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Hossa na rynku długu USA a dolar 

Ostatnie tygodnie to ewidentny rajd na rynku 

amerykańskich obligacji. Rentowności (przeciwny 

kierunek do ceny) 10-latek spadły w zaledwie miesiąc 

czasu o 45 punktów bazowych, spadki widoczne były 

także na krótkim końcu krzywej, gdzie 2-latki 

zanurkowały w analogicznym czasie o 22 punkty bazowe. 

W tym samym czasie indeks dolara wzrósł o niemal 5 

punktów, co oznacza wzrost o ponad 5%. Przeciwny 

dalszej aprecjacji amerykańskiej waluty był również rynek 

stopy procentowej, o którym dość często pisze na stronie 

serwisu. 

Mamy co najmniej kilka aspektów, na które należałoby 

zwrócić uwagę w naszych rozważaniach na temat wpływu 

rynku długu na kurs dolara, ale także możliwe konotacje z 

rynkiem akcyjnym USA, który w dalszym ciągu rośnie. 

Na wstępie jednak spójrzmy na prostszą stronę techniczną 

notowań kontraktu na 10-letnie obligacje Stanów 

Zjednoczonych (o temacie tym pisałem już TUTAJ). Jak widać na poniższym wykresie kurs 

T-Note (kontrakt na 10-latki USA) dotarł do kluczowego poziomu oporu w pobliżu 130 – w 

przeszłości odgrywał on już bardzo ważną rolę, na dodatek jest wspierany przez zniesienie 

61,8% i linię trendu spadkowego. Począwszy od 28 grudnia kurs T-Note wzrósł z 126 do 

ponad 130, co przełożyło się na blisko 50 punktowy spadek rentowności długu o zapadalności 

10 lat. Od kilku ładnych tygodni w dalszym ciągu balansujemy w rejonie 1,8% (rentowności), 

a niższe poziomy z punktu widzenia technicznego są raczej mało prawdopodobne, o czym 

pisałem także we wpisie z linku wyżej.  

 

http://insiderfx.pl/koniec-hossy-na-dlugu-usa/
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/TNOTE_13_41-27_01.png
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Powód jest dość prozaiczny, albowiem kolejny poziom do jakiego może zmierzać cena 

kontraktu na obligację to okolice 133,5 – to z kolei oznaczałoby spadek rentowności o blisko 

40 punktów bazowych do poziomu… 1,4%! W pobliżu tego miejsca rentowności były tylko raz na 

przestrzeni ostatnich 30 lat – w połowie 2012 roku. Taki scenariusz póki co wydaje się jednak 

mało prawdopodobny, gdyż co najmniej do czasu 

uruchomienia programu podwyżek stóp przez 

FED rynek długu powinien dyskontować ten 

scenariusz i… pieniądze najpewniej trafiać będą 

na rynek akcji, co być może sprawi, iż 

rentowności jeszcze sporo wzrosną do połowy 

roku (prognozowany czas pierwszej podwyżki 

stóp w USA). Stąd też teza, że jastrzębi FED 

wcale nie będzie na rękę na dłuższą metę dla 

inwestorów lubujących się w rynku długu. 

Wzrost stóp procentowych spowoduje wzrost 

stopy wolnej od ryzyka, za którą uważa się 

rentowność bonów skarbowych lub też obligacji 

rządowych. Dopóki FED jednak nie będzie 

podnosił stóp dopóty kapitał powinien trafiać na 

uważany za bardziej ryzykowny rynek akcji, zaś 

rentowności długu powinny w tym samym czasie 

rosnąć dyskontując podwyżki stóp. Tutaj 

dochodzimy do sedna całej sprawy, albowiem 

rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp będzie 

skutkowało niczym innym jak wzrostem oczekiwań co do premii za ryzyko przez inwestorów 

inwestujących w bardzo wykupiony amerykański rynek akcji.  

