończy się stratą. 

 

Źródło: www.conseq.cz 

Jak zatem dziwić się inwestorom, którzy z „bezpiecznych” obligacji zaczynają prze-
nosić kapitał do złota? Władze poszczególnych krajów, podobnie jak banki cen-
tralne, będą robiły co tylko będą w stanie, aby obligacje, które już dziś są negatyw-
nie oprocentowane w ujęciu realnym, stały się jeszcze bardziej negatywne. Dla po-
lityków jest to perfekcyjna metoda na pozbycie się zadłużenia. Tym, że przy okazji 
zniszczone zostaną oszczędności klasy średniej nikt się nie przejmuje. 

Złoto od lat stanowi nieodłączną część mojego portfela i zapewne pozostanie tam 
jeszcze przez lata bo sytuacja szybko się nie zmieni. Za wzrostem cen złota przema-

wia mnóstwo argumentów. Poniżej przytaczam tylko najważniejsze z nich: 

a) Japonia jest globalnym poligonem doświadczalnym dla bankierów centralnych. 
Politykę realizowaną w kraju kwitnącej wiśni z kilkuletnim opóźnieniem wprowadza 
się we wszyskich najważniejszych krajach. Czekają nas zatem zerowe stopy procen-
towe niezależnie od inflacji.  Arbitralnie zostanie ustalana wysokość odsetek jakie 
mają płacić obligacje rządowe. Bank centralny będzie drukował wystarczającą 

ilość walut, aby skupić taką ilość obligacji jaka będzie konieczna aby utrzymać ren-
towność w ryzach. Swoją drogą taką politykę poza BOJ już prowadzi EBC. 
 

b) Jeszcze do niedawne amerykańskie obligacje płaciły jakikolwiek odsetki. Co 
prawda były one znacznie niższe niż inflacja ale na tle negatywnie oprocentowa-
nych obligacji Szwajcarii, Japonii, UE były one w miarę atrakcyjne. Ostatnie 12 mie-

sięcy sprawiły jednak, że ich rentowność jest na historycznych minimach. W nad-
chodzących tygodniach zapewne ich rentowność nieznacznie wzrośnie, lecz z cza-
sem FED nasili dodruk aby podobnie jak w Japonii całkowicie kontrolować po jakim 
koszcie może zadłużać się rząd federalny. 
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c) Na temat złota w kontekście PLN piszę bardzo rzadko, ale zwróćcie uwagę na 
obecną sytuację. Inflacja CPI wystrzeliła ostatnio do 4,4%. Na jakim poziomie jest 
rzeczywisty wzrost cen możecie ocenić sami. Tymczasem RPP utrzymuje stopy na 

poziomie 1,5%, a dziesięcioletnie obligacje płacą 1,9% odsetek. Jak się w takim oto-
czeniu dziwić, że rośnie cena złota wyrażona w PLN? 

d) Rok 2018 już pokazał, że od QE zapoczątkowanego w 2009 roku nie ma odwrotu. 
System finansowy jest tak uzależniony od kroplówki z banków centralnych, że wstrzy-
manie dodruku oznacza deflacyjny krach, którego bankierzy boją się jak ognia. Al-
ternatywą jest inflacyjne zredukowanie zadłużenia i z czasem przejście do równole-

głego systemu w którym będziemy jeszcze silniej kontrolowani niż jest to obecnie. 

e) Cena złota jest najsilniej zależna od wysokości stóp w Stanach Zjednoczonych. 
Tymczasem Trump już podporządkował sobie FED z Powellem na czele. W obecnej 
sytuacji jest tylko kwestią czasu kiedy dojdzie do kolejnych obniżek stóp procento-
wych. Uzasadnienie się znajdzie: koronawirus, spowolnienie gospodarcze, spadki 
cen akcji czy inne zagrożenie wymyślone na potrzeby chwili. Co oznaczają niższe 
stopy procentowe w otoczeniu rosnącej inflacji już wiecie. 

