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Kolejna podwyżka stóp EBC. Duża przecena na rynkach długu. 

Komentarze Zespołu Ekonomistów ING możesz śledzić na Twitterze @ING_EconomicsPL
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W skrócie.

Kalendarz makroekonomiczny
Data Kraj Godzina Wydarzenie Okres Prognoza ING Konsensus Poprzednio

25 X Niemcy 10:00 Wskaźnik IFO X 83,5pkt. 83,3pkt. 84,3pkt.

USA 15:00 Ceny nieruchomości CaseShiller r/r VIII 13,7% 14,0% 16,1%

16:00 Nastroje gospodarstw domowych X 105pkt. 106pkt. 108pkt.

26 X USA 16:00 Sprzedaż nieruchomości IX 550tys. 630tys. 685tys.

27 X Strefa euro 14:15 Decyzja EBC +75pb +75pb +75pb

USA 14:30 PKB kw/kw SAAR III kw. 1,7% 2,1% -0,6%

28 X Niemcy 10:00 PKB r/r III kw. - 0,7% 1,8%

CPI r/r X - 10,1% 10,0%

• W czwartek spodziewamy się kolejnej podwyżki o 75pb przez EBC. Jastrzębie skrzydło Rady Prezesów najwyraźniej przekonało
pozostałych członków o konieczności ponownej podwyżki stóp. W przeciwieństwie do okresu poprzedzającego posiedzenia w lipcu i
wrześniu, nie było żadnych publicznych dyskusji na temat wielkości podwyżki. Wzrost stóp o 75pb jest już w cenach, ale duże
implikacje może mieć formalne rozpoczęcie dyskusji o usunięciu nadmiaru płynności i docelowej stopie EBC.

• W kwestii zacieśnienia ilościowego (QT), nawet jeżeli dyskusja mogła się rozpocząć w EBC, to przy obecnych zagrożeniach dla
stabilności finansowej, ostatnich doświadczeniach Wielkiej Brytanii i bardzo niepewnych perspektywach makro, QT jest wciąż odległe.
C.Lagarde kilkakrotnie wspominała, że zanim rozpocznie się QT, stopy procentowe będą musiały zostać sprowadzone do normalnego
lub neutralnego poziomu. Ewentualne QT byłoby raczej zakończeniem reinwestycji niż aktywną sprzedażą obligacji. Ponieważ wciąż
widzimy koniec cyklu podwyżek stóp przez EBC w pierwszym kwartale przyszłego roku, stopniowe wygaszanie reinwestycji w ramach
programu skupu aktywów (APP) mogłoby się rozpocząć najwcześniej wiosną 2023.

• Prezes francuskiego banku centralnego powiedział, że EBC może "szybko" przejść do stopy depozytowej na poziomie 2% do końca
roku. Podobnych komentarzy udzielił główny ekonomista EBC P. Lane, wskazując, że EBC widzi obecnie neutralną stopę procentową
nieco powyżej wspólnego przedziału 1% - 2%. Nie spodziewamy się jasnego komunikatu na temat tego, gdzie mogłaby znajdować się
docelowa stopa procentowa w obecnym cyklu, ale widzimy rosnący konsensus w EBC, że przynajmniej neutralną stopą jest obecnie
stopa depozytowa w okolicach 2%. Wpisuje się to w nasz postulat EBC o kolejnej podwyżce stóp o 50 pb w grudniu i o 25 pb w lutym,
następnie brak podwyżek, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że już na grudniowym posiedzeniu prognozy inflacyjne EBC na
lata 2024 i 2025 wskażą na powrót do stabilności cen.

• a
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Rynki walutowe – €/US$ w trendzie bocznym.
Główne pary walutowe (zmiana w % od początku 2021 r.) €/US$:

• Ubiegły tydzień był dość ubogi w ważniejsze wydarzenia z
głównych gospodarek. Rynki spokojnie przyjęły nawet
rezygnację premier Wielkiej Brytanii. Kurs €/US$ podjął
natomiast kilka prób wzrostu ponad 0,99, ale za każdym
razem nieudanych.

• W tym tygodniu zmienność na rynkach może być dość
wysoka. Przed nami decyzje dużych banków centralnych,
m.in. EBC. Spodziewamy się podwyżki o 75pb ze strony EBC.
Wsparciem dla euro powinna być też dyskusja o
zmniejszeniu nadpłynności w europejskim sektorze
bankowym. Sugeruje to próby wybicia pary €/US$ ponad
parytet, ale raczej bez powodzenia. Za dolarem nadal stoi
bowiem mocna koniunktura w USA i perspektywa dalszych
dużych podwyżek stóp Fed. Zakładamy raczej, że wkrótce
presja na umocnienie dolara powróci, sprowadzając parę
bliżej dołków z września, tj. okolic 0,95.

• Otoczenie międzynarodowe sugeruje utrzymanie €/US$
blisko parytetu także w najbliższych tygodniach. Przeciw
amerykańskiej walucie przemawia m.in. spadek ryzyka
eskalacji działań zbrojnych Rosji, szczególnie wariantu
atomowego, po sugestiach o możliwości prowadzenia
rozmów pokojowych. Tym niemniej, dolara nadal wzmacniać
powinien jednak dysparytet stóp szczególnie, że oczekiwania
na dalsze działania ze strony Fed tylko rosną. Jesteśmy też
sceptyczni co do powodzenia ew. rozmów pokojowych
między Rosją, a Ukrainą. W efekcie oczekujemy, że €/US$
utrzyma się w trendzie bocznym poniżej parytetu.