Rosnące oczekiwania wyższej premii (na skutek podwyżek stóp) są czymś zupełnie 

naturalnym, gdyż rośnie koszt alternatywny zakupu akcji w opozycji do tanich obligacji 

(wciąż wysokich rentowności). Wówczas na rynku powinniśmy zauważyć budowanie się 

mechanizmu przepływu kapitału z rynku akcji do dających wysoką stopę zwrotu (przy 

relatywnie mniejszym ryzyku) rynku długu. Aspekt ten może być jeszcze mocniej 

potęgowany generalnym „szukaniem rentowności” przez globalnych inwestorów dłużnych.  

Z jednej strony mamy EBC, który uruchamiając program luzowania ilościowego 

spowodował, że wiele europejskich obligacji spadło poniżej progu rentowności. Z drugiej 

strony Bank Japonii, który pod koniec października zaskoczył rynki zwiększając skup 

tamtejszych obligacji rządowych (JGB) do 30 bln JPY (szerzej TUTAJ). Papiery innych 

krajów również na napawają optymizmem, jak na przykład Australia czy Nowa Zelandia, 

które mimo dużo wyższych nominalnych rentowności stoją teraz przed możliwym cięciem 

stóp, co będzie oznaczać prawdopodobnie w większej mierze wzrosty tamtejszych rynków 

akcji, zaś inwestorzy zainteresowani długiem być może zwrócą większą uwagę na 

amerykańskie treasuries.  

http://insiderfx.pl/dalsze-luzowanie-banku-japonii/
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Dlatego też od strony fundamentalnej rynek długu w USA czeka z dużym 

prawdopodobieństwem większa aprecjacja, która oczywiście z punktu widzenia analizy 

technicznej jest mniej możliwa do urzeczywistnienia. Kolejnym aspektem jest zakończone już 

luzowanie ilościowe przez FED, które przecież kiedyś musi zostać „upłynnione” – mówiąc 

krótko papiery skupowane przez Rezerwę Federalną kiedyś muszą z powrotem trafić na 

rynek, a to może oznaczać potężną podaż i dalszy wzrost rentowności. Być może to kolejny 

element, który biorą pod uwagę inwestorzy zainteresowani obligacjami USA w dłuższym 

terminie. O jak dużych pieniądzach mówimy wyjaśnią poniższe dwie grafiki. 

Suma  obligacji rządowych utrzymywanych przez FED (wszystkie okresy zapadalności): 

 

Suma obligacji MBS utrzymywanych przez FED (wszystkie okresy zapadalności): 
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Zatem łatwo policzyć, iż mówimy o sumie rzędu 4,2 biliona USD, dla porównania obecny 

bilans EBC to około 2,15 biliona EUR z celem ekspansji rzędu 3,2 biliona na skutek skali 

programu luzowania ilościowego, o czym szerzej TUTAJ. Nie trudno się domyśleć jak duży 

wpływ może mieć sukcesywna sterylizacja nadpłynności z rynku. Warto także zwrócić 

uwagę, iż przed rozpoczęciem QE1 FED w ogóle nie posiadał w swoim portfelu MBSów, a 

jedynie skromne 500 mld USD obligacji rządowych, co pokazuje jaką wielkość pieniądza 

wpompował w gospodarkę FED w ciągu zaledwie kilku lat. Dla przypomnienia pierwszy 

program stymulujący ruszył pod koniec 2008 roku, czyli kilka miesięcy po oficjalnym 

ogłoszeniu bankructwa Lehman Brothers (15 września). 

Transakcje bilansujące ostatnie trzy programy quantitative easing w USA będą na pewno 

rozłożone na wiele lat, jednak mimo wszystko spowoduje to znaczące zmniejszanie 

nominalnej podaży pieniądza, co w konsekwencji może przełożyć się na wzrosty dolarowych 

stóp na rynku międzybankowym 

i stopy repo po jakiej bank 

centralny pożycza pieniądze 

bankom komercyjnym. To 

zdecydowanie dobry sygnał dla 

amerykańskiej waluty w 

perspektywie kolejnych lat. 

Główną kwestią jednak 

pozostaje to, kiedy FED 

zainicjuje owe transakcje 

bilansujące.  