f) Omawiając sytuację USA warto zwrócić uwagę na dolara, który w ostatnim czasie 
silnie się umocnił. W przeszłości umocnienie dolara przekładało się na spadki cen 
złota. Tym razem jednak pęd inwestorów w kierunku metali podbijał równolegle 
ceny złota i dolara. Czy trend ten się utrzyma? Moim zdaniem nie. Uważam jednak, 
że kolejne obniżki stóp w USA przełożą się na osłabienie dolara względem pozosta-
łych walut i dalszy wzrost cen metalu. Czy mam rację czas pokaże aczkolwiek złoto, 

które od lat było silnie skorelowane z jenem uznawanym za walutę safe haven za-
czyna się od jena odrywać. 
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Jest to zapewne efekt psucia waluty przez BOJ. Co ważne z czasem każda waluta 
podzieli los jena. 

g) Pisząc o polityce BC, walutach, inflacji czy dewaluacji długu chciałem zazna-

czyć, że w perspektywie kilku lat znacząco wzrośnie inflacja. Kiedy do tego dojdzie 
nie wiadomo. Prezes Bundesbanku kiedyś słusznie zauważył, że inflacji nie widać do 
pewnego czasu, lecz gdy już się pojawi piekielnie trudno jest ją opanować. Zmie-
rzam do tego, że gdy CPI przekroczy 5 - 7% być może banki centralne ponownie 
zaczną podnosić stopy. Będą to jednak wyłącznie działania pozorne gdyż nie zbliżą 
się one nawet w okolice inflacji.   

 

Obecna sytuacja 
 
Złoto zaliczyło ostatnio bardzo przyzwoity rajd i jest krótkoterminowo bardzo drogie. 
Przydałaby się korekta rzędu co najmniej 100 USD. Czy do niej dojdzie zależy od tego 
jak szybko uda się opanować pandemię i towarzyszące jej emocje. 

W każdym razie uważam, że jest spora szansa na to aby w tym roku złoto przebiło 
1700 USD za uncję. Taki ruch sprawi, że ożywi się popyt bo prawda jest taka, że po-
nad 95% inwestorów nadal nie posiada kruszców w swoich portfelach. Moim zda-
niem przekroczenie tego poziomu sprawi, że  wzmoże się zainteresowanie srebrem, 
które ma sporo do nadrobienia. Im wyższa cena złota, tym większa bariera wejścia 
dla małych inwestorów. 
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Na prawdziwy wzrost zainteresowania metalami szlachetnymi przyjdzie nam jednak 
poczekać do momentu aż cena złota przebije dolarowy rekord z 2011 roku wyno-
szący 1950 USD za uncję. Gdy do tego dojdzie w umysłach wielu inwestorów czy 

funduszy złoto stanie się ponownie jedną z grup, która powinna znaleźć się w port-
felu. Będzie to jednocześnie czas, kiedy to zwykłe osoby zaczną inwestować w złoto. 
Przyczyna jak zwykle ta sama „rosło przez lata to pewnie będzie rosło dalej więc 
kupię”. O ile popyt drobnych „ciułaczy” na rynku złota dużo nie zmieni, o tyle na 
bardzo płytkim rynku srebra może doprowadzić do prawdziwej eksplozji ceny. Jak 
będzie? Czas pokaże. 

Z czasem usłyszycie o bańce w złocie tak jak słyszeliśmy o bańce w ETF-ach. I znowu 
zapewne spece z Wall Street w trosce o Was będą przestrzegać przed inwestycją w 

złoto. Wszystko w obawie o wasze bezpieczeństwo. Być może będzie to poziom 2000 
USD być może 2500 USD za uncję. Gdy usłyszycie ostrzeżenia przed pęknięciem 
bańki w metalach zastanówcie się jak wygląda globalne zadłużenie, ile wynosi in-
flacja. Czy mamy negatywne czy pozytywne realne stopy procentowe, czy inflacja 
rośnie czy spada. Później porównajcie sobie cenę złota do jednostki Dow Jones i 
zapewne dojdziecie do ciekawych wniosków, bo dziś kiedy w ujęciu złotówkowym 
mamy rekordowo drogie złoto, jest ono jednocześnie bardzo tanie w odniesieniu do 

akcji z USA. Gdyby złoto miało osiągnąć poziomy względem akcji takie jak w 1980 
roku to akcje musiałyby doznać 65% korekty a cena złota wzrosnąć do 10 000 USD. 

