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Co powinien zrobić przeciętny zjadacz chleba?
Na giełdach panika, większość Europejczyków siedzi zamknięta w domach. Część
pracuje zdalnie, część na wymuszonych urlopach. Sporo czasu do przemyśleń,
zwłaszcza, że z każdej strony bombardują nas negatywnymi informacjami. Mój
blog, przez lata przechodził różne przeobrażenia, ale generalnie stał się miejscem
gdzie ludzie dysponujący pewnymi oszczędnościami mogą wymienić się
poglądami na temat tego co zrobić z kapitałem. Od kilku dni jednak odwiedzają
nas nowi Czytelnicy, którzy niekoniecznie dysponują dużą wiedzą i mogą czuć się
trochę zagubieni w obecnej sytuacji. Dzisiejszy wpis będzie zatem czymś w stylu
mini poradnika wskazującego „Co robić?”.
Zacznę może prozaicznie - Nie panikować !!! Nie nadpłacać kredytów, nie
kupować na gwałt franków za wszystkie oszczędności, nie pozbywać się w panice
polskich akcji. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. Wirus, zawitał do nas z Chin, gdzie
ilość zarażeń znacząco spadła, ilość wyleczonych wzrosła. Jeżeli to co się stało w
Azji może być pewnym wyznacznikiem tego co nastąpi w Europie czy USA to szczyt
zachorowań zapewne przypadnie gdzieś w okolicy 15-30 kwietnia, po czym
sytuacja zacznie się uspokajać. Mnie osobiście martwi wzrost śmiertelności w
ostatnim czasie, co mogłoby wskazywać albo na mutację w Europie, albo na to,
że ktoś przy wirusie majstrował w odwecie za Wuhan. Temat zostawmy bo zbyt
mało wiem poza tym to zapewne kolejna teoria….
W każdym razie, co w obecnie sytuacji powinien zrobić przeciętny zjadacz
chleba?
1. 
Edukacja.
Pieniądze wydane na edukacje przynajmniej w moim przypadku zawsze zwracały
się z nawiązką. Nie chodzi mi w tym momencie o sprzedaż mojej książki. Ta sama
wiedza jest dostępna (choć nieco okrojona i porozrzucana na blogu). Alternatywą
są setki innych książek podanych jak na tacy w niezbędniku. Od tego trzeba
zacząć. Mając wiedzę, rozumiemy co się wokół nas dzieje. Rozumiejąc pewne
zjawiska nie poddajemy się emocjom tylko na chłodno analizujemy sytuację. To
jest klucz do poradzenia sobie w każdych warunkach.
2
.Poduszka bezpieczeństwa.
Absolutna większość Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Dominuje
postawa, dziś jest dobrze to zawsze tak będzie. Nie będzie. W końcu przychodzi
taka sytuacja jak obecnie, kiedy to niektórzy z nas pracują z domu. W absolutnej
większości przypadków przełoży się to na spadek efektywności wielu firm. Mniejsze
dochody = mniejsza szansa na podwyżkę czy premię.
Wiele osób zostało lub zostanie wysłanych na bezpłatne urlopy, co tymczasowo
zmniejszy ilość dochodów w gospodarstwie domowym. Przy okazji spowolnienia
gwałtownie wzrośnie bezrobocie. Setki tysięcy osób stracą pracę.

Mowa nie tylko o firmach transportowych, liniach lotniczych, czy pracownikach
firm obsługujących imprezy masowe.
Wiele przedsiębiorstw, które miało wysokie koszty stałe lub operowało na granicy
rentowności albo przeprowadzi masowe zwolnienia i obetnie wynagrodzenia, albo
przestanie je w ogóle wypłacać i po miesiącu ogłosi bankructwo. Do spowolnienia
w gospodarce dochodziło od zawsze i nie zatrzymają tego nawet najdziwniejsze
działania rządów czy banków centralnych. Recesja jest jednocześnie procesem
oczyszczającym gospodarkę z nieefektywnych przedsiębiorstw. Mimo, że dla
gospodarki jako całości jest to proces pożądany, o tyle negatywnie dotyka
większość pracowników.
Jeżeli zatem mamy jeszcze pracę, zadbajmy o oszczędności. W mojej ocenie
absolutne minimum to ekwiwalent 3 miesięcznych dochodów i to przy założeniu,
że nie mamy kredytów. Część osób być może pomyśli, za mało zarabiam aby coś
odłożyć. Z takim podejściem nie będę dyskutował. Jeżeli moi dziadkowie przy
niskich emeryturach byli w stanie odłożyć kapitał pozwalający na przeżycie bez
dochodów prawie dwa lata, to może nie chodzi o zarobki lecz o styl życia.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jeżeli mamy kredyty i to niezależnie, czy są one
w polskiej walucie, czy we franku szwajcarskim. W mojej ocenie powinniśmy
przechowywać we franku ekwiwalent co najmniej 12 miesięcznych rat. Czemu
akurat w CHF wyjaśnię w dalszej części poświęconej rynkowi nieruchomości.
Innymi słowy to co się dzieje w gospodarce przełoży się na wzrost bezrobocia i
realny spadek wynagrodzeń. Jeżeli do tej pory nie zadbaliśmy o oszczędności to
naprawdę nie ma na co czekać.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Wysokość poduszki bezpieczeństwa powinna być
także uzależniona od wieku danej osoby. Osoba młoda, dużo łatwiej znajdzie
pracę, szybciej się przebranżowi, czy po prostu wyjedzie z kraju szukając zajęcia za
granicą niż osoba w wieku przedemerytalnym. Swoją drogą uważam, że jeżeli
wzrośnie bezrobocie to rząd wprowadzi zapisy uniemożliwiające zwolnienie osób
starszych, którym brakuje 2-4 lat do emerytury. W wielu przypadkach efekt będzie
odwrotny od założonego. Osoby, które miałyby być objęte taką ochroną stracą
pracę nim ochroną zostaną objęte. Jest to naturalne zjawisko. Pracodawca nie
chce pracownika, którego nie może zwolnić. Pracownicy natomiast wiedząc, że
nie mogą być zwolnieni pracują jak pracują. Nie jest to oczywiście reguła lecz
historia pokazała, że wzrost bezrobocia prowadzi w wielu przypadkach do
usztywnienia kodeksu pracy i tym samym do dalszego wzrostu bezrobocia.
3. Czy nadpłacać kredyt?
Odpowiem krótko. Nie. W tym momencie nadpłacanie kredytu nie ma sensu.
Jeżeli już macie wolne środki, zwiększajcie waszą pozycje gotówkową.
Nadpłacanie kredytu przy stopach na poziomie 1,5% i inflacji 4,7% tylko po to, aby
nieznacznie obniżyć wysokość raty mija się z celem. W tym momencie pilnujcie
waszej płynności. To ona jest najważniejsza.

4. Czy może dojść do hiperinflacji?
Moim zdaniem jest to skrajnie nieprawdopodobne. Hiperinflacja jest zjawiskiem
kiedy to kapitał masowo ucieka z jednego kraju.
Obecnie mamy do czynienia z paniką na rynkach finansowych na całym świecie i
to co się dzieje w Polsce nie jest niczym nadzwyczajnym. Swoją drogą sytuacja
finansowa Polski jest nieporównywalnie lepsza niż wielu innych krajów.
5. Czy wyciągać środki z banku?
Wszystko zależy od tego ile w nim trzymacie i co to za bank. O dwa najważniejsze
polskie banki czyli PKO BP oraz PEKAO jestem spokojny ze względu na duży udział
skarbu państwa. Dużo szybciej oba banki zostaną wyratowane z pieniędzy
podatników niż politycy pozwolą na ich kontrolowany upadek.
Zupełnie inaczej może wyglądać sytuacja z bankami, które od lat prowadziły
ryzykowną politykę lub małymi bankami spółdzielczymi. Dobrym wyznacznikiem
sytuacji może być oprocentowanie lokat. Jeżeli zobaczycie, że bank X oferuje
lokaty oprocentowane dużo wyżej niż konkurencja, znaczy to, że jest w tragicznej
sytuacji i walczy o przetrwanie. W takim wypadku zabierajcie z niego kasę jak
najszybciej.
Duże znaczenie ma także wysokość depozytu. W teorii gwarancjami objęte są
wszystkie depozyty do 100 tys. EUR czyli 430 tys. PLN. W teorii, gdyż BFG o ile dobrze
pamiętam ma środki na pokrycie niecałych 2% wszystkich depozytów.
Teraz wyobraźcie sobie, że pada średniej wielkości bank z Hiszpanii czy Włoch.
Chwilę później kaskada bankructw rozlewa się na całą Europę. Co zrobią politycy
wiedząc, że nie wystarczy kasy na pokrycie wszystkich depozytów? Obniżą
gwarancje jednym dekretem w ciągu 5 minut. Jak? Sprawdzą ile jest depozytów i
w jakiej wysokości. Jeżeli tylko 1% depozytów przekracza 20 tys. EUR to znaczy, że
można ukraść wszystko powyżej tej kwoty i tym samy wkurzymy tylko 1% wyborców.
Tak myślą urzędnicy. Przyjmijcie asekuracyjnie, że depozyty do 50 tys. PLN są
bezpieczne, 50-100 tys. PLN raczej bezpieczne. Trzymanie kwot powyżej 100 tys.
PLN uważam za niepotrzebne ryzyko.
6. Akcje już tąpnęły mocno. Czy sprzedać je nim stracę jeszcze więcej?
Dzisiejszy wpis skierowany jest to osób nowych z mniejszą wiedzą. Zakładam więc,
że jeżeli już mówimy o akcjach to tylko z GPW.
Poza nielicznymi wyjątkami akcje polskich spółek są bardzo atrakcyjnie
wycenione. WIG20 znajduje się najniżej od 17 lat (a gdzie tu inflacja). WIG jest na
poziomach z września 2009 roku i stracił prawie 50% w ciągu 2 lat. Innymi słowy
polska giełda oberwała ostatnio wyjątkowo silnie. Współczynnik P/E dla GPW w
tym momencie wynosi 7,9.