Z perspektywy samego kursu dolara ważne jest również to jak długo będzie trwało 

dyskontowanie podwyżek stóp, gdyż należy mieć na uwadze fakt, że dolar był zdecydowanie 

najsilniejszą walutą krajów rozwiniętych w poprzednim roku i gro informacji dotyczących 

stricte podwyżek stóp zapewne jest już w cenach. Pod wielkim znakiem zapytania staje 

również kiedy FED faktycznie zdecyduje się na podwyżki stóp i jak silnego dolara 

zaakceptuje gospodarka Stanów Zjednoczonych – choć w tej kwestii bariera ta może być 

naprawdę elastyczna, gdyż USA to zdecydowany importer netto. Globalne polityki pieniężne 

oczywiście nie sprzyjają restrykcyjnym politykom monetarnym, a pretendenci do podwyżek 

stóp w tym roku jak choćby Nowa Zelandia czy Australia stawiani są póki co w pierwszym 

szeregu do cięcia kosztu pieniądza.  

Zatem jak to zwykle bywa inwestorzy otoczeni są wieloma sprzecznymi informacjami, które 

mogą odegrać dużą rolę w dalszym kształtowaniu się cen amerykańskich obligacji i samego 

kursu dolara. Reasumując, zapoczątkowanie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej powinno z 

biegiem czasu skutkować wzrostem cen treasuries na wzgląd napływającego kapitału w 

kierunku wysokiej stopy wolnej od ryzyka (spodziewam się wzrostu rentowności jeszcze 

pewien czas po rozpoczęciu podwyżek). Z drugiej strony hipotetyczny start transakcji 

bilansujących programy QE powinien być mocnym ciosem w ceny obligacji rządowych, choć 

na tę chwilę ten aspekt należy traktować zdecydowanie w kontekście długoterminowym. 

http://insiderfx.pl/draghi-odpala-bazooke/
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Na ile możliwy jest grecki „default”? 

Obecnie z punktu widzenia CDS (credit 

default swaps) szanse na taki scenariusz 

wynoszą aż 75%. CDS jest instrumentem 

pochodnym, dzięki któremu jego posiadacz 

może zabezpieczyć się przed ewentualną 

niewypłacalnością dłużnika. Wzrost 

kontraktu CDS oznacza nic innego  

jak konieczność płacenia wyższej              

kwoty za ubezpieczenie nieściągalności 

wierzytelności strony, której powierzyliśmy 

swoje aktywa. W przypadku ewentualnego 

bankructwa Grecji oczywiście główną 

kwestią jest słynny Grexit, czyli wyjście 

tego państwa ze Strefy Euro. Póki co jednak 

nikt z EBC nie mówi o takim scenariuszu, 

co więcej Mario Draghi nie wyklucza skupu greckiego długu, gdy tylko jego struktura 

poprawi się, a to łatwe nie będzie. Tymczasem nowy premier Grecji Aleksis Tsipras 

zapowiada negocjację z wierzycielami.  

Wróćmy jednak do szans na ewentualne bankructwo Grecji. Ostatnio interesujące dane 

opublikowała agencja Bloomberga. Chodzi o to, że w trzy tygodnie przed okresem wyborów 

parlamentarnych z Grecji odpłynęło ponad 11 mld EUR. Z kolei dzisiaj (czwartek, 29 

stycznia) grecki bank centralny podał do publicznej wiadomości, że suma depozytów spadła 

w grudniu o 4 mld EUR do kwoty 160,3 mld EUR. To w połączeniu z potężnym wzrostem 

rentowności tamtejszych 10-latek, które w dniu dzisiejszym przekroczyły nawet na pewien 

moment poziom 11% obrazuje odpływ kapitału z rynku długu krajów peryferyjnych (PIGS).  
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Kiedy spojrzymy jednak na długoterminowy wykres rentowności greckich 10-latek 

(poprzednia strona) zauważymy, iż obecny poziom jest wciąż śmiesznie niski w porównaniu 

do apogeum z 2011 roku, a to oznacza, że dług PIGS jest w dalszym ciągu bardzo drogi. 