Spread między amerykańskimi i niemieckimi obligacjami
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Rynki walutowe – Dalsze umocnienie złotego.
€/PLN:

• W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy dalsze umocnienie
złotego i innych walut CEE. Kurs €/PLN cofnął się z ponad
4,80 do 4,77. Na początku miesiąca para wahała się nieco
poniżej 4,90. To prawdopodobnie efekt wysokich kosztów
finansowania takich pozycji, co zmusza inwestorów do ich
redukcji.

• Wysokie koszty finansowania pozycji przeciw złotemu będą
naszym zdaniem nadal wspierać spadek €/PLN w tym
tygodniu. Dokłada się do tego ogólnie nienajgorszy
sentyment na rynkach, który wspiera popyt na aktywa
rynków wschodzących. W najbliższych dniach spodziewamy
się również generalnie nienajgorszych danych z Europy.
Dlatego nadal naszym bazowym scenariuszem jest zejście
€/PLN do 4,75 w perspektywie kilku dni, ale rosną szanse na
większy spadek.

• Końcówka roku prawdopodobnie upłynie pod znakiem
wysokiej zmienności złotego. Kolejne posiedzenia RPP
powinny uzmysłowić rynkom, że szanse na więcej niż 50pb
dalszych podwyżek stóp w tym cyklu nie są duże. To z kolei
oznacza presję na złotego. Według naszych szacunków złoty
ciągle wycenia wysoką premię z tytułu wojny i jej spadek
mógłby teoretycznie skompensować politykę NBP. Biorąc
jednak pod uwagę utrzymanie inicjatywy przez wojska
ukraińskie, jesteśmy jednak wobec takiego scenariusza
raczej sceptyczni. Oznacza to, że kurs €/PLN powinien ten rok
zakończyć powyżej obecnych poziomów.

Stopy procentowe – porównanie CEE

Pary walutowe CEE – zmiana w % od początku 2020 r.
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Rynek długu: Duża zmienność SPW.
• Zmienność na bazowych rynkach długu pozostała w

ubiegłym tygodniu wysoka. Rentowność Bunda dotarła do
2,50%, po raz pierwszy od ponad dekady. Uporczywie
wysoka inflacja wspiera oczekiwania na dalsze podwyżki stóp
w głównych gospodarkach. Połączenie osłabienia na rynkach
bazowych i niskiej płynności w kraju poskutkowało silną
przeceną SPW. W ciągu tygodnia rentowność 10latki
podniosła się o 100pb, 2latki o 90pb. Od decyzji banku
centralnego na Węgrzech, który de facto wznowił cykl
podwyżek, rynki wyceniają, że będzie się musiał złamać
także NBP.

• Sytuacja na krajowym rynku długu prawdopodobnie
pozostanie nerwowa w tym tygodniu. Inwestorzy zagraniczni
nadal powinni budować pozycje na wzrost stóp w regionie, a
otoczenie międzynarodowe prawdopodobnie pozostanie
niekorzystne. Na to nakłada się na generalnie niska płynność
SPW.

• W naszej ocenie przekaz po listopadowym posiedzeniu RPP
potwierdzi, że polski bank centralny jest najmniej chętny w
regionie, aby dokonać zwrotu w swojej polityce. Dlatego
rozczarowanie decyzją RPP może być silne, skutkując
spadkiem oczekiwań na dalsze podwyżki stóp i umocnieniem
krótkich SPW. Na długim końcu ew. spadki dochodowości
będą raczej ograniczone, gdyż w tym segmencie powinien
szczególnie objawić się negatywny wpływ rynków bazowych,
obawy o dużą ekspansje fiskalną w Polsce oraz utrwalenie
wysokiej inflacji. W efekcie w perspektywie końca roku
spodziewamy się stromienia krzywej.

Obligacje 10L w CEE – zmiana (w pb) od końca 2019

Asset swapy 10L w CEE od 2019
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Prognozy walutowe.

Modele relative value
• Modele relative value oceniają bieżące odchylenie zmiennych rynkowych od ich teoretycznych wartości wyliczonych na

podstawie innych zmiennych rynkowych.

• Niedowartościowanie złotego wobec euro i dolara utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Wpływ napięć geopolitycznych
na waluty CEE pozostaje bardzo silny. Wysoki poziom stóp w kraju uzasadnia około 20 groszy niższy poziom €/PLN. Trudno
jednak zakładać takie zmiany przy nieustępujących napięciach na rynkach wywoływanych przez działania Rosji.

• Również rentowności obligacji, zwłaszcza krótkich, są zbyt wysokie prawdopodobnie również m.in. z ww. powodów.
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US$/PLN 5.36 5.33 5.27 5.21 5.26 5.19 5.11 4.99 4.93 4.87 4.76 4.70

€/PLN 4.98 4.90 4.88 4.86 4.84 4.81 4.77 4.74 4.71 4.69 4.66 4.64
CHF/PLN 5.31 5.27 5.25 5.24 5.22 5.19 5.16 5.12 5.10 5.08 5.05 5.03

GBP/PLN 5.49 5.33 5.32 5.32 5.32 5.30 5.28 5.27 5.26 5.25 5.24 5.23

Prognozy walutowe
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