Jest tanio co nie znaczy, że nie będzie taniej. W tym momencie moim zdaniem
pozbywanie się akcji nie ma najmniejszego sensu. Co więcej zaraz pewnie zacznę
zakupy. PZU - dywidendowy arystokrata ma już mega wyceny, przy okazji wypłaca
ponad 9% dywidendy. Takich spółek na polskiej giełdzie jest więcej i podobnych
okazji będzie tylko przybywać. Uważałbym jednak na spółki zależne od
koniunktury, bo to że czeka nas silne spowolnienie jest więcej niż pewne. W
dłuższym terminie jednak banki centralne całego świata wpompują w rynki tyle
kasy, że ceny akcji zaczną się podnosić. Co jednak najważniejsze, w kolejnym
cyklu kapitał popłynie głównie do spółek typu Value z krajów rozwijających się.
Teraz część z Was zastanawia się pewnie ile mogą potrwać spadki? Nikt nie jest w
stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mam jednak pewne przemyślenia i 2 możliwe
scenariusze. Informacji jest jednak tyle, że można by z tego sklecić kilka artykułów.
Zamiast tego w ciągu kilku dni zrobię webinar. Dostęp do niego ograniczę jednak
wyłącznie do osób, które zakupiły książkę. Jest to z mojej strony podziękowanie w
ich kierunku.
7. Czy pieniądze w obligacjach rządowych są bezpieczne?
Są, problem jest natomiast taki, że 10 letnie obligacje płacą obecnie 2,2% odsetek
lub 1,78% po podatku Belki, podczas gdy inflacja CPI wzrosła już do 4,7%. W tym
momencie obligacje gwarantują nam 3% straty rocznie. Problem z obligacjami o
stałym oprocentowaniu jest taki, że silnie tracą na wartości gdy rośnie inflacja.

8. Czy zatem obligacje indeksowane o inflację są dobrym rozwiązaniem?
Na jakiś czas tak. Problem z nimi jest jednak taki, że inflacja CPI nijak się ma do
rzeczywistego wzrostu cen. Można śmiało przyjąć, że jeżeli CPI wynosi 4,7% to
realny wzrost cen jest bliżej 8%.
9. Może obligacje korporacyjne?
Ciężko o gorszy wybór. Obligacje korporacyjne zwłaszcza emitowane przez
mniejsze firmy mogą nie zostać wykupione wcale, podobnie jak stało się z
Getback’iem. Odsetek obligacji, których posiadacze nie odzyskali swoich
pieniędzy dla emisji do 10 mln złotych na koniec 2019 roku wynosił 17%. Zwróćcie
uwagę, że był to czas kiedy gospodarka rozwijała się pełną parą. Jak będzie
wyglądała sytuacja gdy gospodarka naprawdę wpadnie w problemy? Sami sobie
na to odpowiedzcie.

Do opisania zostało mi jeszcze kilka wątków, lecz w tym momencie muszę kończyć
bo widząc GDXJ po 20 USD (przy złocie po 1500 USD i ropie po 30 USD) czuję się jak
dziecko w Disneylandzie :-)
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Co powinien zrobić przeciętny zjadacz chleba? cz. 2
Pisząc ostatni artykuł co chwilę wpadały mi do głowy kolejne pomysły. Stąd
konieczność podzielenia go na dwie części. Poniżej zamieszczam drugą i ostatnią
część mini poradnika o tym, co w obecnej sytuacji powinien zrobić przeciętny
Kowalski.
Pod koniec artykułu znajdziecie także informacje nt. webinaru, na którym omówię
bieżącą sytuację na rynkach, działania podejmowane przez rządy czy banki
centralne oraz ich wpływ na przyszłe wyceny wielu aktywów. Ostatecznie wielu z
Was już teraz zastanawia się czy zacząć zakupy czy może jeszcze chwilę
poczekać.
Miłej lektury.
1. Nie blokuj sobie płynności.
Historycznie patrząc przeciętna hossa trwa 5,5 roku. Bessy dla odmiany zazwyczaj
nie przekraczają 1,5 roku gdyż przebiegają dużo gwałtowniej.
Obecne spadki przebiegają jednak jeszcze intensywniej. Banki centralne, jak i
poszczególne rządy, reagują znacznie silniej i wcześniej niż było to w przeszłości.
Zmierzam do tego, że jest bardzo mało prawdopodobne aby spadki potrwały
chociażby rok. Tym samym nie powinniście moim zdaniem lokować kapitału w
instrumentach, których nie moglibyście pozbyć się z dnia na dzień.
W komentarzach ktoś wspominał o 4 letnich obligacjach indeksowanych o
inflację. Dla mnie tego typu obligacje nie mają sensu chyba że bez straty możecie
je sprzedać z dnia na dzień. Blokowanie kapitału na tak długi okres dla odsetek
rzędu inflacja CPI + 1,5% nie jest delikatnie mówiąc dobrym rozwiązaniem. Widząc
co się dzieje na rynkach zaryzykuję stwierdzenie, że za rok inflacja podawana przez
rząd wyniesie 6%. Realny wzrost cen przekroczy 10%.
Policzmy zatem ile zarobicie na takich obligacjach.
6% + 1,5% = 7,5% niby nieźle ale musicie odliczyć podatek Belki w wysokości 19%.
Zostaje Wam niecałe 6,1% przy inflacji ok. 10%, ale nie to jest najważniejsze.
Kluczem jest to że blokujecie sobie inne działania.
Po tym jak ceny np. akcji spadną w obliczu pogłębiającej się paniki banki
centralne zrobią wszystko, aby wywołać inflację w realnej gospodarce i na
rynkach finansowych. Oznacza to, że po gwałtownych spadkach powinno przyjść
równie gwałtowne odbicie.
Dla przykładu w ciągu pierwszych 12 miesięcy po osiągnięciu dna bessy w 2009
roku WIG podrożał o 76%. Jeżeli na rynku są okazje w postaci skrajnie
niedowartościowanych akcji to mając wiedzę i odwagę należy z nich korzystać.
Aby jednak tego dokonać musicie mieć dostęp do kapitału. Blokowanie go dla
kilku procent odsetek w sytuacji w której mamy dostęp do mega promocji w mojej
ocenie jest kiepskim rozwiązaniem.

2. Gotówka rządzi
O ile w okresach wzrostu gospodarczego banki ochoczo udzielają kredytów, o tyle
gdy tylko na rynkach pojawia się panika natychmiast wstrzymują finansowanie.
Liczy się płynność. Wiele przedsiębiorstw, które w latach prosperity korzystało z
kredytów obrotowych czy linii kredytowych teraz desperacko szuka finansowania.
Na banki nie ma co liczyć. Jeżeli w takim czasie dysponujecie gotówką, to Wy
rozdajecie karty. Trochę wysiłku, rozmów ze znajomymi przedsiębiorcami i szybko
okaże się, że znajdzie się chętny, który w zamian za kapitał tu i teraz zaoferuje
Wam 15-20% rocznie odsetek. Nic jednak na słowo honoru. Pożyczki udzielacie
wyłącznie w formie aktu notarialnego. Konieczność zapłaty 2% PCC jest
problemem pożyczkobiorcy nie Waszym. Zabezpieczenie na nieruchomości wartej
2-3 razy tyle ile wynosi pożyczka. Koniecznie zadbajcie o to, aby w akcie
pożyczkobiorca poddał się egzekucji bezpośrednio z aktu. Wystarczy, że
wspomnicie notariuszowi aby wpisał 777 i będzie wiedział o co chodzi.
3. Czy w tym momencie zamieniać złotówki na USD czy CHF-y?
Jeżeli przychodzi Wam to do głowy to nie mam dla Was dobrych informacji.
Myślicie nadal jak przysłowiowa ulica, która kupuje aktywa po tym jak ich ceny
wzrosły. Jeżeli nie weźmiecie się ostro za edukację polegniecie. Sorry ale takie jest
życie.
Wracając do walut. Mamy trzy waluty, które silnie drożeją podczas niepokojów na
rynkach. Są to dolar amerykański, frank szwajcarski oraz jen japoński. O ile Bank
Japonii robi co tylko może aby zniszczyć wartość japońskiej waluty o tyle USD czy
CHF mają się dobrze. Nie zmienia to faktu, że obecnie obie waluty są już bardzo
drogie względem polskiej złotówki. Innymi słowy złotówka jest tania. Jeżeli panika
na rynkach pogłębi się w nadchodzących tygodniach to być może zobaczymy
dolara po 4,3 zł, franka po 4,5 zł. Będzie to jednak relatywnie krótki moment.
W dłuższym terminie, gdy tylko uda się opanować pandemię złotówka zacznie się
umacniać względem walut uznawanych za bezpieczne przystanie. W
perspektywie kilku lat uważam, że kursy obu walut spadną poniżej 3 złotych. Nie
jest to absolutnie moje widzi mi się lecz efekt migracji kapitału pomiędzy rynkami
rozwiniętymi - rozwijającymi się (do których inwestorzy nadal zaliczają Polskę) oraz
szesnastoletnich cykli na dolarze.
Ja w każdym razie raczej szybciej niż później zabezpieczę część moich inwestycji
przed osłabieniem się dolara względem złotówki. Więcej na ten temat opisałem w
artykule "
Jak zabezpieczyć nasze inwestycje?".
4. Mam kredyt na nieruchomość
Część z Was ma kredyt denominowany w CHF. Co powinniście zrobić opisałem już
w pierwszej części artykułu (poduszka bezpieczeństwa), jak i powyżej (kursy walut).
Teraz czas zastanowić się nad kredytami denominowanymi w PLN, a konkretnie
nad wysokością stóp procentowych w nadchodzących latach.