Gdyby rzeczywiście doszło do greckiego default’u wówczas sprawa dalszego uczestnictwa w 

Strefie Euro wydaje się, że byłaby już przesądzona.  

Tak naprawdę Grecja już teraz jest bankrutem jednak poprzez kreatywne podejście prawne 

wprowadzono specjalny poziom ratingu SD (selective default) by nie ogłaszać oficjalnej 

niewypłacalności jaka musiałaby mieć miejsce w przypadku przyznania oceny na poziomie 

D. Zatem wierzyciele Grecji, czyli tzw. Trojka (EBC, MFW oraz KE) tak naprawdę już teraz 

mają niezwykle trudną sytuację w dalszej egzekucji wierzytelności, a wygrana Syrizy na 

pewno im w tym nie pomoże. 

Również w czwartek nowy premier 

Grecji Aleksis Tsipras 

zapowiedział radykalny plan 

reform, w którym między innymi 

ma być odrzucona zła polityka 

oszczędności. Tsipras wyraził 

również swoje zdanie, że UE 

przetrwa kryzys i będzie silniejsza 

niż kiedykolwiek wcześniej. Co 

ciekawe kilka dni wstecz nowy 

premier wezwał Trojkę do 

renegocjacji warunków spłaty 

kredytów. Zatem nowy rząd próbuje połączyć dwie, niemal od zawsze ze sobą sprzeczne 

kwestie, czyli politykę i ekonomię. Z jednej strony Syriza (wraz z partią prawicową 

Niezależni Grecy, która stała się ich koalicjantem) chce kontynuować spłatę zadłużenia, lecz 

z drugiej zaś pragnie spełnić obietnice przedwyborcze mówiące o ograniczeniu dalszych cięć 

budżetowych. Jak nie trudno się domyślić te dwie kwestia nie są w żaden sposób 

komplementarne.  

Na koniec warto ponownie wrócić do stricte rynkowych kwestii związanych z rynkami długu 

krajów peryferyjnych. Mianowicie spójrzmy jak kształtuje się spread między średnią 

rentownością 10-letnich obligacji krajów PIGS (Portugalia, Włochy, Grecja i Hiszpania), a 

rentownością 10-latek niemieckich.  

Mimo ogłoszenia przez Europejski Bank Centralny w ubiegłym tygodniu programu 

luzowania ilościowego spread ten (wykres na następnej stronie) rośnie od kilku miesięcy. To 

oczywiście oznacza, że premia za ryzyko inwestycji w dług PIGS znacząco wzrosła, a to 

może przyczynić się do dalszej przeceny euro poprzez odpływ kapitału z rynku długu krajów 

Europy południowej, mimo, że rentowności są relatywnie bardzo wysokie na tle całej Europy, 

gdzie w wielu przypadkach notujemy negatywne stopy.  
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To dość dziwne zachowanie, gdyż już od marca EBC uruchomi program QE skupu obligacji 

rządowych (oczywiście póki co bez Grecji), co powinno raczej sprzyjać spadkom 

rentowności. Z drugiej jednak strony hossa na długu PIGS trwała od ładnych kilku lat, przez 

co część inwestorów  być może zauważyła, iż sytuacja geopolityczna w tych krajach nie 

zachęca do dalszej inwestycji w tamtejszy rynek długu, a najlepszym na to dowodem jest 

duży skok rentowności greckich 10-latek, które od września zeszłego roku wzrosły o niemal 

100%! 

 

Zatem sytuacja gospodarcza w Grecji mimo wyborów parlamentarnych wciąż nie jest 

najlepsza. Oczywiście z jednej strony to zasługa wygrania Syrizy, która najpewniej nie będzie 

chciała mocno zaciskać pasa – to przecież postulat zaprzestania polityki skrajnie 

oszczędnościowej był głównym powodem, iż grecy zdecydowali się głosować na tę partię. 

Drugą kwestią jest wiara inwestorów w możliwość renesansu greckiej gospodarki, która 

ostatnimi czasy jak widać mocno ucierpiała, co skutkowało dużym wzrostem rentowności.  

