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W dzisiejszym wydaniu:
Czy dodruk musi wywołać hiperinflację?

Str. 2

Dodruk utożsamiany jest z nieuchronnym nadejściem hiperinflacji. Zanim jednak
do tego dojdzie, bardzo prawdopodobne jest umocnienie dolara i deflacja, o
czym szerzej piszemy w artykule.

Najważniejsze wykresy minionych tygodni Październik 2020

Str. 3-15

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was zbiór najciekawszych wykresów z ostatnich
kilku tygodni. Dowiecie się m.in. skąd amerykanie biorą pieniądze na swoje wydatki oraz poznacie perspektywy dla surowców.
Co dalej ze światową gospodarką? – DEBATA Trader21, Bartosiak, Kwiecień, Piech

Str. 16

Podczas półtoragodzinnej debaty na konferencji Masterclass, Trader21 oraz inni
uczestnicy przedstawili swoje przewidywania dla światowej gospodarki w dobie
"pandemii" koronawirusa.
Wielki Reset – najwyżej ocenione wystąpienie
na XTB Masterclass 2020

Str. 17

Zapraszamy do obejrzenia najwyżej ocenionego wykładu z tegorocznej konferencji TXB Masterclass 2020, w którym Trader21 przedstawił m.in. w jaki sposób globaliści wykorzystują "pandemię" do własnych celów.
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Czy dodruk musi wywołać hiperinflację?
Witajcie,
w ostatnim wywiadzie udzielonym Wapniakowi poruszyłem kwestię, o której rzadko
wypowiadam się na YT. Chodzi o zwiększanie ilości waluty w obiegu i możliwej hiperinflacji. Generalnie wielu inwestorów spodziewa się w najbliższym czasie osłabiania
dolara i wysokiej inflacji zarówno w USA jak i na innych rynkach. To rzeczywiście najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale w długim terminie.
Co z najbliższymi miesiącami? To, co dzieje się obecnie w globalnej gospodarce,
powoduje, że obywatele i firmy ograniczają wydatki. Spada cyrkulacja waluty, co
wpływa także na niższą inflację. Jeśli ta niepewność wywoła spadki na rynkach finansowych, to będziemy mieć zapewne do czynienia z umocnieniem dolara. Będzie to cios dla dziesiątek krajów, które spłacają długi denominowane właśnie w
amerykańskiej walucie. Ostatecznie możemy mieć do czynienia z okresem, w którym to dolar poradzi sobie lepiej niż większość walut. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule - "Czym jest Dollar Milkshake Theory? Czy czeka nas deflacja?".

https://youtu.be/hVH_QDZgTpM

Trader21
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Najważniejsze wykresy minionych tygodni – Październik 2020
Obywatele uzależnieni od polityków
Skąd pochodzą pieniądze, które wydajemy na mieszkanie, auto czy żywność? W
Familiadzie zapewne najwyżej punktowaną odpowiedzią byłaby „praca”. A jak wygląda to w rzeczywistości? Najnowsze badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazało, że ponad 50% dorosłych obywateli wydaje na konsumpcję
środki otrzymane w ramach specjalnych zasiłków (tzw. Stimulus checks). Z kolei mniej
niż 50% odpowiedziało, że wykorzystuje środki zarobione przez samych siebie (w ankiecie można było wybrać kilka odpowiedzi).
Co prawda 28% wspomniało o środkach zarabianych przez partnera, ale jeszcze
więcej, bo 31% podało „Social Security payment”, czyli kolejny rodzaj zasiłku.