Od razu muszę zaznaczyć, że nie widzę jednego scenariusza, który byłby dużo
bardziej prawdopodobny niż inny. Zamiast tego opiszę Wam zagrożenia w krótkim i
średnim terminie.
a) Najbliższe miesiące
Załóżmy, że efekty pandemii będą dużo bardziej destruktywne dla globalnej
gospodarki niż nam się to obecnie wydaje. Panika na rynkach finansowych się
pogłębi. Automatycznie kapitał będzie uciekał z Polski dużo szybciej niż z innych
krajów, postrzeganych jako bardziej bezpieczne. Inwestorzy wyprzedający polskie
obligacje, akcje czy nieruchomości pozbędą się także polskiej waluty. Tym samym
złotówka dalej będzie się osłabiać. Aby temu przeciwdziałać NBP może w
pewnym momencie sprzedać część rezerw walutowych. Skoro spekulanci
sprzedają złotówki kupując waluty obce, będzie sprzedawać waluty obce i
skupować złotówki. Chodzi o to aby zneutralizować wpływ paniki na kursy walut.
W ten sposób działają banki centralne. Na początku lutego rezerwy walutowe NBP
wynosiły ponad 500 mld złotych. Sporo.
Nie wiem ile wynoszą dziś. Być może stan się nie zmienił, a być może znacznie
stopniały w procesie obrony kursu waluty, o czym póki co się nie mówi. Za jakiś
czas się dowiemy. W każdym razie gdyby doszło do silnej paniki, to NBP nie będzie
miał szans w starciu z globalnymi spekulantami. Ci widząc, że bank centralny
pozbył się rezerw mogą przeprowadzić silny atak spekulacyjny w efekcie czego
polska waluty zacznie gwałtownie tracić na wartości.
Gdyby do tego doszło zostanie tylko jedna możliwość - skokowa podwyżka stóp
procentowych. Nie mówię o 1-2% lecz o 5% i to na początek. Jeżeli to nie
przyniesie rezultatu stopy wzrosną o kolejne 5-10%.
W ciągu ostatnich kilku lat tego typu ataki przeprowadzono na waluty m.in. Rosji,
Turcji i Pakistanu. Aby ustabilizować sytuację stopy podnoszono odpowiednio do
15%, 24% oraz 13%. Po osiągnięciu tychże poziomów globalni gracze skuszeni
wysokimi odsetkami wracali z kapitałem, dzięki czemu waluty ponownie się
umacniały.
Na potrzeby artykułu przyjąłem, że hipotetyczny Kowalski ma 300 tys zł kredytu ma
25 lat oprocentowanego na 3,5% (2% marży + 1,5% WIBOR). Raty równe. Przez
ostatnie lata płacił 1500 zł raty kredytowej.
Przyjmijmy, że RPP podnosi stopy do 10% czyli oprocentowanie naszego kredytu
wynosi 12% w skali rocznej. Wysokość raty automatycznie rośnie do 3160 zł. Rata
kredytowa więcej niż się podwoiła, a na potrzeby wyliczeń przyjąłem, że stopy
wzrosły zaledwie do 10% (a nie 13% czy 24%). W takich momentach właśnie
szalenie istotne jest abyśmy posiadali oszczędności pozwalające nam przez jakiś
czas płacić wyższe raty kredytowe. Aby Was trochę uspokoić, po tym jak po
atakach spekulacyjnych udaje się opanować sytuację banki centralne stopniowo
obniżają stopy ale powrót do normalności zazwyczaj zajmuje około 2 lat. Co
gorsza osłabienie się waluty sprawia, że inflacja gwałtownie rośnie i rzadko kiedy
stopy wracają do poziomów z czasów spokoju. Jeżeli inwestorzy raz stracą
zaufanie do waluty, potrzeba lat aby je ponownie odbudować.

Scenariusz w którym najpierw kapitał masowo ucieka z Polski, a następnie
złotówka pada ofiarą ataku spekulacyjnego oceniam może na 10%. Nie jest on
specjalnie prawdopodobny, ale jeżeli do niego dojdzie osoby bez oszczędności
mogą stracić mieszkanie i do końca życia pozostać dłużnikami banku. A tak swoja
drogą - jakie było prawdopodobieństwo, że w 2020 roku rynki się załamią w
efekcie globalnej pandemii koronowirusa?
b) Najbliższe lata
Banki centralne na całym świecie przyjęły sobie za cel wywołanie inflacji. Ludzi
karmi się bzdurami wg. których wyższa inflacja ma wspomóc wzrost gospodarczy.
Tak naprawdę chodzi o zdewaluowanie zadłużenia które osiągnęło rekordowe
poziomy. Ostatecznie jeżeli mamy stopy na poziomie 1% przy realnej inflacji 6% to
automatycznie dług nam się zmniejsza o 5% rocznie. Dług oczywiście nie znika.
Owe 5% tracą osoby trzymające kapitał na lokatach czy w obligacjach. W
każdym razie banki centralne wypowiedziały wojnę ludziom posiadającym
oszczędności (patrz klasa średnia) i póki co nic z tym nie zrobimy.
Zmierzam do tego, że inflacja rośnie już od 4 lat i w kolejnych latach będzie
przyśpieszać. Proces ten szczegółowo wyjaśniłem w artykule: "Modern Monetary
Theory, czyli jak pozbyć się długu".
Obecnie mamy inflację na poziomie prawie 5%, a mimo to RPP obniżyła stopy.
Jeżeli inflacja będzie dalej rosnąć powiedzmy do 8% i jednocześnie uda się
opanować sytuację na rynkach finansowych, to z czasem Rada Polityki Pieniężnej
zacznie podnosić stopy procentowe. Aby była jasność, nawet jeżeli w przyszłości
stopy znacząco wzrosną to nigdy nie przekroczą realnej inflacji. Innymi słowy jeżeli
posiadacie kredyty to ich wartość będzie się dewaluować lub mówiąc wprost
bank centralny spłaci kredytobiorców kosztem osób posiadających oszczędności.

Efekt z którym natomiast musicie się liczyć to wzrost rat kredytowych wynikający z
wyższych stóp procentowych. Do jakich poziomów może ona wzrosnąć? Nikt tego
nie wie. Pamiętajcie jednak słowa Jensa Weidmanna - bardzo rozsądnego
prezesa Bundesbanku: „Inflacji nie widać do czasu, kiedy bardzo trudno ją już
opanować”.
5. Czy już czas kupować akcje i jeśli tak to jakie?
Wszystko zależy od tego czy posiadacie wiedzę i rozumiecie co robicie. Jeżeli
jesteście w stanie wyjaśnić czemu akcje z GPW czy innych emerging markets
powinny dać wyższy zwrot niż akcje z USA w ciągu kolejnego cyklu, wiecie czym
jest CAPE, P/BV, Gold/Dow ratio czy margin debt i wiecie jak je interpretować, to
możecie stopniowo robić zakupy. W przeciwnym razie lepiej skoncentrujcie się póki
co na nauce. Czemu?
Przypuśćmy, że kupicie aktywo które jest już tanie, a o którym przeczytaliście na
blogu. Kryzys jednak się nasili, a działania banków centralnych nie przyniosą
rezultatów. Ceny spadną o kolejne 25% - 30%.
Dla Was to jednak nie będzie strata hipotetycznych procentów. Ze 100.000 zł na
które ciężko pracowaliście przez lata w ciągu kilku miesięcy zrobi się 70.000 zł, a
większość waszych pozycji na koncie maklerskim będzie świecić na czerwono
(straty). W pewnym momencie stwierdzicie, to nie dla Was. Sprzedacie „nim
stracicie wszystko” i z dużym prawdopodobieństwem zrobicie to blisko dna.
Smutne ale prawdziwe. Niestety, ale w ten sposób postępuje większość osób bez
wiedzy finansowej.
Poniższy wykres mówi sam za siebie:

Jeżeli jednak macie odpowiedni wiedzę, skupcie się na metalach szlachetnych ze
względu na silnie negatywne realne stopy procentowe, które są więcej niż pewne,
rynkach akcji z P/E czy CAPE poniżej 10, ETF-ach na REITY wypłacających ponad
8% dywidendy, jak i spółkach surowcowych. W przypadku tych ostatnich
pamiętajcie jednak, że ich wyceny są jak rollercoaster i silne spowolnienie może
sprowadzić ich wyceny do jeszcze niższych poziomów niż jest to obecnie.
Analogicznie przychody REIT-ów zapewne spadną o 50% w kolejnych 2, może
nawet 3 kwartałach, co przełoży się na tymczasowy spadek dywidendy. Tego
typu aktywa kupuje się jednak z myślą o inwestycji na lata.

