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Nadchodzi Dzień Sądu 

Spis treści

U PROGU 2015 r. mamy niemal idealne warunki dla 
rozwoju rynku i inwestycji kapitałowych. Inflacja 
spadła do poziomu najniższego od lat 80. ubiegłego 
wieku, podobnie jak wysokość odsetek, a branża ener-
getyczna jest stosunkowo stabilna.

Cena ropy wynosząca 65 USD za baryłkę po uwzględ-
nieniu inflacji jest równa 20–40 USD za baryłkę w 
latach 70-tych.

Niska zmienność na rynkach finansowych dała in-
westorom fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które 
może doprowadzić do poważnych problemów w 2015 r.

Tymczasem banki centralne przyjęły rolę generałów 
w wojnie gospodarczej, w której ostateczna broń — 
dewaluacja walut — powoduje jedynie przeniesienie 
problemów za granicę.

Najlepiej obrazuje to przykład Japonii. Pocisk z bazoo-
ki, jaki ostatnio wystrzelił Shinzo Abe, może wyrwać 

się spod kontroli i spowodować wybuch inflacji. Być 
może Japonia kupiła globalnym rynkom jeszcze jeden 
kwartał ochrony, może dwa, ale rzeczywistość wkrótce 
się odezwie.

Widzieliśmy to przez tydzień w październiku. Jeś-
li podobnie będzie w przyszłości, musimy przygot-
ować się na huśtawkę nastrojów w 2015 r. Aktywa tr-
wałe i wskaźniki produkcji są na rekordowo niskich 
poziomach. Inwestycje finansowe wypchnęły kapitał 
produkcyjny, a w społeczeństwie dominują fryzjerzy i 
bankierzy. Tracimy umiejętność wytwarzania.

 Równocześnie siła Stanów Zjednoczonych słabnie 
wraz ze wzrostem potęgi Chin, a gdy równowaga się 
odwróci, na rynku dojdzie do destabilizacji i wojny.

Nic nie jest dane na zawsze, a „Szokujące prognozy” 
pozostają ćwiczeniem znajdowania dość kontrower-
syjnych i niepowiązanych pomysłów, które mogłyby 
odwrócić świat inwestycji do góry nogami. Uwzględ-

nienie najczarniejszych scenariuszy i najbardziej 
negatywnych wydarzeń zapewnia większą szansę na 
wyjście obronną ręką z trudnych sytuacji, czy będą to 
wulkany wywołujące powszechny chaos, niewywiąza-
nie się Rosjan ze zobowiązań, czy internetowy arma-
gedon.

Saxo Bank jest przekonany, że rynek skłania się ku 
zmianom i destabilizacji, myślenie w skali makro roz-
poczyna ostateczną walkę na śmierć i życie. Dopiero 
po jej zakończeniu będziemy mogli ponownie zacząć 
wierzyć w ludzi, pomysły, edukację i zmiany, a nie ty-
lko puste obietnice.

2015 będzie trudnym rokiem, ale być może także tym, 
w którym uda się odbić od dna. Jak powiedział Win-
ston Churchill: „Jeśli przechodzisz 
przez piekło, nie zatrzymuj się”.
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Rosja znów nie spłaci swoich zobowiązań  p3

Erupcja wulkanu niszczy plony  p4

Inflacja w Japonii sięgnie 5%  p5

Draghi odchodzi z EBC p6

Podwojenie spreadów obligacji korporacyjnych  p7

Internetowe włamania zagrażają zakupom online  p8

Chiny dewaluują yuana o 20%  p9

Wartość papierów dłużnych na rynku kakao sięga 5000 za tonę  p10

Katastrofa w brytyjskim sektorze mieszkaniowym  p11

Brexit w 2017 r. p12

Ilustracje: Chris Burke

SPIS TREŚCI

https://twitter.com/tradingfloorcom
https://www.facebook.com/Tradingfloorcom?hc_location=stream
http://www.linkedin.com/company/tradingfloor-com?trk=top_nav_home
https://plus.google.com/100054100940068010150/posts?hl=de
https://www.tradingfloor.com/publications/outrageous-predictions?cmpid=OP2015Publication-ebook
https://twitter.com/tradingfloorcom
http://www.linkedin.com/company/tradingfloor-com?trk=top_nav_home
https://plus.google.com/100054100940068010150/posts?hl=de
https://www.facebook.com/Tradingfloorcom?hc_location=stream