 

 
Trader21 
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Koronawirus w akcji. Czy inwestorzy powinni się obawiać? 
 

Jeszcze kilka tygodni temu rynek akcji reagował euforią na każdą informację o ne-
gocjacjach na linii USA - Chiny. Nie pisaliśmy o tym zbyt wiele, bo był to teatrzyk dla 
tłumu, nie mający większego wpływu na wyniki spółek. Dziś z kolei tematem numer 
jeden jest zagrożenie ze strony koronawirusa. Tego wątku z pewnością nie można 
ignorować.  

 

Skomplikowany wirus 
 
Zacznijmy od liczb. Według oficjalnych informacji koronawirusem zaraziło się 81 tys. 
osób, z czego 2700 zmarło. Czy w skali globalnej są to dane, które mrożą krew w 
żyłach? Z pewnością nie. Niestety, zarówno obecna sytuacja, jak i specyfika sa-
mego wirusa sugerują, że licznik zakażonych nie stanie nagle w miejscu. 

Pierwszym z problemów jest czas inkubacji, czyli okres jaki mija od zakażenia do wy-
stąpienia typowych dla wirusa objawów. W tym przypadku może to być nawet kil-
kanaście dni. W związku z tym nawet jeśli wracający np. z Chin są sprawdzani we 
własnym kraju pod kątem temperatury ciała, to trudno w ten sposób wyselekcjono-
wać zakażonych. 

Kolejna kwestia - tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Spójrzcie jak wyglądało to w 
Korei Południowej: 

18 luty - 31 zakażonych 

19 luty - 58 zakażonych 

20 luty - 111 zakażonych 

21 luty - 209 zakażonych 

22 luty - 436 zakażonych 

23 luty - 602 zakażonych 

Dodatkowo aż 231 zakażonych zostało połączonych z jednym i tym samym kościo-
łem z miejscowości Daegu. To pokazuje jak szybko może rozprzestrzeniać się wirus 

kiedy zakażeni pojawiają się w miejscach publicznych. Przy okazji to argument za 
natychmiastowym zamykaniem szkół czy fabryk w razie pojawienia się wirusa. 

Sytuację komplikuje również fakt, że przez pewien czas po chorobie, dana osoba 
wciąż może zarazić innych. A zatem przejście choroby oraz odpowiednio długa 
kwarantanna mogą oznaczać wykluczenie człowieka z jego normalnych zajęć na-
wet na 1,5 miesiąca. 
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Możliwy jest także wariant wyjątkowo skomplikowany - ta sama osoba choruje dwu-
krotnie. Dla przykładu w Japonii w przypadku jednej z obywatelek, test na korona-
wirusa pokazał wynik pozytywny, po tygodniu - negatywny, a po kolejnych 3 tygo-

dniach - ponownie pozytywny. 

Mimo, że skala epidemii wciąż jest umiarkowana (nie licząc Chin) to warto również 
zwrócić uwagę na śmiertelność (porównanie liczby zgonów do liczby zakażonych). 
Pod tym względem koronawirus jest 20-krotnie groźniejszy od grypy. Trzeba też wspo-
mnieć, że wirus stanowi największe zagrożenie dla osób starszych wśród których 
śmiertelność jest bliska 20%.  

 

Włoski przypadek 
 
Poza Chinami, gdzie liczba zakażonych wynosi blisko 80 tys., niepokojąco wygląda 
także sytuacja w Korei Południowej (obecnie już łącznie 1595 zakażonych, 12 zgo-
nów), Włoszech (453 zakażonych, 12 zgonów), Japonii (164 zakażonych, 1 zgon) 
oraz Iranie (245 zarażonych, 26 zgonów). 