W mojej ocenie najbardziej prawdopodobny jest scenariusz w którym szczyt
rozprzestrzeniania się koronawirusa, jak i paniki na rynkach przypadnie na połowę
kwietnia. Teraz wyobraźcie sobie sytuację. Wirus opanowany, przychodzi ulga.
Negatywne skutki zamknięcia gospodarki wliczone w wyceny.
Banki centralne wpompowały i będą wpompowywać w system biliony nowo
wykreowanych walut. Jak to przełoży się na rynki?
Zapewne nagłym odreagowaniem, przynajmniej do wyborów prezydenckich w
USA. Czy scenariusz ten się zmaterializuje? Nie mam pojęcia, aczkolwiek uważam
że jest on najbardziej prawdopodobny.
Swoją drogą na temat obecnej sytuacji, możliwych scenariuszy czy aktywów
wartych uwagi będę mówił podczas webianaru zaplanowanego na jutro
(czwartek 19:00). W pierwszej kolejności przez około 1,5 godziny omówię obecną
sytuację, wyceny na światowych rynkach oraz przejdę przez większą część
aktywów, które albo posiadam w moim portfelu albo rozważam ich zakup.
Następnie omówię dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze abyście mogli
się na nie mentalnie przygotować. Ostatecznie dlaczego akurat po tym jak ulokuję
90% czy 95% moich środków na rynkach miałoby dość do odbicia. Średni cykl
spadkowy trwa 18 miesięcy. Szanse na to że trafimy idealnie w dany miesiąc
wynosi zatem 5,5%. W dany tydzień 1,25%. Rozumiecie już czemu nie ma co
nastawiać się mentalnie na trafienie w dołek? Czasami jak z GDXJ sprzed 3 dni się
udaje, ale poza wiedzą potrzeba jeszcze szczęścia.
Wracając jednak do webinaru, po tym jak już omówię to co zaplanowałem,
postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania.
Czy dam radę - zobaczymy. Najdłuższy webinar jaki przyszło mi prowadzić trwał
5,5 godziny i kończyłem go o 1:20 w nocy. Tym razem mam nadzieję żę uwinę się w
3 godziny.
Pokój webinarowy wykupiłem dla 3000 osób i pewnie szybko go zapełnimy. Dostęp
ograniczyłem jednak do osób które zakupiły książkę lub którąkolwiek edycję kursu
Inteligentny Inwestor. Każdy z Was otrzyma na maila (tego, którego podaliście
podczas rejestracji) link umożliwiający logowanie do systemu Go To Webinar. Jeżeli
jutro do 10 rano maila nie będzie w skrzynce sprawdźcie foldery spam oraz oferty.
Jeżeli ktoś nie może wziąć udziału w webinarze na żywo, nie ma problemu. Zapis
webinaru doślemy w piątek albo w poniedziałek w zależności od tego ile czasu
zajmie obrobienie materiału.
Jeżeli macie jakieś pytania czy kwestie które chcielibyście abym poruszył podczas
webinaru wrzucajcie je w komentarzach.
Trader21

Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni - marzec 2020
Koniec 11-letniej hossy na Wall Street
Na rynkach akcji doszło do silnych spadków spowodowanych rozprzestrzenianiem
się epidemii koronawirusa, a także potężnymi spadkami cen ropy naftowej.
Główne indeksy w USA doznały spadków przekraczających 20%, co oznacza
zakończenie hossy trwającej od marca 2009 roku.
Licząc od dołka z 2009, do szczytu z 19 lutego 2020 roku, indeks S&P 500
wygenerował zwrot rzędu 400%.

W trakcie ostatnich 100 lat tylko jedna hossa była dłuższa - chodzi o okres między
1987 a 2000 rokiem, kiedy S&P 500 dał zarobić 582% (zielona ramka).

Ostatnie 11 lat to czas całkowitej dominacji giełdy amerykańskiej nad resztą
rynków. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 1994-2000. Wówczas
również uwaga inwestorów skupiała się na rynku amerykańskim, co doprowadziło
do wykreowania potężnej bańki spekulacyjnej. Ktokolwiek kupił akcje w USA w
2000 roku miał ostatecznie do wyboru dwa rozwiązania:
A) sprzedać akcje ze stratą rzędu kilkudziesięciu procent,
B) czekać na odrobienie strat mniej więcej przez dekadę.
Naszym zdaniem podobnie będzie wyglądała sytuacja osób, które zainwestowały
w główne indeksy amerykańskie w lutym 2020 roku. Argumenty? Po pierwsze na
szczycie wskaźnik CAPE dla USA przekraczał 30. Na podstawie danych za 140 lat
można stwierdzić, że tak drogo wyceniane rynki podczas kolejnej dekady
przynosiły średnioroczny zysk 0,5%.

Po drugie po bardzo silnych spadkach w USA część inwestorów zacznie inaczej
patrzeć na ten rynek - dotrze do nich, że akcje amerykańskie także mogą sporo
tracić.
Po trzecie, aby poradzić sobie z obecnym kryzysem, banki centralne i rządy z
całego świata uruchomiły różne rodzaje dodruku. Po przejściowym okresie deflacji,
przyjdzie pora na bardzo wysoką inflację. Tymczasem w okresach rosnącej inflacji
najlepiej radzą sobie metale szlachetne i surowce, z kolei osłabia się dolar. Dlatego
też kapitał będzie przenosił się do gospodarek i walut surowcowych, a także na
rynki wschodzące. W tym czasie giełda w USA w najlepszym wypadku będzie
zaliczała wzloty i upadki, ale po uwzględnieniu inflacji okaże się, że zaliczyła
potężne straty.
Warto przypomnieć, że zakończona niedawno hossa opierała się w dużej mierze
na tzw. Inżynierii finansowej. Mamy na myśli, że wzrost gospodarczy w tym okresie
był stosunkowo wolny, a na wzrost notowań duży wpływ miały interwencje
banków centralnych oraz skupowanie akcji własnych przez same spółki.
Krach na rynku ropy naftowej
W weekend 7-8 marca doszło do spotkania na którym producenci ropy naftowej
mieli ustalić szczegóły ograniczeń w produkcji. Porozumienia nie osiągnięto, Rosja
nie była chętna do zmniejszenia wydobycia. W efekcie cena ropy Brent z dnia na
dzień spadła o ponad 30%.

Kolejne dni przyniosły decyzje Arabii Saudyjskiej dotyczące zwiększenia wydobycia
- Saudowie postanowili dosłownie zalać świat ropą i obniżyć cenę na tyle mocno,
aby Rosja sama chciała wrócić do negocjacji. Tak przynajmniej brzmi oficjalna
teoria. Jest również inne wyjaśnienie, zgodnie z którym oba kraje wspólnie
przeprowadziły całą akcję, aby uderzyć w amerykański sektor łupkowy.
Wydobycie ropy z łupków w USA może być rentowne jeśli cena surowca wynosi
minimum 50 USD za baryłkę. Dziś jesteśmy znacznie niżej.
W związku z załamaniem ceny ropy, silnej przecenie uległy także akcje wielu
spółek energetycznych. ETF na cały sektor stracił od początku roku aż 57%.

Trzeba pamiętać, że nie chodzi tutaj wyłącznie o problem jednego sektora. Kilka
lat temu, kiedy stopy procentowe w wielu krajach obniżono do zera, inwestorzy
zaczęli szukać aktywów, które będą przynosiły stałe, wysokie odsetki. Okazało się,
że zadowalające oprocentowanie oferowały obligacje spółek z sektora
energetycznego. Spora część rynku zdecydowała się na ich zakup.

Gdyby dziś spółki energetyczne zaczęły bankrutować, mielibyśmy do czynienia z
podobnym efektem domina jak w 2008 roku. Amerykański rząd nie może do tego
dopuścić, więc już niebawem usłyszymy zapewne o specjalnej pomocy dla tego
sektora. Zresztą przedstawiciele branży energetycznej szybko zawitali do Białego
Domu, tuż po tym jak zaczęły się kłopoty.
Sytuacja wokół długu łupkowego wydaje się znajoma. Po raz kolejny duża grupa
osób decyduje się na ryzyko dla sporych korzyści, a kiedy sytuacja się pogarsza okazuje się, że wszyscy muszą ratować ryzykantów.
Możliwy rozjazd cen na rynku metali
Oficjalna cena złota spadła w ostatnich dniach o ok. 10% i oscyluje dziś wokół
1500 dolarów. Z kolei notowania srebra poleciały dużo mocniej i jedna uncja jest
dziś warta ok. 13 dolarów.
Tak twierdzi rynek na którym odbywa się handel certyfikatami.
W praktyce popyt zarówno na złoto, jak i srebro jest ogromny. Dealerzy metali
mają pełne ręce roboty. Czas oczekiwania na dostawę stale się wydłuża, a zakup
srebrnego liścia klonowego graniczy z cudem. Opisujemy to na podstawie
wydarzeń z Polski, natomiast wpisy w sieci sugerują, że podobnie sprawy mają się
m.in
. w Niemczech.
Ta sytuacja dobitnie pokazuje, że rynek certyfikatów na złoto i srebro jest totalnie
oderwany od rzeczywistości. Wygląda na to, że wyśmiewana przez niektórych
teoria o rozjeździe ceny pomiędzy rynkiem papierowym, a fizycznym staje się
czymś realnym.
W związku ze sztucznymi spadkami ceny złota i srebra, mocno obniżyły się również
notowania spółek wydobywczych. Wnioski każdy może wyciągnąć samodzielnie.
Bankierzy zaproszeni do Białego Domu
Kiedy tylko sprawy w Stanach Zjednoczonych zaczęły przybierać zły obrót,
prezydent USA podjął decyzję, że pora działać. Zaprosił więc do siebie
najważniejszą grupę. O kogo chodzi? Jak myślicie?

