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III kwartał przyniósł sporo emocji na rynkach akcji. Wahania cen wyraźnie wzrosły, a dla części indeksów tegoroczna wzrostowa passa została
przerwana. Do połowy lipca wciąż widoczny był entuzjazm inwestorów – czołowe parkiety „świeciły się na zielono”, kontynuując trend z
pierwszego półrocza br. Wsparciem był mocny wzrost aktywności gospodarczej po wiosennym zniesieniu COVID-owych restrykcji, w tym
tych związanych z podróżowaniem miedzy krajami. Ożywienie znalazło odzwierciedlenie w dobrych wynikach spółek za II kwartał br.
„Pocovidowe” odbicie, choć oczywiście pożądane i wyczekiwane, pociągnęło za sobą mocny wzrost inflacji. Był on widoczny już wiosną, jednak
dynamika wzrostu cen wyraźnie przyspieszyła latem. Inwestorzy nerwowo zareagowali szczególnie na skok inflacji w USA, która w czerwcu
wyniosła 5,4% (r/r), najwięcej od 2008 r. Nasiliły się obawy o szybsze tempo normalizacji polityki pieniężnej, w tym głównie o wzrost stóp
procentowych. Reakcja amerykańskiego banku centralnego była stonowana – szef Fed zwracał uwagę, że sytuacja amerykańskiej gospodarki
jest wciąż daleka od optymalnej. Napięcie na rynkach wywoływał także wzrost zakażeń COVID-19, wywołany wariantem delta. W efekcie,
czołowe indeksy akcji w połowie lipca mocno traciły. Spadki nie były długotrwałe – po kilku dniach na parkiety powrócił trend wzrostowy. W
sierpniu sentyment był znacznie lepszy – ceny akcji rosły, bez tak dużej zmienności jak w lipcu. Inflacja w USA wyhamowała, a inwestorzy
odetchnęli z ulgą. Uważnie obserwowali rozwój sytuacji „covidowej”, ale ich uwaga skupiała się na pozytywnych skutkach wzrostu
gospodarczego. Pod koniec miesiąca uwaga świata finansów skierowana była ku dorocznemu spotkaniu w Jackson Hole, gdzie szef Fed ogłosił,
że w tym roku dojdzie do ograniczenia programu skupu aktywów. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to równoległej podwyżki stóp
procentowych. Przekaz odebrano jako gołębi i nie wywołał większej reakcji rynków. Sierpień był szczególnie udany na warszawskiej GPW, dzięki
dobrym odczytom PKB i z rynku pracy. Wrzesień przyniósł mocne ochłodzenie na rynkach – większość indeksów systematycznie doświadczała
spadków, w związku z obawami o spadek aktywności gospodarczej i poziom inflacji (mimo wolniejszej dynamiki wzrostu cen w USA). Oliwy
do ognia dodała sytuacja Evergande, chińskiego giganta z sektora nieruchomości, który ogłosił, że nie jest w stanie regulować swoich
zobowiązań, co wywołało pytania o ryzyko dla stabilności systemu finansowego. W ostatecznym rozrachunku III kwartał nie przyniósł dla
czołowych indeksów akcji większych zmian.
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III kwartał na rynku obligacji upłynął pod znakiem wzrostu rentowności (spadku cen), przede wszystkim papierów skarbowych. Papierom
dłużnym nie sprzyjała większa aktywność gospodarcza i postępujące, choć nieco wolniejsze, tempo szczepień, które z jednej strony zwiększają
apetyt na ryzyko (odejście od obligacji, jako bezpiecznych przystani na rzecz akcji), a z drugiej rodzą presję inflacyjną, przybliżają widmo wzrostu
stóp procentowych. W wakacje dynamika wzrostu wskaźnika CPI (ang. consumer price index) przyspieszyła. Lipcowe odczyty wskazały, że w
czerwcu w USA inflacja wzrosła do 5,4% (r/r), w Niemczech do 2,3% (r/r), a w Polsce utrzymała się na ponad 4-procentowym poziomie (r/r).
Końcówka lipca przyniosła ważne informacje dla rynku długu w Europie Środkowo-Wschodniej – węgierski bank centralny po raz drugi w tym
roku zdecydował się podwyższyć stopy procentowe, co wywołało spory wzrost rentowności polskich 10-letnich obligacji skarbowych. W oczach
inwestorów zwiększyło się prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce. Inflacyjne odczyty za lipiec i sierpień utrzymały
napięcie na rynku długu. Co prawda w USA wzrost cen wyhamował (w lipcu utrzymał się na poziomie 5,4% r/r, a w sierpniu spadł do 5,3% r/r),
lekko studząc emocje inwestorów, ale na Starym Kontynencie sytuacja nie uległa zmianie – ceny dalej rosły. W Polsce wyższa inflacja była
mocnym sygnałem, że RPP może zdecydować się na podniesienie stóp, zwłaszcza, że w sierpniu na Węgrzech doszło do trzeciej podwyżki. Warto
również zwrócić uwagę, że w wakacje banki centralne USA (Fed) i strefy euro (EBC) poinformowały, że w tym roku planują ograniczyć programy
skupu aktywów. Informacja ta nie wywoła jednak większego zamieszania – obie instytucje dbają o to, by z rynkami komunikować się łagodnie,
podkreślając m.in. że działania będą dostosowane do panującej sytuacji rynkowej oraz że nie oznaczają, że stopy procentowe wzrosną. W
ostatecznym rozrachunku w III kwartale rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła – w przypadku amerykańskich papierów lekko, bo
o +0,02 pkt. proc. (z 1,47% do blisko 1,49%), a polskich znacznie mocniej, bo o ponad +0,5 p.p. (z 1,63% do ok. 2,17%).
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Fundusz Nationale-Nederlanden DFE, w ramach którego są inwestowane wpłaty posiadaczy IKE i IKZE, zakończył III kwartał
2020 r. na lekkim plusie. W ciągu minionych trzech miesięcy fundusz zarobił +2,38%, czyli mniej więcej tyle ile cały rynek
Optymizm na rynkach przełożył się na dobre wyniki Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro, które inwestują wpłaty
dobrowolnych funduszy emerytalnych. Dodatni wynik za ostatni kwartał pozytywnie wpłynął na długoterminowe stopy
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domieszką papierów korporacyjnych, pozwoliło zmniejszyć wpływ negatywnych trendów rynku obligacji na portfel.

Classified as Confidential