Parę słów o sytuacji we Włoszech bo to państwo nam najbliższe, więc również naj-
łatwiej działa na wyobraźnię. Do Włoch (a dokładniej do Lombardii) koronawirus 
dotarł z Chin i dość szybko rozprzestrzenił się na większą liczbę osób. Na dzień dzi-
siejszy 11 włoskich gmin jest odciętych od reszty kraju - włoscy Carabinieri stoją na 
ulicach i uniemożliwiają wyjazd z danego obszaru. Zauważcie, że wirus dotarł do 
Włoch zaledwie kilka dni temu. Od tego czasu kraj momentalnie znalazł się na trze-
cim miejscu na świecie pod względem liczby zakażonych. Przy okazji Włosi przyczy-

nili się do pierwszych przypadków koronawirusa w Szwajcarii i Rumunii. 

Włoskie władze zdecydowały, że w regionach gdzie pojawił się koronawirus, wiele 
wydarzeń odbędzie się bez widowni. Turyści, którzy chcieli odwiedzić Mediolan, re-
zygnują z biletów. Zamykane są szkoły, ogranicza się czas pracy barów czy restau-
racji.  

 

Koronawirus a kondycja globalnej gospodarki 

 
Skoro mamy już pewne pojęcie o skali zjawiska oraz o tym jak wpływa ono na życie 
w zagrożonych regionach, to zastanówmy się co obecna sytuacja oznacza dla glo-
balnej gospodarki. Kluczowym punktem są Chiny, gdzie problem jest największy. Za-
każenia dotyczą głównie prowincji Hubei co pokazuje poniższa tabela (przedostat-
nia kolumna to liczba zakażonych, ostatnia - liczba zgonów). 
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W chwili obecnej Chiny mają niemal 20-procentowy udział w globalnym PKB. Aż 
28% światowej produkcji przemysłowej wiąże się z Chinami. To oznacza, że w sytua-
cji, kiedy chińskie fabryki nie funkcjonują (a tak było w ostatnich tygodniach), prze-
rwane zostają łańcuchy dostaw. Czy to oznacza, że problem dotyczy chińskich 
firm? Nie. Skala jest znacznie większa. Przecież w Chinach produkują firmy z całego 

świata, w tym giganci tacy jak np. Apple. 

Dodatkowo od dostaw z Chin zależne są losy milionów innych firm z całego świata, 
zarówno mniejszych jak i większych.  



 

Strona 18 IndependentTrader.pl 

Dla wielu z nich brak dostaw oznacza kolosalne straty. Czasem wszystko działa rów-
nież w drugą stronę - to konsumenci rezygnują z produktów pochodzących z Chin, 
tylko dlatego że usłyszeli o epidemii. 

Przypomnijcie sobie, że jeszcze przed epidemią pisaliśmy, iż tempo rozwoju Chin spa-
dło do 6% PKB. Te dane same w sobie wyglądają może dobrze, ale nie w przypadku 
tego kraju. Jest to bowiem poziom niższy niż na dnie kryzysu w marcu 2009 roku. Jakie 
dane pokażą Chiny teraz, tuż po zakończeniu I kwartału? Abstrahując od faktu, że 
zostaną zawyżone, to i tak będą wyglądać katastrofalnie na tle poprzednich lat. A 
to znacząco zwiększy nerwowość na rynkach. No, chyba że koronawirus zostanie do 
tego czasu opanowany. 

Problem nie kończy się na Chinach. Obecnie Iran podaje, że zakażonych jest ok. 