Trafiliście, chodzi oczywiście o przedstawicieli kilku najbardziej wpływowych
banków, z których większość została wyratowana z pieniędzy podatników podczas
poprzedniego kryzysu.
Nie znamy dokładnego przebiegu tego spotkania, natomiast zdaje się, że dla
bankierów było ono dość owocne.
Kilka dni później Rezerwa Federalna ogłosiła ponowne wprowadzenie Primary
Dealer Credit Facility, który oznacza nieograniczony dostęp do płynności dla
największych banków „przez okres 6 miesięcy lub dłużej, w zależności od sytuacji”.
Poprzednio to samo narzędzie było zastosowane podczas kryzysu w 2008 roku.
To się już wydarzyło - symulacja pandemii koronawirusa z 2019 roku
Ta informacja nie pojawia się w mainstreamowych mediach, ale warto wiedzieć,
że w październiku 2019 roku w Baltimore odbyła się symulacja pandemii
koronawirusa. Współorganizatorami wydarzenia byli m.in. instytut Johna Hopkinsa
oraz fundacja Gatesów.
Podczas symulacji zespół składający się z przedstawicieli agencji rządowych i
wybranych branż (banki, ubezpieczenia, linie lotnicze) musiał zmierzyć się z
pandemią koronawirusa. Jej początek miał miejsce w Brazylii, gdzie wirus przeniósł
się z nietoperza na świnię, a następnie na farmera.
Oglądając wycinki z symulacji można dojść do wniosku, że była ona wyjątkowa
realistyczna. Przykładem może być odgrywana rozmowa dziennikarki z
ekonomistą, w trakcie której ten drugi mówi, że „warto rozważyć czy odwoływanie
lotów i zamykanie szkół nie przyniesie więcej szkód niż pożytku”. Przypominamy, że
to wszystko miało miejsce pół roku temu.
Również telewizyjna plansza, która pojawiła się podczas symulacji, wygląda
bardzo znajomo.

Symulacja miała oczywiście wiele wątków, my skupimy się na liczbach oraz
rozwiązaniach dot. finansów. Pandemia ostatecznie rozprzestrzeniła się na cały
świat.
W ciągu 18 miesięcy na całym świecie zmarło 65 mln osób. Globalne PKB miało
skurczyć się w pierwszym roku o 11%, natomiast skumulowany spadek za dwa lata
wyniósł 24%.
W trakcie symulacji w panelu dotyczącym podziału środków pojawiło kilka uwag
nt. potrzebnych działań. Wśród nich znalazły się:
- pożyczki dla poszczególnych krajów z MFW i BŚ,
- ratowanie spółek, które mogą pociągnąć globalną gospodarkę na dno (w 2008
roku mieliśmy bailout AIG, tym razem zapewne będą to linie lotnicze i spółki
energetyczne),
- uruchomienie wszelkich mechanizmów zapewniających płynność na rynkach,
- przeznaczenie środków na służbę zdrowia, ale również na spółki walczące z
problemem poprzez poszukiwanie szczepionki.
Chiny radzą sobie z wirusem
Moglibyśmy w ramach przeglądu najważniejszych wydarzeń zapełnić ten wpis
newsami o zakażonych osobach. Warto jednak przynajmniej od czasu do czasu
zerknąć na pozytywne wieści. Jak wiadomo epidemia rozpoczęła się w chińskim
Wuhan i było to pierwsze miasto, gdzie wirus rozprzestrzenił się na dużą skalę.
Tymczasem od 2 dni w Wuhan nie pojawił się ani jeden nowy przypadek
koronawirusa.
Dodatkowo Chiny zamknęły ostatni ze szpitali dedykowanych leczeniu wirusa, ich
dalsze utrzymywanie nie ma sensu.
Koncern Apple otworzył na nowo wszystkie 42 sklepy w Chinach.
Znacząco zmniejszyła się skala zachorowań w Korei Południowej.
Sukcesy widać też w Polsce - prof. Drąg z Politechniki Wrocławskiej rozpracował
enzym, który pozwala wirusowi przetrwać. Stanowi to podstawę do opracowania
leku na koronawirusa.
Pamiętajcie by nie karmić się wyłącznie negatywnymi informacjami, bo wówczas
będziecie wiecznie sparaliżowani strachem. To uniemożliwia rozsądne działanie.
P.S. W tym wpisie powinna się też znaleźć informacja o reakcjach banków
centralnych i poszczególnych rządów, ale to temat na osobny artykuł. Taki tekst z
pewnością niebawem się pojawi.
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Czeka nas eliminacja gotówki? Trader21 dla radia WNET
Drodzy Czytelnicy,
w zeszłym tygodniu zostałem poproszony przez Radio WNET o udzielenie
komentarza do aktualnej sytuacji na świecie w związku z pandemią koronawirusa.
W trakcie rozmowy telefonicznej odniosłem się m.in. do:
- długoterminowych planów bankierów centralnych,
- eliminacji gotówki z obiegu,
- sposobów ograniczania wolności obywateli przez polityków,
- zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych.
Zapis audycji znajdziecie poniżej.
https://youtu.be/iBMqBvLpS2M
Trader21

Dodruk jakiego jeszcze nie było
Po fali spadków na giełdach przyszła pora na falę dodruku. Oczywiście nie jest to
nowość - juz od 12 lat banki centralne na zmianę kreują walutę z powietrza by
podtrzymywać obecny system. Niemniej jednak to z czym mamy do czynienia
obecnie to zupełnie inna skala. W trakcie ostatnich 2 tygodni banki centralne i
rządy z całego świata uruchomiły długą listę programów i mechanizmów, które
mają rzekomo pomóc globalnej gospodarce. Nie każdy z nich oznacza wzrost
inflacji. Jak się w tym nie pogubić? Ten artykuł ma na celu pomóc Wam odnaleźć
się w gąszczu informacji. Dzięki temu łatwiej będzie Wam zrozumieć, że niektóre z
wprowadzonych programów służą interesom konkretnych grup.
W pierwszej części artykułu opiszemy zastosowane mechanizmy, które mają na
celu kontrolowanie rynku obligacji, a także zapewnianie płynności jak największej
liczbie banków oraz międzynarodowych korporacji. Druga część będzie dotyczyć
interwencji, z których wiele zasługuje na miano „helicopter money”, czyli polegają
one na rozdawaniu waluty. W trzeciej części zajmiemy się pomysłami, które
obecnie są jeszcze dyskutowane za zamkniętymi drzwiami, ale wydają się być
kwestią czasu.
Nielimitowany dodruk i ciche bailouty
Zaczniemy od dobrze znanego Czytelnikom skupowania aktywów, a potem
wyjaśnimy inne wprowadzone mechanizmy.
Quantitative Easing, czyli skupowanie obligacji
Towarzyszący nam od 12 lat typ dodruku, nazywany bardzo różnie - QE, luzowanie
ilościowe, skup aktywów. Polega na tym, że banki centralne skupują obligacje
rządowe (a czasem także obligacje korporacyjne, akcje i REIT-y). Po co? Aby
podbić ich cenę i tym samym zaniżyć rentowność (więcej na ten temat
znajdziecie w słowniczku). W ten sposób koszty długu dla zbankrutowanych
państw z całego świata zostały utrzymane na niskich poziomach.
W ciągu ostatnich 12 lat największe banki centralne wydrukowały w ten sposób 15
bln dolarów.

Jakie są plany na kolejne miesiące? Bank Japonii nadal w swoim stylu będzie
skupował tyle obligacji rządowych, ile tylko będzie trzeba, aby ich rentowność
utrzymywała się w pobliżu zera. Podwoi też (z 56 mld do 112 mld USD) roczne
zakupy ETFów inwestujących w japońskie akcje. Europejski Bank Centralny
zapowiedział już skup obligacji rządowych i korporacyjnych za ponad 800 mld
dolarów. Po raz pierwszy w historii QE przeprowadzi także Narodowy Bank Polski.
Najciekawsze jest jednak to, co zrobi amerykańska Rezerwa Federalna. Otóż FED w
pierwszej kolejności ogłosił, że będzie skupował aktywa (obligacje rządowe oraz
MBSy) za 700 mld dolarów. Ostatecznie jednak w poniedziałek amerykański bank
centralny ogłosił nielimitowany skup obligacji rządowych. Żeby pokazać Wam jaka
to może być skala, przedstawiamy plany FEDu na najbliższy tydzień. Zgodnie z nimi
Rezerwa Federalna będzie codziennie skupować obligacje i MBS-y za kwotę 125
mld dolarów. Daje to 625 mld dolarów wpompowane na rynek obligacji w ciągu
tygodnia! To więcej niż w trakcie całej drugiej rundy QE - wówczas w trakcie kilku
miesięcy wpompowano 500 mld dolarów.