Dajmy jednak szanse nowemu rządowi Grecji, który mimo wszystko zamierza podjąć próbę 

renegocjacji warunków dalszej spłaty zadłużenia wobec Trojki. Na ten moment zarówno 

temat ewentualnego bankructwa, a co za tym idzie zapewne odłączenia od Strefy Euro jest 

nadal aktualny, gdyż jak zwróciłem uwagę wyżej, Tsipras próbuje połączyć politykę z 

ekonomią, a to jak próba zespolenia wody z ogniem.  
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Analiza techniczna 

EURGBP 

 

Ciekawie wyglądają notowania pary EURGBP, która w tym tygodniu dotarła do wsparcia w 

rejonie 0,7405 – jednak jak przyjrzymy się bardziej dokładnie wykresowi tygodniowemu to 

dostrzeżemy, iż najprawdopodobniej przystanek ten jest jedynie chwilowy, gdyż znacznie 

ważniejszy opór dla kupujących brytyjską walutę za euro zlokalizowany jest w pobliżu 

0,7250. W obszarze tym przebiega także zniesienie 78,6% zatem powinien być on tym 

bardziej respektowany – tutaj też należy celować przy zawieraniu pozycji krótkich. Patrząc na 

historyczne notowania widzimy, że ruch zmierzony metodą Fibonacciego był dostrzegany 

również przy zniesieniach wcześniejszych, przede wszystkim 61,8% i 50%.  

 

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/EURGBP_w1.png
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/EURGBP_h4.png
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Gdzie szukać wejścia na rynek tego crossa? Patrząc na wykres czterogodzinny (powyżej) 

idealnym miejscem byłby sell limit w obszarze podaży między 0,7555 a 0,7585. Obecnie 

rynek porusza się w kanale wzrostowym, więc w przypadku wybicia dołem warto rozważyć 

wejście po cenie rynkowej, gdyż długoterminowo para ta powinna znaleźć się zdecydowanie 

niżej. Taką hipotezę wspiera oczywiście luzowanie pieniężne w Strefie Euro, ale także 

ostatnie bardziej jastrzębie komunikaty ze strony członków MPC Banku Anglii – pojawiają 

się bowiem głosy o możliwych szybszych podwyżkach stóp, co oczywiście w Strefie Euro 

jest wykluczone. Długoterminowo więc, rynek tej pary powinien znaleźć się na niższych 

pułapach.  

ROPA BRENT 

 

Z perspektywy długoterminowej (wykres tygodniowy) kontrakty na ropę brent wciąż mają 

otwartą i dość dużą przestrzeń na dalszą przecenę. Rynek w ostatnich tygodniach przebijał 

wszystkie wsparcia, a ostatnie to pułap 51$. Kolejnym i kto wie czy nie ostatnim celem na 

tym rynku mogą być okolice 40$. Technicznie jednak ostatnimi czasu instrument ten 

przebywa w konsolidacji, co lepiej widać na kolejnym – krótkoterminowym wykresie.  

Fundamentalnie wciąż nie ma odzewu ze strony OPEC o możliwości ograniczenia podaży 

surowca. Co więcej, pojawiają się komentarze, iż niektórzy przedstawiciele kartelu są 

przygotowani na spadek cen nawet do poziomu 20$. Zatem póki co nie ma większych szans 

na mocniejsze, podparte fundamentami wzrosty. Następny szczyt OPEC odbędzie się 5 

czerwca w Wiedniu, więc jeżeli nie dojdzie przed tym czasem do jakichś większych 

rozstrzygnięć wówczas powinniśmy poznać bardziej szczegółowe opinie krajów OPEC, a być 

może ujrzymy nawet ograniczenie wydobycia ropy. 

 

 

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/OIL_w1.png
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Na wykresie H4 widać, że cena porusza się od kilku tygodni w formacji trójkąta 

symetrycznego oraz w pewnej strefie konsolidacji, z której wybicie może zaowocować 

większym ruchem trendowym. Ewentualny stop przy zawieraniu pozycji krótkiej powinien 

być usytuowany powyżej 52,5$. Do miejsca tego cena dotarła po pamiętnym short squezee, 

do jakiego doszła kilkanaście dni temu (TUTAJ). Spekulacyjne pozycje długie są dość 

ryzykowne, więc należy raczej sprzedawać zwyżki niż próbować grać pod bardzo silny trend. 