250 osób. Naszym zdaniem realne dane wyglądają gorzej. Po pierwsze, sąsiednie 
kraje decydują się na zamknięcie granic, a to one lepiej od nas wiedzą jaka jest 
skala zjawiska. Po drugie, kiedy oficjalna liczba zarażonych wynosiła 100, wśród nich 
znaleźli się nawet członkowie rządu. To ciekawe, że akurat oni należeli do tej pecho-
wej setki chorych. Tak czy inaczej, mamy kolejny potężny kraj, który napotkał na 
problemy związane z epidemią. 

Wróćmy jeszcze raz do Włoch - ten przypadek sprawił, że powróciła dyskusja o za-

mknięciu granic wewnątrz UE. Póki co niewiele wskazuje na takie rozwiązanie, ale 
mamy już pierwsze przypadki w Chorwacji, Szwajcarii czy Estonii oraz spore grupy 
zakażonych w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Z pewnością z czasem poja-
wią się różnego rodzaju kontrole, utrudniające przepływ osób i towarów, będą 
obecne. Rynki uwzględniają różne scenariusze, głównie te negatywne, dlatego w 
ostatnich dniach praktycznie wszystkie główne indeksy akcji wyraźnie traciły. 
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Perspektywy 
 
Nie mamy pewności jak będą wyglądać kolejne tygodnie. W przypadku tego arty-

kułu chcemy ustalić jaki wpływ na globalną gospodarkę i rynki finansowe może 
mieć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dlatego przyjmujemy, że problem na 
pewno nie zniknie z dnia na dzień i w kolejnych tygodniach będzie oddziaływał na 
różne gospodarki z całego świata. 

Z całą pewnością koronawirus w pośredni sposób doprowadzi do upadłości dużej 
liczby firm, głównie tych małych i średnich. Zwłaszcza w przypadku Chin będzie to 
oznaczało wyraźny wzrost bezrobocia. Jak będzie w Korei, Japonii czy Włoszech? 

Tutaj już wiele zależy od skali zjawiska. Pamiętajcie jednak, że te gospodarki już przed 
pojawieniem się wirusa były w słabej kondycji (w czym duża zasługa banków cen-
tralnych) a więc jeszcze trudniej będzie im radzić sobie z obecnymi problemami. 

Słaba kondycja finansowa Chińczyków uderzy w wiele innych gospodarek azjatyc-
kich, zarówno tych które współpracują z Państwem Środka gospodarczo, jak i tych 
dla których ważna jest turystyka. Sytuację negatywnie odczuje Australia, gdzie nie 
mamy co prawda zakażeń, ale uzależnienie od Chin jest spore i dlatego dolar au-

stralijski ostatnio pogłębiał spadki. 

 

Do tej pory problemy w globalnej gospodarce rozwiązywały (a właściwie odkładały 
w czasie) banki centralne. Wyjścia były dwa - skup obligacji/akcji oraz obniżanie 
stóp procentowych. Teraz zadajmy sobie pytanie: skoro wiele osób wyląduje na 
bruku, to czy banki centralne mogą im jakoś pomóc? Otóż nie. Tutaj do gry muszą 
włączyć się rządy. Stanie się zatem to, co zapowiadaliśmy. Skoro dodruk banków 

centralnych nie daje efektów, to pora uruchomić wszelkie programy, dzięki którym 
waluta trafi prosto do gospodarki. 

Właśnie z tego powodu w ostatnich dniach w Hong Kongu zaproponowano po 
10000 dolarów hongkońskich (5000 zł) dla każdego pełnoletniego obywatela. Z kolei 
w Indiach tamtejszy minister finansów powiedział wprost, że w rękach obywateli 
musi znaleźć się „więcej pieniędzy”. To jednak dopiero początek pomysłów. Czego-
kolwiek politycy nie wymyślą, argument będzie zawsze ten sam - koronawirus. 
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Mało kto będzie zdawał sobie sprawę, że już wcześniej dotarliśmy do końca cyklu 
gospodarczego i było wiadomo, że globalną gospodarkę czekają problemy. Tym 
razem sytuacja jest o tyle skomplikowana, że niektóre banki centralne nie mogą już 

użyć standardowych narzędzi do złagodzenia skutków recesji, bo już jakiś czas temu 
sprowadziły stopy procentowe do zera. Bankierzy centralni nie zostaną jednak 
przedstawieni jako główni winowajcy, bo mamy bardziej medialny temat - korona-
wirusa, który dobija ociężałą globalną gospodarkę.  