Przypominamy, że QE samo w sobie nie oznacza od razu wzrostu ilości waluty w
gospodarce. Trafia ona na rynki finansowe, podbijając w ten sposób wyceny
aktywów, dzięki czemu rośnie głównie majątek najbogatszej części społeczeństwa
(biedniejsi zazwyczaj nie mają w portfelach akcji czy obligacji).
Operacje na rynku repo
Bank centralny może interweniować na rynku pieniężnym i pożyczać środki
potrzebującym podmiotom (najczęściej na jeden dzień, ale czasem na dłuższe
okresy czasu). Dzieje się tak jeśli brakuje chętnych do udzielania pożyczek. Tak też
stało się w USA w połowie września, kiedy największe banki uznały, że jest to zbyt
ryzykowne (co stanowi jeden z najważniejszych dowodów, że w systemie działo się
bardzo źle już przed wybuchem epidemii).
FED wszedł na rynek repo i z tygodnia na tydzień zmuszony był pożyczać coraz
więcej. Apogeum mieliśmy kilka dni temu, kiedy FED zaczął udostępniać pulę
liczoną w bilionach, a nie miliardach dolarów. W dniach 12-13 marca dostępna do
pożyczenia była kwota 1,5 bln dolarów podczas gdy cały dług USA wynosi 23 bln.
Pamiętajcie - mówimy tutaj o środkach jakie były dostępne, a nie jakie faktycznie
były pożyczone. Należy to rozróżniać. Tak czy inaczej, w kolejnych tygodniach FED
nadal będzie pożyczał ogromne środki na rynku repo.
Primary Dealer Credit Facility
Kolejna skomplikowanie wyglądająca nazwa, ale jej znaczenie jest bardzo proste.
Primary Dealers to grupa największych banków, z których większość została
wyratowana w 2008 roku z pieniędzy podatników. Powyższy mechanizm pozwala
tym bankom na pożyczanie dowolnej ilości środków w każdym momencie „przez
okres 6 miesięcy albo dłużej, jeśli będzie to konieczne”. Ta sama pomoc była też
zastosowana podczas poprzedniego kryzysu. Banki pożyczyły wówczas łącznie 9
bln dolarów, z czego każdy z trzech banków: Citigroup, Meryll Lynch oraz Morgan
Stanley wykorzystał po ponad 1 bln dolarów.
Ten sam mechanizm może również posłużyć do cichego bailoutu największych
banków. W ramach PDCF banki przekazują do FEDu jakieś aktywa jako
zabezpieczenie, a w zamian otrzymują gotówkę. Takimi aktywami mogą być np.
akcje. Co w tym dziwnego?
Ano skoro bank komercyjny przekazuje aktywa, a dostaje w zamian gotówkę, to
ktoś musi te aktywa wycenić.
Odpowiedzialny jest za to New York Bank of Mellon (tak, prywatny bank). Czy
pozwoli aby największe banki otrzymywały aktualną, stosunkowo niską cenę
rynkową? W żadnym wypadku. Banki oddadzą swoje aktywa po zawyżonej cenie.
Przykładowo: bank posiada akcje największych spółek, które właśnie straciły 30%
od szczytu. Przekazuje je jednak do FEDu po starej cenie i otrzymuje tym samym o
42% gotówki więcej niż otrzymałby sprzedając akcje na rynku.
I nie ma żadnego znaczenia, że bank komercyjny przekazuje do FEDu akcje spółki,
która może za chwilę upaść.
Tym samym największe banki komercyjne zawsze mogą liczyć na odpowiednie
dokapitalizowanie, podczas gdy mniejsze banki muszą poradzić sobie w dużo
trudniejszych warunkach.

Commercial Paper Funding Facility
Mechanizm, który także ma na celu poprawę płynności na rynkach. Polega na
skupowaniu przez FED 3-miesięcznego długu korporacyjnego (za pośrednictwem
primary dealers). Na początek przeznaczono na ten cel 10 mld dolarów, ale ta
kwota najpewniej może szybko wzrosnąć o jedno zero.
Po kilku dniach od jego wprowadzenia FED poinformował, że w ramach CPFF
skupowany będzie też dług miast.
Primary and Secondary Corporate Credit Facility (PMCCF oraz SMCCF)
Nowy hit na rynku! FED stworzy specjalne wehikuły inwestycyjne (SPV - special
purpose vehicle). Pierwszy z nich (PMCCF) będzie nabywał nowe obligacje
korporacyjne, tak jak robi to Europejski Bank Centralny. Z kolei drugi z nich (SMCCF)
będzie inwestował także w ten dług korpo, który od jakiegoś czasu jest już
notowany.
Pamiętajcie - FED do tej pory nie interweniował na rynku obligacji korporacyjnych.
Skupowano tylko dług rządowy. Skąd ta zmiana? FED zwyczajnie nie miał wyjścia,
bo bańka na rynku obligacji korporacyjnych zaczęła pękać.
Poniżej różnica pomiędzy rentownością obligacji korporacyjnych o niskim ratingu,
a rentownością obligacji rządowych. Im wyższy poziom, tym większa ucieczka
inwestorów z rynku.

Oczywiście FED będzie inwestował w dług o wysokim ratingu, ale nie
zapominajmy, że część przedsiębiorstw ma ten wysoki rating przyznany na wyrost.
Od razu pojawiają się też pytania - kto będzie wybierał który konkretnie dług ma
być zakupiony? Przecież to idealny mechanizm do rozwoju korupcji.

Na koniec jeszcze istotne informacja - FED będzie kupował nie tylko obligacje
pojedynczych przedsiębiorstw, ale również jednostki ETFów inwestujących w dług
korpo, czyli np. ETF LQD.
Maksymalny udział FED wśród posiadaczy długu danej firmy to 10%.
Mniejsze programy
W komunikacie Rezerwy Federalnej wspomniano również o zapewnianiu płynności
dla pracodawców i konsumentów. Użyto słowa „credit”, które może być
rozumiane zarówno jako kredyt, jak i pożyczka. Czemu się tego czepiamy?
Ponieważ te środki zostaną zapewnione przez Departament Skarbu z
wykorzystaniem Exchange Stabilization Fund.
To fundusz, który zawsze będzie budził nasze podejrzenia, gdyż nawet jego budżet
od samego początku był oparty na gigantycznym przekręcie. W ramach
przypomnienia cytat z naszego artykułu o Exchange Stabilization Fund:
„Interesujący jest również sposób, w jaki wykreowano początkowy kapitał dla ESF.
W 1933 roku Amerykanom zabroniono posiadania złota.

Kruszec był wymieniany, a za każdą uncję wypłacano 20 dolarów. Następnie
dokonano dewaluacji dolara. W ten sposób pozyskano 2 mld dolarów.”
Powyżej opisaliśmy kilka mechanizmów, które oznaczają, że:
- FED będzie prowadził nielimitowany dodruk,
- Interweniuje na rynku obligacji korporacyjnych,
- Największe banki komercyjne nie mają się o co martwić,
- Największe przedsiębiorstwa będą miały dostęp do płynności.
Zapowiadany jest też specjalny mechanizm z myślą o „main street”, czyli
zapewnienie płynności dla wielu mniejszych graczy. Ale akurat ten program jest
implementowany dłużej. Dlaczego to ważne? W kontekście poprzedniego kryzysu
prof. Richard Werner wielokrotnie podkreślał, że jeśli w ogóle stosować dodruk i
zapewniać płynność, to należy robić to jak najszybciej. Widzieliśmy zresztą różnicę
między bankami z USA oraz Europy - te pierwsze zostały dokapitalizowane szybciej i
dziś trzymają się dużo lepiej (choć nie jest to jedyny czynnik).
Zapewne okaże się, że po tym kryzysie dużo lepiej poradzą sobie duże firmy z
zapewnioną płynnością niż te mniejsze. Tym samym klasa średnia po raz kolejny
oberwie najbardziej.
Helicopter money
Jak zdążyliście przeczytać, wprowadzono już całkiem sporo programów, które
mają podciągnąć rynki i zapewnić stabilizację „największym”. Władza zdaje sobie
jednak sprawę, że plebsowi też się coś należy, więc uruchamiane są programy,
które mniej lub bardziej przypominają rozdawanie waluty. To zupełnie inna
kategoria. Mowa o środkach, które trafiają prosto do gospodarki i mogą
natychmiast być wykorzystane np. do zakupów w sklepie. Im więcej takich
środków, tym wyższa będzie inflacja z którą przyjdzie się nam zmierzyć.
Jeśli chodzi o najbardziej klasyczny przykład helicopter money, to warto zwrócić
uwagę na Hong Kong, gdzie każdy z dorosłych rezydentów otrzyma po 1200
dolarów na głowę.
Jest jednak sporo miejsc gdzie takie programy będą działać w zbliżony sposób. W
Korei Południowej państwo będzie przekazywać dodatkowe środki osobom, które
musiały zrezygnować z pracy i zostać z dziećmi. Podobnie we Francji.
Dopłaty dla małych i średnich biznesów zostały wprowadzone m.in. we Włoszech,
Francji czy Wielkiej Brytanii. W niektórych krajach zapomogi są wyższe w przypadku
branż, które najsilniej ucierpiały na skutek epidemii (np. hotele).
Są kraje gdzie za jednym razem wprowadzane są całe pakiety mające na celu
wsparcie gospodarki, ich wielkości są znaczące. W przypadku Hiszpanii wartość
takiego programu stanowi równowartość 16% PKB, z kolei w Polsce jest to 10% PKB.
Mówimy więc o bardzo dużych środkach, które zwiększą ogólną ilość waluty w
obiegu, natomiast nie wzrośnie przy tym ilość dóbr i usług. To oczywiście oznacza
inflację. Nie chodzi nam tutaj o to, że pomocy ze strony państwa nie powinno być.
Chcemy jedynie zasygnalizować w którym kierunku idziemy.