Jeśli komuś wydaje się, że ta statystyka zmieni się drastycznie wraz z końcem epidemii, to przypominamy, że w Stanach Zjednoczonych liczba osób klasyfikowanych
„poza siłą roboczą” przekroczyła 100 mln. Mowa o osobach, które albo nie zamierzają podejmować pracy albo jej szukały i nie znalazły zatrudnienia przez kilka tygodni. Kolejne miliony osób zalicza się do grupy bezrobotnych.
Tymczasem w trakcie 10 lat po kryzysie (2009-2019) w amerykańskiej gospodarce
powstało 22 mln miejsc pracy. Tym razem będzie to szło jeszcze wolniej, gdyż w wielu
branżach nastąpi automatyzacja, popularniejsze stanie się wykorzystanie robotów.
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Podsumowując, pora przyzwyczajać się, że w zachodnich krajach osoby korzystające z zasiłków stanowią gigantyczną część społeczeństwa, przekraczającą nawet
50%. I będzie tak dopóki systemy finansów publicznych w poszczególnych krajach
nie ugną się pod własnym ciężarem (albo do momentu jakiegoś kataklizmu na rynku
obligacji).
Co do odzyskiwania miejsc pracy, zwracamy uwagę na jeszcze jedną kwestię. Wiosną w USA zwalniano zarówno osoby pracujące za duże pieniądze, jak i tych którzy
zarabiali niewiele. Kolejne miesiące pokazały natomiast, że odzyskiwane są głównie
te najsłabiej płatne miejsca pracy. Z tymi dobrze płatnymi (kolor czarny) jest dużo
gorzej.

To ważne, ponieważ o kondycji gospodarki nie świadczy jedynie stopa bezrobocia,
ale też to, ile jest dobrze płatnych miejsc pracy. Jeśli jedna osoba w gospodarstwie
zarabia bardzo dobrze, to reszta może nie pracować wcale, a rodzina wciąż będzie
mieć przyzwoitą sytuację finansową.

Chiny radzą sobie z wirusem
Poniższy wykres pokazuje jakie wyniki w drugim kwartale wypracowały poszczególne gospodarki grupy G20. Chiny są jedynym państwem „na plusie”, co wynika w
dużej mierze z faktu, że oberwały znacznie mocniej w pierwszym kwartale.
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Pojawia się coraz więcej analiz, które sugerują, że nawet biorąc pod uwagę cały
2020 rok, Chiny zanotują jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o PKB. Naszym
zdaniem dane płynące z Państwa Środka trzeba brać z dystansem, ale jedno nie
ulega wątpliwości: Chiny naprawdę mogą okazać się największym wygranym tego
trudnego roku. Wskazuje na to chociażby kolejna grafika pokazująca udział Chin w
globalnym eksporcie.
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Jak widać, w ostatnich miesiącach udział ten znacząco wzrósł i biorąc pod uwagę
obecne informacje dotyczące zachorowań i obostrzeń, sytuacja wciąż wygląda
świetnie z perspektywy Pekinu.

Spory rajd miedzi
Ostatnie tygodnie przyniosły bardzo silne wzrosty cen miedzi. W tym samym czasie
złoto generalnie krążyło w okolicach 1900 USD za uncję. W efekcie miedź znalazła
się na najwyższym poziomie względem złota od 6 miesięcy. W przeszłości taka sytuacja nie była najlepszym prognostykiem dla cen tego surowca.
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Wraz ze spadkami miedzi w takich momentach mocno traciły również rynki wschodzące, które są w znacznym stopniu powiązane z surowcami.
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Naszym zdaniem odreagowanie na cenach miedzi jest jak najbardziej prawdopodobne, choć zapewne będzie dużo łagodniejsze, jeśli wybory w USA wygra Donald
Trump. Jego ewentualna druga kadencja przyniesie zakrojone na szeroką skalę programy infrastrukturalne, które będą zwiększać popyt zarówno na miedź, jak i pozostałe metale przemysłowe.
Uwaga: ten fragment został napisany w chwili, kiedy miedź kosztowała 3,15 USD.