 

Wnioski 

  

1. Wbrew temu, co twierdzi część osób, są sytuacje w których dodruk nie wystarcza 
by podtrzymać indeksy akcji na wysokich poziomach. Dalsze rozprzestrzenianie się 
wirusa może być przyczyną sporych spadków. 

2. Jeśli do takich spadków (oraz kryzysu gospodarczego) dojdzie, to media będą 

przekonywać, że wirus był jedyną przyczyną problemów. My jednak już od ponad 
roku sygnalizowaliśmy nadchodzące komplikacje (odwrócona krzywa dochodowo-
ści, problemy branży motoryzacyjnej, spadające zyski spółek, wiele krajów na skraju 
recesji). 

3. Inwestorzy powinni z uwagą śledzić dane dot. rozprzestrzeniania się wirusa bądź 
też poprawy sytuacji. Opanowanie epidemii będzie oznaczało przepływ części ka-
pitału z obligacji do akcji. 

4. Koronawirus, nawet jeśli zostanie opanowany w marcu, bardzo negatywnie od-
bije się na globalnej gospodarce. Posłuży jako uzasadnienie dla obniżek stóp pro-
centowych w USA. Te ruchy zostały już zresztą częściowo uwzględnione przez rynek, 
w efekcie czego rentowność amerykańskich obligacji jest dziś na najniższym pozio-
mie w historii. Innymi słowy: amerykański dług, uważany za super bezpieczne ak-
tywo, jest dziś najdroższy w historii. To dobrze pokazuje skalę niepewności. 

5. O ile w USA bank centralny może reagować przynajmniej za pomocą obniżek 
stóp procentowych, o tyle EBC i BOJ nie pozostawiły sobie żadnej amunicji. Niewia-
domą pozostaje reakcja obu tych banków centralnych na nadchodzące problemy 
gospodarcze. 

6. Ten wirus jest zastanawiająco korzystny dla rządzących. Po pierwsze największa 
śmiertelność dotyczy osób starszych, co sprzyja dalszemu funkcjonowaniu wszelkich 

systemów emerytalnych (np. ZUS w Polsce). Po drugie stanowi wygodne uzasadnie-
nie dla spowolnienia gospodarczego, podczas gdy globalna gospodarka zwalnia 
już od 2 lat. Po trzecie wirus uzasadnia zwiększony dodruk. Po czwarte stanowi argu-
ment za wprowadzaniem różnych programów pomocowych, które doprowadzą 
do wzrostu inflacji, co z kolei pozwoli zdewaluować zadłużenie. A to właśnie potężny 
dług (publiczny, korporacyjny oraz indywidualny) stanowi dziś dla bankierów oraz 
polityków największą przeszkodę. 
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7. Jeśli od tego momentu, sytuacja zacznie się poprawiać to zapewne zyskają ak-
cje, surowce oraz waluty surowcowe. Jeśli jednak napływać będą coraz gorsze in-
formacje to zobaczymy wzrost cen obligacji, umocnienie dolara i prawdopodobnie 

także dalszy rajd złota. Patrząc z kolei w dłuższym terminie, nadchodzące programy 
pomocowe wywołają bardzo wysoką inflację, a z nią najlepiej poradzą sobie su-
rowce i złoto (chociaż ich wzrosty nie będą przebiegać jednakowo). 
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Opinie Czytelników 
 

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

 
 

Złoto buduje więzi społeczne, uran i trotyl je niszczą 

 
Autor: gruby 

 
Uran i trotyl to zużywające się materiały służące do prowadzenia polityki tak jak ro-
zumiał ją von Clausewitz. Źródeł jest mało, podaż jest stała, popyt jest chwilowo 
umiarkowany. Złoto jest przeciwieństwem trotylu i uranu: po użyciu złota nie docho-
dzi do jego dekompozycji a siła żywa na której złoto zastosowano nie jest niszczona 
lecz jest zaprzęgana do pracy na rzecz złotem dysponującego. Złoto buduje więzi 
społeczne, uran i trotyl je niszczą. 