Zresztą robi się wszystko, aby tej waluty w obiegu było jeszcze więcej. W kilku
krajach (Chiny, Kanada, Wielka Brytania) zdecydowano się obniżyć poziom
rezerwy obowiązkowej dla banków. Chodzi o poziom środków jakie banki muszą
trzymać pod zabezpieczenie kredytów. Tym samym banki mogą pożyczać więcej,
o ile znajdą się chętni na kredyt.
Najpoważniejszy krok dotyczy jednak ponownie Stanów Zjednoczonych, bo tam
rezerwa obowiązkowa została całkowicie zlikwidowana! Oznacza to brak
jakichkolwiek ograniczeń jeśli chodzi o skalę udzielanych kredytów. Jeśli ktoś miał
do tej pory jakiekolwiek wątpliwości co do priorytetów bankierów, to w tym
momencie zapewne się ich pozbył. Celem jest wywołanie inflacji za wszelką cenę.
Obecne działania w USA można już w tym momencie potraktować jako
budowanie fundamentów pod kolejny kryzys.
Co nas czeka?
W ciągu zaledwie dwóch tygodni zostaliśmy zalani falą dodruku oraz programami
wprowadzającymi dopłaty, ulgi, zasiłki czy przesunięcia terminów płatności
podatków i rat kredytowych. To jednak nie koniec. W przypadku niektórych krajów
(chociażby Stanów Zjednoczonych) problem epidemii koronawirusa jeszcze
przybierze na sile, a wtedy wprowadzane będą kolejne programy socjalne.
Możliwe też, że powiększy się lista banków centralnych prowadzących dodruk bez
limitów.
Z pewnością możemy oczekiwać prawdziwego helicopter money w Stanach
Zjednoczonych. Prezydent Trump już kilka dni temu przychylił się do pomysłu
rozdzielenia pomiędzy obywateli 500 mld dolarów (po ponad 1000 dolarów na
osobę). Prawdopodobnie pracownicy, którzy z powodu wirusa nie będą mogli
pracować, otrzymają 2 tygodniówki. Gwarancję wypłat przez dłuższy okres czasu
otrzymają Ci, którzy muszą opiekować się dziećmi. Ostateczny kształt tzw. pakietu
stymulacyjnego w USA wciąż jest negocjowany, ale można już przyjmować, że
jego wartość wyniesie 2 do 2,5 bln dolarów. Oznacza to, że deficyt wzrośnie o
200-250 procent.
To wciąż nie będzie koniec. Podjęty zostanie temat bailoutu (czyli wyratowania z
pieniędzy podatników) spółek, które obecnie nie mogą dalej funkcjonować, a
rząd nie chce pozwolić na ich upadłość. Mowa o spółkach energetycznych,
liniach lotniczych, być może także bankach. Niewykluczone, że z pieniędzy
podatników wyratowany zostanie Boeing. To dopiero ciekawa spółka! Jej historia
od 2013 roku do dziś będzie za kilka lat wspominana jako idealny przykład tego jak
chory jest system. Małe przypomnienie:
1. Boeing od 2013 roku do 2019 roku skupował akcje własne. W ten sposób
sztucznie podbijał ich cenę. Łącznie na buybacki wydano 100 mld dolarów.

2. Kadra menadżerska otrzymywała część wynagrodzenia w opcjach na akcje. Im
więcej przeprowadzano buybacków, tym wyższa była cena akcji. A im wyższa
była cena akcji, tym więcej menadżerowie zarabiali na opcjach.
3. W ostatnich 2 latach spółka miała spore problemy i jej dług wzrósł o 100%. Nie
przeszkadzało to jednak w dalszym wydawaniu pieniędzy na skup akcji własnych.

I pomyślcie sobie, że po tym wszystkim, Boeing zwrócił się do rządu zarówno o
krótkoterminową pomoc (tu zostanie wykorzystany Commercial Paper Funding
Facility opisany wyżej), jak i o bailout!

Mało tego, ten bailout jest całkiem prawdopodobny. Tymczasem powinno się
pozwolić na upadek Boeinga, co pozwoli na powstanie kilku nowych firm. Byłaby
to jednocześnie przestroga przed powtarzaniem błędów kierownictwa Boeinga.
Jeżeli jednak spółka dostanie pomoc, a jesteśmy o tym przekonani, to za kilka lat z
pieniędzy podatników będziemy ratować nie jednego molocha, a kilkadziesiąt
tego typu firm.
Co jeszcze nas czeka? Rosnąca skala pożyczek ze strony Międzynarodowego
Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego, w dużej mierze dla
najbiedniejszych państw. Dalsze rozszerzanie programów socjalnych w krajach na
całym świecie, w niektórych przypadkach helicopter money czyli rozdawanie
waluty.
Podsumowanie i wnioski
1. Ze względu na epidemie, wiele przedsiębiorstw straciło dochody, w związku z
czym nie mogą spłacać zobowiązań. W tym przypadku dodatkowa płynność z
banków centralnych może pomóc przetrwać najgorszy okres (podobnie jak
umorzenie zobowiązań podatkowych).
2. W międzyczasie jednak wiele osób straci pracę bądź tez będzie musiało
zaakceptować niższe wynagrodzenie. A zatem nawet kiedy sytuacja wróci do
normy, popyt w gospodarce (nie licząc dóbr podstawowych) bardzo mocno
spadnie.
3. Banki centralne będą chciały podkręcić popyt inicjując zwiększoną akcję
kredytową przy maksymalnie obniżonych kosztach kredytu, ale wiele osób i firm w
tej sytuacji będzie skupiać się na spłaceniu długów i stabilności, a nie na
zwiększaniu inwestycji/konsumpcji.
4. Banki centralne okażą się całkowicie bezradne w obliczu tego co się dzieje.
Będą miały bardzo wygodną wymówkę - wirus to coś, co przyszło z zewnątrz.
Prawda jest jednak taka, że łatwiej byłoby z nim walczyć gdyby nie idiotyczna
polityka taniego kredytu, która spowodowała „zapchanie” gospodarki długiem.
5. W takiej sytuacji grozi nam kryzys deflacyjny, natomiast obecny system nie jest w
stanie sprostać deflacji. Bankierzy dobrze o tym wiedzą, o czym świadczą
chociażby wpisy byłych prezesów FED (Bernanke, Yellen) nawołujące do
monetyzacji długu. Nadchodzi helicopter money, co ostatecznie przeniesie nas z
deflacji do okresu bardzo wysokiej inflacji.
6. Coraz więcej osób zaczyna rozumieć to, co się dzieje, dlatego popyt na złoto i
srebro rośnie z każdym dniem. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ złota i srebra jest
ograniczona ilość, z kolei waluty, jak to zostało opisane, mogą być drukowane w
nieskończoność. Co więcej, metale szlachetne, oprócz surowców, najsilniej drożeją
w okresach rosnącej inflacji.
7. Nielimitowany dodruk oraz brak jakichkolwiek ograniczeń w udzielaniu kredytów
brzmią być może abstrakcyjnie. Nie jest to jednak żadna nowość.

My po prostu powtarzamy historię. W poprzednich wiekach bardzo wiele państw
decydowało się na dodruk, kiedy ich budżet uginał się pod ciężarem zadłużenia.
Jedyna różnica polega na tym, że dziś to samo robią jednocześnie różne państwa
na całym świecie.
8. Z dużym prawdopodobieństwem kiedy epidemia dobiegnie końca, wiele osób
nie będzie już w stanie odzyskać swoich miejsc pracy. Tym samym zostaną oni
uzależnieni od państwa, a więc kontrola ze strony osób sprawujących władzę
ponownie wzrośnie.
9. W latach 2008-2020 bankierzy centralni zrobili wszystko, aby globalne zadłużenie
wzrosło. Z pełną świadomością brali udział w tworzeniu baniek spekulacyjnych,
które zachęcały ludzi do podejmowania nadmiernego ryzyka. Czy nie wiedzieli
czym to się może skończyć? Wiedzieli.
To nie jest nowa wiedza. Tak po prawdzie, to coś co wiadomo od dziesiątek lat.
Przy okazji wybuchu Wielkiego Kryzysu w 1929 roku, Paul Warburg, współtwórca
Rezerwy Federalnej mówił:
„Jeśli dopuszcza się do nieograniczonej spekulacji, to ostateczna zapaść uderzy
nie tylko w samych spekulantów, ale w cały kraj, we wszystkich obywateli.”
Czy Warburg miał coś do powiedzenia na temat obecnych działań rządzących?
Owszem.
„Nadmierna kreacja waluty czy też kredytu, bez odpowiadającego jej przyrostu
produkcji, doprowadzi do wywołania inflacji.”