PODZIEL SIĘ:SPIS TREŚCI ZWYCIĘSKIE PROGNOZYSZOKUJĄCE PROGNOZY NA 2015
St

ee
n 

Ja
ko

bs
en

, g
łó

w
ny

 e
ko

no
m

is
ta

Rosja znów nie spłaci swoich zobowiązań 

“W rosyjskiej gospodarce zbliża się burza, 
która może doprowadzić do… selektywnego 
wycofywania się rządu.”

Saxo Bank nadal wierzy w długoterminowy po-
tencjał Rosji, ale gospodarka kraju zmierzała ku re-
cesji i deficytowi na rachunku obrotów bieżących, 
nawet przed sankcjami, znacznym spadkiem cen 
ropy i konfliktem z Ukrainą. Ten problem stał się 
bardzo poważny i nic nie ilustruje go lepiej niż rubel 
i tegoroczny 40% spadek jego wartości (do dolara 
amerykańskiego).
 
Zbliża się burza w rosyjskiej gospodarce, która albo 
doprowadzi do upaństwowienia firm, albo rząd 
selektywnie zacznie się wycofywać. Może się to stać 
w ramach eskalacji stosunków między Rosją a UE/
USA lub wyniknąć z braku dostępu do środków fi-
nansowych.
 
Rosyjskie firmy muszą spłacić 134 mld USD dłu-
gu między 2014r. a końcem 2015 r., oczywiście przy 
wsparciu rezerw walutowych w kwocie 400 mld 
USD. Mimo że Rosja może zyskać dzięki temu trochę 
czasu, prawo Rotenberga (zwrot właścicielom rosyjs-
kich firm pieniędzy utraconych w wyniku nałożenia 
sankcji), interwencja na rublu, zbliżające się ujemne 
saldo na rachunku bieżącym, duże deficyty budże-
towe (brak przychodów z podatków i ropy), a także 
niemal zerowy dostęp do finansowania z rynków 
kapitałowych, oznaczają, że 400 mld USD  może być 
tylko kroplą w morzu potrzeb.
 
Rosja od dawna uwzględnia wartość zdyskontow-
aną energii, górnictwa, firm i ludzi. W konsekwenc-
ji nowy początek (jak w 1998 r.) może być dobry dla 
przyszłości kraju, ale wymaga ona również dyplo-
matycznego rozwiązania dotyczącego Ukrainy.  

Zobacz, co Steen Jakobsen 
mówi na temat swojej Szokującej 
Prognozy na TradingFloor.com
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h Erupcja wulkanu niszczy plony  

W 2015 r. aktywny islandzki wulkan Bardar-
bunga wybucha, co prowadzi do uwolnie-
nia do atmosfery niespotykanych ilości 
trującego dwutlenku siarki, który zasnuwa 
niebo nad Europą. Erupcja zmienia wzorce 
pogodowe, obniżając wielkość światowych 
zbiorów zbóż i przyczyniając się do podwoje-
nia cen. Na szczęście, skokowy wzrost tylko 
częściowo wynika z rzeczywistego spadku 
zbiorów zbóż, a w większości — ze strachu, 
jaki wzbudziło to wydarzenie i gromadze-
nia zapasów przez kraje mające problemy z 
zasobami żywności.