 
Źródeł złota jest zbyt dużo żeby wszystkie je spacyfikować. Gdyby uranu było tyle ile 
jest złota to dawno już jeździlibyśmy atomowymi samochodami z reaktorami własnej 
to znaczy garażowej produkcji. Poza tym uran jest w transporcie na razie niepo-
trzebny bo na razie taniej ropy jest dużo. 
 
Co do kokainy: walka z kokainą i innymi twardymi narkotykami została przegrana. 

W Londynie podczas weekendu na ten przykład średni czas od internetowego za-
mówienia do dostarczenia klientowi działki koki do domu jest krótszy niż czas po-
trzebny na dostarczenie mu pizzy. 
 
Delegalizacja złota byłaby tak samo skuteczna jak delegalizacja kokainy. Przykła-
dając złoto do czterostopniowej miarki Gandhiego znajdujemy się dzisiaj ze złotem 
w końcówce fazy drugiej i przymierzamy się jak sam zauważyłeś do fazy trzeciej. Tyle 

że po fazie trzeciej nadchodzi faza czwarta. Wniosek: fazę trzecią trzeba będzie 
przeczekać uśmiechając się i potakując tym wszystkim z zaoranymi propagandą 
mózgami. Mają przewagę liczebną więc mają rację, tako wszak rzecze dogmat de-
mokracji. Oficjalnie nikt tu złota nie ma a nawet go na oczy nie widział, nie wspie-
ramy dżihadu, nie jesteśmy pedofilami i grzecznie płacimy podatki. A nawet posłusz-
nie co wieczór bierzemy udział w telewizyjnych seansach nienawiści. Emmanuel 
Goldstein, ty wuju ! Putin, ty czekisto ! Kim, ty wieprzu ! Kogo w telewizorze pokażą 
na tego złorzeczymy, wszak Alexa słucha i scoring nam się przez to poprawia. 

 
 

Jak rozpoznać fałszywe monety? 
 

Autor: 3r3 
 

Na monety (z mojego punktu widzenia) wystarczy popatrzeć - po stemplu poznasz 
czy to jest ten stempel co najczęściej (względnie na wzorze w książce) czy nie.  
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Sztabę bym po prostu wrzucił na walcarkę i potorturował - po plastyczności powiem 
czy ten stop mi pasuje jako dość złoty (bo przecież w krugerrandach jest stop z mie-
dzią, a miedź ma podobną gęstość do bizmutu, a bizmut tak skutecznie fałszuje 

odczyty wagi magnetycznej, że można tam sporo wolframu dosypać dla bilansu).  
 
Różnica w cenie "złomu" a sztabek nie jest tak duża aby sobie pożałować pomaca-
nia sztabek młotkiem. Tyle że nie pozwolą Ci na to przy sprzedaży, bo handlem drob-
nicą zajmują się ludzie o pewnym stanie umysłu i nabożności wobec sprzedawa-
nego obiektu szczypiąc się z produktem w białych rękawiczkach kiedy docelowo 
to i tak kiedyś do tygla trafi. 
 

Dla większości dziadków siedzących w bulionie rzut oka wystarcza by wychwycić 
podpadające monety. Falsy przez większość historii to nie było ordynarne faszero-
wanie wolframem tylko manipulacje na stopach i to po chwilowym odlocie wraca. 
 