Globalny dług puchnie z miesiąca na miesiąc
W niedawnym artykule „Koronawirus, czyli zielone światło dla niszczenia gospodarki” pokazywaliśmy na przykładzie Grecji, że wysoki poziom długu może przynieść
dekadę bez jakiegokolwiek wzrostu gospodarczego. Z kolei w tekście „Czym jest
Dollar Milkshake Theory?” zwróciliśmy uwagę na gigantyczny dług krajów zarówno
rozwiniętych, jak i rozwijających się, zaciągnięty w dolarze.
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Pewne uzupełnienie tych dwóch tematów stanowi poniższa grafika, która pokazuje
zadłużenie krajów rozwiniętych i rozwijających się w odniesieniu do PKB.

Jak widać, w przypadku obu grup notujemy dziś rekordowe poziomy zadłużenia.
Gigantyczny dług będzie coraz silniej ograniczał rozwój gospodarczy. Obligacje zadłużonych krajów staną się jeszcze bardziej ryzykowne. Dlatego też spodziewamy
się, że coraz więcej banków centralnych będzie zmuszonych do skupowania rządowego długu. Przypomnijmy, że w Polsce tego typu praktyki wprowadzono w marcu
tego roku, kiedy wszyscy zajęci byli koronawirusem.

Pesymizm wokół polskich akcji
Zamykanie kolejnych branż oraz wprowadzane obostrzenia odbiły się na GPW. Apogeum nastąpiło podczas środowej sesji, kiedy główne indeksy warszawskiej giełdy
straciły po ponad 5%. W efekcie indeks optix (indeks optymizmu) dla ETFu dedykowanego polskiej giełdzie spadł do poziomu 1, w skali 0-100.
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Równie złe nastroje towarzyszą obecnie jedynie niemieckiej giełdzie.
Dlaczego zerkamy akurat na ETF EPOL, a nie po prostu na indeks WIG? Dlatego, że
EPOL pokazuje polską giełdę w taki sposób w jaki widzą ją zagraniczni inwestorzy
(wielu z nich inwestuje w Polsce poprzez ten ETF). Jego notowania są zależne od
tego jak zachowują się polskie spółki oraz od tego jak radzi sobie złoty względem
dolara. Jeśli akcje są tanie, a złoty słaby, to jest to niezły moment dla zagranicznych
inwestorów by inwestować na GPW.
W chwili obecnej, z perspektywy międzynarodowego inwestora, polskie akcje są
atrakcyjnie wycenione. Problemem jest jednak waluta. Na fali kolejnych obostrzeń
złoty może jeszcze stracić do dolara. Przypominamy, że wiosną świat rzucił się na
polskie akcje, gdy szorowały po dnie, a kurs USDPLN wynosił ponad 4,20. Dziś jest to
3,95. Z pewnością jest tu potencjał do dalszego spadku złotego, zwłaszcza jeśli sytuacja wokół koronawirusa nie ulegnie poprawie.
Co do ETFu EPOL, to daje on ekspozycję na WIG20, czyli w dużej mierze na spółki
państwowe, które nie przestają rozczarowywać. Naszym zdaniem, jeśli już rozważamy zakupy na GPW, to najlepiej wybierać spośród małych i średnich spółek, które
są ciekawie wycenione. Dlatego też działamy nad funduszem, który umożliwia inwestycję właśnie w te mniejsze spółki i będzie odpowiednikiem sWIG80.

Nadchodzą zmiany w branży finansowej
Kilka dni temu świat finansów obiegła informacja o tym, że PayPal umożliwi klientom
zakup i sprzedaż kryptowalut.

IndependentTrader.pl

Strona 10

Na początek będą to Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash i Litecoin. W najbliższym czasie
usługa będzie dostępna tylko w USA. Docelowo jednak PayPal chce umożliwić
klientom płacenie kryptowalutami w 26 mln sklepów na całym świecie. Komunikat
firmy bardzo pozytywnie wpłynął na notowania Bitcoina (czerwona strzałka).