Do tej pory niewiele   mówiło się o islandz-
kim wulkanie Bardarbunga, mimo że to on 
odpowiada za największą erupcję w ciągu 
ostatnich 10 000 lat. Tymczasem od końca 
sierpnia Bardarbunga „po cichu” wyrzuca 
pokoli lawy ale niemal nikt nie zwraca na 
to uwagi, oprócz osób zainteresowanych 
pięknymi zdjęciami rejestrowanymi przez 
przelatujące nad nim drony. Jest tak dlatego, 
że nie jest to erupcja eksplozywna, a lawowa 
(wylewna). Z wulkanu wydobył się już jed-
nak więcej niż kilometr sześcienny lawy, co 
sprawia, że jest ona największą erupcją na 
Islandii od erupcji ze szczeliny Laki w latach 
1783–84, w wyniku której na powierzchnię 
ziemi wypłynęło około 14 kilometrów sześci-
ennych lawy, a niebo nad Europą Zachodnią 
zakryła toksyczna chmura dwutlenku siar-
ki. Te emisje, które uznaje się za przyczynę 

słabych zbiorów pszenicy w całej Europie, 
a tym samym braków chleba we Francji, 
zapoczątkowały wydarzenia prowadzące do 
Rewolucji Francuskiej. 

Jak dotąd erupcja ogranicza się do dużej, dłu-
giej szczeliny, która otworzyła się w pobliży 
Bardarbungi, w Hohluraun, i utworzyła 
jezioro lawy,  mające w połowie listopada 
powierzchnię niemal 70 kilometrów kwadra-
towych. Wulkan emituje więcej dwutlen-
ku siarki niż cały przemysł Europy łącznie. 
Tymczasem w całej olbrzymiej podlodow-
cowej kalderze Bardarbungi, która ma niemal 
80 kilometrów kwadratowych i jest prawie  

tak duża jak Manhattan, stale odnotowy-
wane są wstrząsy. Kaldera gwałtownie osia-
da i może zapaść się wraz z wylewem mag-
my przez pobliską szczelinę w Hohluraun. 

Zapadnięcie się kaldery może spowodować 
dużo intensywniejszą fazę erupcji, która  
przyczyni się do zmiany klimatu na rok lub 
dłużej.  

“Erupcja emituje więcej 
dwutlenku siarki niż cały 
europejski przemysł razem 
wzięty”

Zobacz, co John J. Hardy mówi 
na temat swojej Szokującej 
Prognozy na TradingFloor.com
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h Inflacja w Japonii sięgnie 5% 

nikt nie ma takiego doświadczenia w 
korzystaniu z różnorodnych sposobów lu-
zowania polityki monetarnej jak Bank Ja-
ponii, ale mimo kilku dekad braku lub niew-
ielkich sukcesów, japoński bank centralny 
nadal je stosuje, jak narkoman sięgający po 
kolejną działkę. Podobnie jak w przypadku 
zgubnego nałogu, potrzeba coraz więcej, 
aby uzyskać taki sam efekt. Zgodnie z prze-
widywaniami, polityka monetarna „trzech 
strzał” premiera Abe nie pobudziła gos-
podarki, prognozy na lata 2014–16 zostały 
obniżone, a inflacja znów spada. Sytuacja 
pogorszy się w rocznicę podwyżki VAT-u 

z 2014 r., dodając do deflacji problemy de-
mograficzne i spadek realnych przycho-
dów gospodarstw domowych mimo niskiej 
stopy bezrobocia.

Na tym tle dostrzegamy jednak zewnętrzną 
możliwość wzrostu inflacji w Japonii do 
co najmniej 5% w przyszłym roku i to bez 
włączania do scenariusza kolejnej pod-
wyżki podatku VAT. Nieustanny dodruk 
pieniędzy przez coraz bardziej ugodowy 
Bank Japonii, który w tym tempie wykupi 
około 60% nowych obligacji skarbowych, 
nie wspominając o  innych udziałach i akty-

wach, spowoduje podniesienie cen akty-
wów, a to z kolei wywoła presję cenową. 
Dalszy spadek wartości jena w stosunku do 
innych głównych walut, a w szczególnoś-
ci dolara amerykańskiego i euro, podnosi 
ceny towarów zagranicznych i usług, które 
wpłyną na inflację w nadchodzących kwar-
tałach. Spadek może nie skończyć się wraz 
z odejściem od japońskich aktywów przez 
zagranicznych inwestorów w oczekiwan-
iu na dalsze dostarczanie bodźców w poli-
tyce monetarnej, co może stać się kolejnym 
czynnikiem wzrostu inflacji. W związku z 
powyższym przewidujemy, że w przyszłym 
roku inflacja w Japonii sięgnie 5%. 