Idź z dziećmi na huśtawki - popatrz na łączenia, zastanów się czy je rozróżniasz, które 
spawa majster, a które praktykant. Jaką spawarką to robił, jak rozprowadzał mate-
riał, jak obrobione są brzegi rur etc. Tak jak rysownik patrzy na świat do szkicu, tak 

jak malarz patrzy na barwy do impresji. Tak samo patrzysz na monety czy sztaby - 
czy to wygląda tak jak powinno wyglądać? Tak jak wygląda zawsze? 
Tyle że jest przepaść percepcji pomiędzy neurotypem, a rozróżniającym rezultat 
pracy jak podpisy. 
 
Widzę że zadałeś dalej pytanie o złom - no to już wcześniej masz ujętą odpowiedź 
na takie pytanie bo to musiało pójść tym torem. Złoto to materiał - nie żałuj młotka, 

spread na złomie złotym jest mniejszy niż wtopienie na falsie. Bierzesz serię - kładziesz 
na stole, płacisz za jednego i torturujesz - jak dobry to można ryzykować wszystkie. 
Niebawem to rozwiążemy inaczej i tanio automatyzując test. 
 
 

W powietrzu czuć reset 
 

Autor: Bollocks 
 
Dzisiaj Smart money i stop lossy, w ciągu tygodnia dojdzie jeszcze ulica i bardziej 
nerwowi, więc tydzień na bank pod kreską będzie. 
 

W tym roku znowu będziemy widzieć szczyty na giełdzie w USA i złoto będzie również 
rosło, ale jesteśmy w fazie odreagowania do kwietnia/ maja. Wzrostom w USA za-
graża wygrana demokratów w wyborach prezydenckich. Biznes wie że ani Mao, 
Adolf czy Józef tak również rodak z Ameryki sposobami Karola= komuno/ socjalizm 
tylko zabiją biznes i sprowadzą każdą cywilizację na skraj nędzy, co w przypadku 
USA przyśpieszy oddanie palmy pierwszeństwa na rzecz Chin jeszcze przed 2032 ro-
kiem. Do nędzy im jeszcze zabraknie, ale wyraźnie to odczują. Do gry o fotel może 

dołączyć jeszcze Hilary. 
 
Co do Koronawirusa to dla niektórych może być ciekawostką, że śmiertelność jest 
mniejsza niż grypy bo na poziomie 2,5% jak wirus zmutuje to dopiero będzie źle. W 
2018 roku w Stanach umarło 80k osób na grypę. 
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Uciekajcie lepiej z inwestowania w kraje mocno oparte gospodarczo na turystyce, 
bo odczują na pewno brak Chińczyków i reszty turystów. 
 

Problem płynności na rynku Repo jest spowodowany umoczeniem amerykańskich 
banków w Deutsche Banku. Banki przestały sobie ufać przez co oprocentowanie 
wzrosło z 1,5% do 10% chyba w dwa dni co ma wpływ na krótkoterminowe stopy, 
które pchają te długoterminowe w górę. FED zainterweniował żeby zatrzymać 
gwałtowny wzrost długoterminowego oprocentowania stóp- nie mylić tego przy-
padkiem z dodrukiem, co często widzę na forum w związku z kryzysem płynności w 
sektorze bankowym. Szykujcie gotówkę, najlepiej dolar na najbliższe dwa lata, kiedy 
to zaobserwujemy upadek strefy euro lub znając panią Lagarde zmianę waluty na 

własne krypto, lub tylko elektroniczną walutę. Reset już śmierdzi, upadek zachod-
niego socjalizmu tuż tuż... To nie głupi pomysł z tymi puszkami konserw i papierem 
toaletowym w zapasie, chociażby z uwagi na przyspieszającą inflację. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszelkie publikacje zamieszczone na stronie www.independenttrader.pl oraz w Independent Trader Newsletter powstały w 
oparciu o wiarygodne informacje, lecz ich trafność nie może być gwarantowana. Przedstawione opinie mogą się dezaktua-
lizować, a ich autor nie jest zobowiązany do ich uaktualniania. 
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące 
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). 
Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 
Każda inwestycja powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym. 
Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być kopiowane, publikowane czy modyfiko-
wane w żadnej formie bez pisemnej zgody autora. 