Generalnie decyzja PayPal to kolejny krok w kierunku popularyzacji cyfrowych walut. Nic dziwnego, że najpopularniejsze kryptowaluty, a także powiązane z nimi projekty, notują w tym roku bardzo dobre wyniki na giełdzie.

IndependentTrader.pl

Strona 11

Na drugim biegunie znajdują się tradycyjne banki, których zyski zostały znacząco
ograniczone przy okazji obniżania stóp procentowych w USA. Co gorsza, nic nie zapowiada, aby FED miał w najbliższym czasie zdecydować się na podwyżki.
Naszym zdaniem zestawienie widoczne na grafice pokazuje zmianę warty w branży
finansowej. Za kilka lat banki komercyjne będą odgrywać marginalną rolę bądź też
całkowicie znikną. Z kolei waluty cyfrowe będą zdobywać kolejne rynki.

Biden zapowiada gigantyczne podatki
W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje dotyczące podatków dla
najbogatszych, które zaproponował Joe Biden. Po szczegółowych wyliczeniach
okazało się, że w niektórych stanach osoby zarabiające powyżej 400 tys. USD rocznie, zapłacą dochodowy w wysokości ponad 60%!
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Jeśli uważacie, że to skrajne przypadki, to publikujemy wyliczenia dla większej liczby
stanów. Gołym okiem widać, że w przypadku wygranej Bidena, podatki rzędu 50%
będą normą.
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Z tymi propozycjami wiąże się też dość zabawna sytuacja. Otóż raper 50 Cent stwierdził, że poprze Trumpa, niezależnie od tego w jaki sposób obecny prezydent podchodzi do czarnych. Powód? Raper nie zamierza płacić gigantycznych podatków
proponowanych przez Bidena.
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Co dalej ze światową gospodarką? – DEBATA – Trader21, Bartosiak, Kwiecień, Piech
Drodzy Czytelnicy,
23 października przy okazji konferencji XTB Masterclass wziąłem udział w debacie z
dr Bartosiakiem, dr Kwietniem i dr hab. Piechem. Dziś możecie ją obejrzeć na YT.
Rozmowa dotyczyła przyszłości globalnej gospodarki. Poruszyliśmy jednak wiele bardzo szerokich zagadnień. Znajdziecie tam m.in. odpowiedzi na pytania:
- Czy dodruk pieniądza doprowadzi do wzrostu inflacji?
- Czy zbliża się największy kryzys gospodarczy od lat?
- Czy dominacja USA dobiega końca?
- Czy

główni

producenci

surowców

zwrócą

się

w

stronę

Rosji

i

Chin?

Oprócz kwestii ekonomicznych i geopolitycznych znajdziecie również informacje,
które możecie wykorzystać w praktyce. Mówiliśmy o:
- przewartościowaniu spółek technologicznych,
- prognozach inwestycyjnych na najbliższe miesiące,
- wyborach w USA,
- rynku nieruchomości,
i wielu innych.
Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia debaty.
PS. W tym roku 3 raz z rzędu mój wykład został najwyżej oceniony wśród uczestników
konferencji. Żałuję, że z powodu pandemii nie dane nam było się spotkać osobiście,
a czas wystąpień ograniczono do 45 minut. Nie było czasu ani na przedstawienie
konkretnych tipów inwestycyjnych, ani na sesję pytań i odpowiedzi. Dlatego postanowiłem cały wykład upublicznić na moim kanale YT. Wersja, którą opublikuję będzie rozszerzona o treści, których z uwagi na ograniczenia czasowe nie mogłem pokazać podczas konferencji. Nagrania spodziewajcie się już niebawem, a żeby Wam
nie umknęło sugeruję zasubskrybować kanał „Independent Trader” na YT.
https://youtu.be/ZlKsYjlRluY

