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KOMENTARZ DO DECYZJI RPP
Na wczorajszym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt.
proc. do poziomu 0,10%. Rada ponownie zaskoczyła inwestorów, gdyż rynkowy konsensus nie zakładał zmian kosztu
pieniądza na majowym posiedzeniu. Tak jak w przypadku poprzednich obniżek w marcu i kwietniu, obecna tłumaczona
jest przez NBP jako mająca na celu złagodzenie gospodarczych skutków epidemii koronawirusa w obliczu
spowalniającej koniunktury. Ponadto niższe ceny surowców wraz z osłabieniem popytu skutkować będą istotnym
obniżeniem dynamiki cen z ryzykiem spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP. Zwracamy uwagę, iż obniżka stóp
procentowych w Polsce będzie miała wpływ na dalszy spadek oprocentowania depozytów i obligacji skarbowych.
Lokaty oparte o WIBOR, który spada w ślad za stopami procentowymi, mogą nie wypłacić kuponów, za okres w którym
WIBOR był poniżej założonej bariery. Dla inwestorów konserwatywnych w takiej sytuacji coraz bardziej atrakcyjną
alternatywą są naszym zdaniem produkty strukturyzowane z bezwarunkową ochroną kapitału oraz fundusze obligacji
skarbowych.
Po obniżce, obecny poziom stóp procentowych w Polsce kształtuje się następująco:


Stopa lombardowa = 0,50%



Stopa dyskonta weksli = 0,12%



Stopa redyskonta weksli = 0,11%



Stopa depozytowa = 0,00%

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu, NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów
wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w
ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od
warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów
udzielanych przedsiębiorcom przez banki.
Jak zauważa RPP w komentarzu do decyzji, napływające informacje wskazują, że pandemia COVID-19 oraz
wprowadzone działania zapobiegające jej dalszemu rozprzestrzenianiu przyczyniły się do spadku aktywności
gospodarczej na świecie. Jednakże wg aktualnych prognoz w II połowie br. nastąpi poprawa koniunktury w gospodarce
światowej, choć poziom aktywności będzie niższy niż przed pandemią.
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Obecnie podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do polskiego rynku akcji oraz obligacji.
W przypadku indeksu WIG negatywny wpływ obniżek stóp na wyniki banków może być równoważony wsparciem
koniunktury ze strony niższych stóp procentowych. Zwracamy przy tym uwagę, iż pozycja kapitałowa krajowych
banków jest bardzo wysoka i obecny kryzys, choć wpłynie negatywnie na wyniki finansowe 2020 r., nie stanowi
zagrożenia dla wypłacalności sektora. Ponadto coraz niższe stopy zwrotu oferowane przez rynek obligacji mogą
wpływać w dłuższym terminie na zwiększenie napływów w kierunku rynku akcji. W przypadku rynku obligacji
skarbowych uważamy, że ostatnie spadki rentowności w większości wyceniły już decyzję RPP, a w chwili obecnej dla
rynku obligacji skarbowych czynniki pozytywne (oczekiwana niższa inflacja, wysoki popyt na bezpieczne aktywa)
równoważą się z czynnikami ryzyka (spowalniająca koniunktura, wzrost wskaźników zadłużenia budżetu), tym samym
notowania polskich obligacji skarbowych będą zależne od czynników globalnych (tempo odbudowy koniunktury
gospodarczej, apetyt inwestorów na ryzykowne albo bezpieczne aktywa).
W przypadku waluty zauważamy że osłabienie się złotego na wczorajszej sesji, na skutek decyzji było stosunkowo
niewielkie, co sugeruje siłę krajowej waluty i fakt, iż łagodna polityka monetarna prowadzona przez RPP została już
przez rynek zdyskontowana. Tym samym podtrzymujemy prognozy umocnienia się PLN względem EUR oraz USD w
horyzoncie do końca roku. Poprawa notowań będzie naszym zdaniem możliwa na skutek stopniowej odbudowy
koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie w drugim półroczu 2020 r.
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