IBEX35 

 

Interesująco w ostatnich dwóch tygodniach zachowywały się notowania kontraktu na 

hiszpański indeks IBEX35, które po przetestowaniu dolnego ograniczenia kanału 

wzrostowego dotarły do jego górnej bariery.  

http://insiderfx.pl/squezee-na-rynku-ropy/
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/OIL_h4.png
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/SPA35_w1.png
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Poprzednio jak widać dwukrotnie rynek respektował ten pułap jako opór, stąd i tym razem 

można oczekiwać takiego scenariusza, tym bardziej, że potwierdza to także formacja 

świecowa na niższym interwale czasowym. 

 

Mowa o formacji harami oznaczonej białą strzałką, która została potwierdzona następnego 

dnia, kiedy to rynek zamknął się zdecydowanie poniżej pierwszej świecy całej formacji 

(składa się ona z dwóch świeczek). Przestrzeń do spadków jest spora i powinna sięgnąć co 

najmniej poziomu 9950 punktów, a w bardziej optymistycznym scenariuszu przecena może 

dojść nawet do dolnego ograniczenia kanału trendowego. Zlecenie zabezpieczające przy 

otwarciu pozycji krótkiej powinniśmy umiejscowić powyżej górnego cienia wspomnianej 

formacji harami, co daje nam bardzo korzystny stosunek profit/risk. 

 

  

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/SPA35_d1.png
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Kalendarium 

 

Główne wydarzenia makroekonomiczne na przyszły tydzień: 

 Niedziela 

  

Chiny – PMI dla przemysłu (wg CFLP) 

 

 Poniedziałek 

  

Chiny – PMI dla przemysłu (wg HSBC) 

  

Japonia – PMI dla przemysłu 

  

Polska – PMI dla przemysłu 

  

Hiszpania – PMI dla przemysłu 

 

Szwajcaria – PMI dla przemysłu 

  

Niemcy – PMI dla przemysłu 

  

Strefa Euro – PMI dla przemysłu 

  

Wielka Brytania – PMI dla przemysłu 

  

USA – PMI dla przemysłu, 

ISM dla przemysłu, 

      inflacja PCE 
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 Wtorek 

  

Australia – nowe domy oddane do użytku 

  

USA – zamówienia na dobra trwałe (odczyt finalny) 

  

Nowa Zelandia – zmiana zatrudnienia, 

stopa bezrobocia 

 Środa 

  

Chiny – PMI dla usług 

  

Hiszpania – PMI dla usług 

  

Niemcy – PMI dla usług 

  

Strefa Euro – PMI dla usług 

  

Wielka Brytania – PMI dla usług 

  

Polska – decyzja ws. stóp procentowych 

  

USA – zmiana zatrudnienia wg ADP, 

ISM dla usług, 

                   zmiana zapasów ropy 
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 Czwartek 

  

Australia – sprzedaż detaliczna 

  

Niemcy – zamówienia w przemyśle 

  

Wielka Brytania – decyzja ws. stóp procentowych 

  

    USA – saldo bilansu handlowego 

 

 Piątek 

  

Niemcy – produkcja przemysłowa 

  

Hiszpania – produkcja przemysłowa  

 

Szwajcaria – sprzedaż detaliczna 

  

  USA – zmiana zatrudnienia poza rolnictwem (NFP), 

   średnie wynagrodzenie godzinowe, 

             stopa bezrobocia 

  

Kanada – zmiana zatrudnienia,  

stopa bezrobocia 
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Arkadiusz Balcerowski 

 
E-mail: kontakt@insiderfx.pl 

     Tel.: 793 385 825 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawione w powyższych analizach treści, sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, mają charakter 

wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 

finansowych, ich emitentów lub wystawców. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych 

danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku. 
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