Trader21
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Wielki Reset – najwyżej ocenione wystąpienie na XTB Masterclass 2020
Drodzy Czytelnicy,
na tegorocznej konferencji XTB Masterclass ponownie ogłoszono plebiscyt na najlepszy wykład i ponownie (po raz 3 z rzędu) udało mi się go wygrać. Mimo zwycięstwa czuję pewien niedosyt. W tym roku, ze względu na pandemię całość odbywała się wyłącznie w trybie online, a ja lubię bezpośredni kontakt z słuchaczami.
Ponadto czas wystąpień ograniczono do 45 minut i nie mogłem się "rozkręcić". Dlatego przygotowałem dla Was rozszerzoną wersję mojego wykładu.
Co to oznacza?
Znajdziecie tu wszystko to o czym mówiłem w trakcie konferencji + konkretne tipy
inwestycyjne. Mój wykład z Masterclass jest, póki co dostępny tylko dla klientów brokera, lecz tu macie wszystko (a nawet więcej) podane na tacy.
Miłego oglądania,
Trader21
PS. Przy okazji pewnie zauważyliście, że zacząłem nagrywać z kamerką. Dajcie znać
czy taka forma prezentacji Wam odpowiada. Jednocześnie zachęcam Was do subskrybowania kanału, na którym pojawia się coraz więcej nagrań. Nie wszystkie będą
publikowane na blogu, więc warto dać "suba" i być na bieżąco.

https://youtu.be/Bd4VBIgByes
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Opinie Czytelników
Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z
nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie.

Sytuacja medyczna w Polsce
Autor: WhiteDragon
Niemcy przejmują pacjentów z Francji i Belgii (między innymi), oferowali pomoc Polsce, polskie władze uznały, że będą radzić sobie same. Tak sobie radzą, że wielu
Polaków nie ma szans na opiekę medyczną (bo na prywatną ich nie stać, a publiczna oczywiście nie działa) i umiera z powodów, z których nie musiałoby umierać.
Kaczyńskiemu jest wszystko jedno, bo i tak jest stary, ale Dudzie (prezydent), Morawieckiemu (prezes rady ministrów), Niedzielskiemu (minister zdrowia) i Kamińskiemu
(MSWiA) trochę się dziwię.

Na temat wyborów USA
Autor: Freeman
Wybór Trumpa na prezydenta przed czterema laty był takim samym wypadkiem
przy pracy jak referendum o Brexit. Po takich wpadkach bandyci nauczyli się prewencji. Biden przed wyborami popełnił freudowski błąd przejęzyczenia. Zamiast powiedzieć: jesteśmy dobrze zabezpieczeni przed zafałszowaniem wyniku wyborów,
powiedział coś w stylu: jesteśmy najlepiej przygotowani do sfałszowania wyniku wyborów. Z dobrych źródeł wiem, że było dużo nieprawidłowości. Pytanie czy Trump
ma potencjał przebicia prawnego w zaistniałej sytuacji. Niemcy już gratulują Bidenowi i proponują nowy początek. Inaczej zezwalają mu na dalszą destrukcję Europy.
Izrael mówi, wygrana Bidena oznacza rychłą wojnę Izrael Iran.

Czy czekają nas kolejne obostrzenia?
Autor: NICK
Czy jest pandemia czy jej nie ma to spodziewajmy się dużej blokady gospodarczej
do max 2 tyg. Wszystkie te marsze na Warszawę będą doskonałym pokazem dla
ludzi. Co się dzieje, gdy manifestujemy. Służba zdrowia zakorkuje się też góra za 2
tyg. Myślę, że do wiosny będzie ciekawy teatrzyk. Później może szczepionka, upadek
systemu finansowego. Taka nie kończąca się historia, aż wszystko przewróci do góry
kołami. Trzymajcie się mocno!
Pamiętajmy czas grypy dopiero przed nami, ludzi już nie operują ze złamaniami z
przemieszczeniem itp.
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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 dezaktualizować, a ich autor nie jest zobowiązany do ich uaktualniania.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia 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 modyfikowane w żadnej formie bez pisemnej zgody autora.
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