P.S. 
W ostatnich tygodniach na blogu pojawiło się wielu nowych Czytelników, co
przyczyniło się też do wzrostu liczby komentarzy. Pamiętajmy jednak, że ilość nigdy
nie zastąpi jakości. Kilkadziesiąt wartościowych komentarzy to więcej niż tysiąc
wpisów emocjonalnie komentujących wydarzenia rynkowe. Jesteśmy przekonani,
że to rozumiecie i popieracie, dlatego od dziś wprowadzamy skrupulatną
moderację komentarzy.
Bezwartościowe wpisy o tym co dzieje się w danej chwili na rynku będą wycinane.
Zbanowane zostaną konta osób, które prowokują do sprzeczek, zamiast kulturalnie
wymieniać argumenty. Poza tym obowiązują wszystkie ustalone wcześniej zasady.

P.S. 2
Informacja od Tradera21:
Przez weekend dostaliśmy kilkanaście maili z prośbą o udostępnienie ostatniego
webinaru na naszym kanale. Nie bardzo mam czas odpisywać każdemu więc
odpowiem tu.
Ostatni webinar trwał prawie 4,5 godziny. Jego przygotowanie i poprowadzenie
kosztowało mnie ogrom pracy i energii co zresztą było słychać w pierwszych i
ostatnich minutach.
Był to pierwszy i na pewno nie ostatni webinar tego typu zwłaszcza, że pokój
wypełnił się 30 min przed rozpoczęciem. Dostęp do takich wydarzeń był i będzie
ograniczony wyłącznie do osób, które kupiły książkę przez naszą stronę. Jest to z
mojej strony ukłon w kierunku ponad 8 tys osób, które zaufały mi na tyle aby kupić
coś nad czym pracowałem ostro przez prawie rok i jednocześnie dzięki którym
ufundowaliśmy ponad 33 000 posiłków w ramach akcji Pajacyk.
Jeżeli ktoś uważa, że 349 zł za cztery najwyżej oceniane książki w historii portalu
Lubimy Czytać o tematyce finansowej to za dużo, rozumiem. Wy musicie
zrozumieć natomiast, że nie wszystko można mieć za free.
Kolejny webinar za ok 2-3 tygodnie poświęcę w większości REIT’om, bo wreszcie po
latach pojawiają się fajne okazje. Może w końcu wygaśnie mit jakobym był
przeciwnikiem inwestowania w nieruchomości.
Na koniec mam do Was pytanie. Do tej pory najlepiej sprawdzał się Go To
Webinar. Przy transmisji live z możliwością zadawania pytań jest on ograniczony do
1000 osób jednocześnie. Jeżeli macie naprawdę sprawdzone narzędzia
umożliwiające jednoczesny dostęp do dużo większej grupy osób to dajcie znać.
Możliwości YT już znamy i testujemy.
Independent Trader Team

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

Koronawirus zostawi swoje piętno?
Autor: Iths
W obecnej sytuacji zakładam, że temat pandemii i zagrożenia wirusowego nie
zniknie z tematów publicznie ważnych i omawianych przez najbliższe 10-15 lat. Jak
z terroryzmem od WTC 2011. Praktycznie do teraz temat terroryzmu i zagrożenia z
nim związanego był odgrzewany co pewien czas i wykorzystywany do osiągania
celów politycznych (inwigilacja, podsłuchiwanie, Afganistan, Irak, stan wyjątkowy
we Francji etc). Zagrożenie wirusem będzie odgrzewane co pewien czas aż nam
wejdzie w krew i stanie się codziennością. Strachem przed śmiercią od wirusa
szybciej lub wolniej zabiorą nam kolejne elementy wolności w imię zdrowia
publicznego. Np gotówka czy wolność zgromadzeń i poruszania się. Państwa
nawet będą mogły po cichu pacyfikować opozycję czy krnąbrnych obywateli np.
kwarantanna, zakazem wychodzenia i więzieniem za ich złamanie i to przy
poklasku i zgodzie gawiedzi. Za parę lat jeśli koronawirus się znudzi to postraszą
innym wirusem, który zabija 20-30%. Takiego wirusa nawet nie musi być, wystarczy
że media i rządy odpowiednio nakręca temat. Mam też wrażenie że jak mieliśmy
boom na spółki technologiczne to w tym dziesięcioleciu będą rosły jak grzyby po
deszczu korpo farmaceutyczne (produkujące nowe lekarstwa, szczepionki) i
będzie na to wielkie zapotrzebowanie wśród ludu albo nawet przymus (kupią to
państwa).

Helicopter Money
Autor: buffett
Wszystkie te działania być może nie oznaczają rozdawnictwa sensu stricto, ale
bardzo je przypominają. Koncepcja ta opiera się zasadniczo na założeniu, że
banki centralne powinny wypłacić obywatelom środki (stąd nazwa "luzowanie
ilościowe dla ludności"), aby zwiększyć ich siłę nabywczą, zamiast kierować
pomoc do banków, jak miało to miejsce podczas poprzedniego kryzysu. Łatwo
zrozumieć, dlaczego koncepcja ta jest wyraźnie atrakcyjna politycznie, w
szczególności w okresie zawirowań. W ciągu nieco więcej niż dekady przeszliśmy
od "ratowania banków" w latach 2007-2008 do "ratowania MŚP i wszystkiego
innego" bez względu na koszty w 2020 r.

Przykłady powyżej dotyczą bardziej wsparcia fiskalnego, jednak inspiracją do
niego były wyraźnie "pieniądze z helikoptera" w tym znaczeniu, że rządy dosłownie
rozdają pieniądze obywatelom, w szczególności w przypadku wypłat środków
pieniężnych, aby zapobiec upadkowi całego systemu. Podstawowe założenie to
zalanie gospodarki nielimitowanymi środkami pieniężnymi, aby zapobiec
pogorszeniu kryzysu. Transfery te podwyższają dług publiczny i ostatecznie
finansowane są obligacjami skarbowymi, które najprawdopodobniej zostaną
nabyte przez banki centralne. W tym momencie warto pamiętać, że ponad 70%
niemieckich obligacji skarbowych i ponad 60% francuskich obligacji skarbowych
znajduje się w posiadaniu banków centralnych na poziomie globalnym.

Co będzie dalej?
Autor: jerry_sparrow
Całkiem racjonany komentarz. Proponuję dorzucić jeszcze kilka puzzli do
układanki:
1. U$A ma trudności w odwróceniu sojuszy w Azji. Mam głównie na myśli
przekonanie pierwszego z paczki Rosja-Chiny-Iran, gdzie być może nawet
przehandlowanie Europy środkowo-wschodniej nie będzie wystarczająco
atrakcyjne.
2. Koalicja germańsko-francuska zrobiła się zbyt asertywna od czasu wypchnięcia
do Europy toksycznych aktywów po 2008 (w koszyku waluty SDR Euro straciło w
ciągu 4 lat chyba około 7%). Teraz GER-FRA cały czas coś przebąkują o armii
europejskiej i nawet stworzyli specjalny pakt technologiczny o promocji
uwspólnionych standardów.
3. Patrząc na wykresy dowolnej pary walutowej z puli: EUR/USD/GBP/CHF w skali
ostatnich 20 lat widać że wszystkie dążą do tej samej wartości i aktualnie
praktycznie ją osiągnęły. Być może schemat petrodolara się skończył i to był
powód wyjścia pewnych b. znanych rodzin z firm petrochemicznych i obecnych
spadków. Być może nie ma już potrzeby żeby goje migrowały tanio po świecie,
być może teraz muszą siedzieć na miejscu. Byłoby bardziej ekologicznie…
4. Wiele krajów z klasy "poważnych" w rozumieniu S. Michalkiewicza wprowadziło
mechanizmy oddłużania w ostatnich latach. Pozostałe nie.
To co jest pewne to to, że stary system układu sił na świecie był naprężony do
granic możliwości. Stworzył się teraz sam(z pomocą?) problem epidemiczny, który
zaangażuje uwagę społeczeństwa na długie miesiące. Da to możliwość
wykonania
niezauważonych
zmian
prawnych,
możliwość sprawdzenia
efektywności blokowania przepływu towarów i ludzi, reakcji dużych populacji
maniaków telewizyjno-internetowych na wojnę informacyjną. Czysto hipotetycznie
można by np. wykonać jakieś duże ruchy wojskowe kiedy wszyscy będą na
kwarantannie i nie będą latały cywilne samoloty ... Jednym słowem całkiem sporo
nowych możliwości.

Ja obstawiam scenariusz taki, że nawet jeśli uda się ustabilizować sytuację dot.
epidemii, to konsekwencje gospodarcze będą stopniowo rozkładały na łopatki
większość państw narodowych. Decyzyjność powędruje na szczebel wyżej,
poprzez zaciskanie pętli długu na szyi.
Prawdą niestety jest to, że niskie stopy procentowe są jak narkotyk zarówno dla
osób prywatnych jak i firm i całych państw. Dlatego też źródło problemów jest w
mechanizmach emisji pieniądza i osobach je kontrolujących.
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