“Bank centralny 
zachowuje się jak 
narkoman sięgający 
po kolejną działkę”

Zobacz, co Mads Koefoed 
mówi na temat swojej Szokującej 
Prognozy na TradingFloor.com
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Draghi odchodzi z EBC

kadencja maria draghiego w Europejskim 
Banku Centralnym jeszcze się nie zakończyła, ale 
jego godziny w EBC mogą być policzone, jeśli os-
tatnie pogłoski i przecieki są prawdziwe. Draghi 
prawdopodobnie osiągnął granicę tego, co może 
zrobić przez proste „prowadzenie dialogu z ryn-
kiem”. Ogólnie zakłada się, że europejska gospo-
darka jest obecnie tak słaba, że wprowadzenie eu-
ropejskiej wersji luzowania ilościowego przez EBC 
jest niemal pewne. Jeśli jednak ten program ma 
zostać zainicjowany, Draghi może być zmuszony 
do odejścia ze sceny politycznej.
 
To niemal teoria gier — Draghi osiągnął kres 
swoich możliwości, natomiast w jego rodz-
innych Włoszech prezydent Napolitano chce 
odejść najpóźniej do czerwca 2015 r. Premier 
Renzi, który kieruje rządem mniejszościowym, 
potrzebuje powszechnie akceptowanej postaci, 
która zastąpiłaby popularnego, starzejącego się 
prezydenta, ponieważ włoski parlament musi 
poprzeć kandydata większością dwóch trzecich 
głosów.
 
Czy w przyszłym roku Renzi i Napolitano 
zaskoczą nas, prosząc, aby Draghi wrócił do kraju, 
uratował proces reform i zdobył powszechne po-
parcie, aby wreszcie pchnąć Włochy do przodu? 
Czy Jens Weidmann przejmie prezydencję w EBC 
w ramach transakcji „quid pro quo”, dzięki której 
Bundesbank i Niemcy mogłyby uruchomić upro-
szczony program QE pod nadzorem niemieckiego 
prezesa, a nie członka Club Med?
 
Polityka to sztuka kompromisu, a tego właśnie 

może potrzebować Europa, aby rozpocząć pro-
gram QE. Zbyt późno, ale jak mawiają w kręgach 
makro, proszę sobie wyobrazić, co by się stało, 
gdybyśmy tego nie zrobili. 

“Draghi osiągnął kres możliwości 
prowadzenia dialogu z rynkiem”

Zobacz, co Steen Jakobsen mówi 
na temat swojej Szokującej Prognozy 
na TradingFloor.com
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Podwojenie spreadów obligacji korporacyjnych 

Za oBniżenie rentowności obligacji przed-
siębiorstw w Europie odpowiada nie tyle 
europejski wzrost gospodarczy, co działania 
Europejskiego Banku Centralnego. Rentown-
ość europejskich nieinwestycyjnych obligac-
ji korporacyjnych znacząco spadł od szczy-
tu, który odnotowano w czwartym kwartale 
2011 r. 

Przykładowo rentowność emitowanych 
przez Royal Bank of Scotland podporząd-
kowanych, denominowanych w euro obli-
gacji z kuponem na 6,934% o dacie płatnoś-
ci przypadającej w kwietniu 2018 r. spadła z 
13,6% 29 listopada 2011 r. do 2,2% 17 listopada 
2014 r. W związku z tym wartość europejs-
kich obligacji korporacyjnych klasy niein-
westycyjnej wzrosła o 46% pod względem 
całkowitej stopy zwrotu od najniższej war-
tości odnotowanej 7 października 2011 albo o 
13% w ujęciu rocznym. 

Niemniej, radość z wysokich dochodów 
wkrótce się skończy. Działania EBC nie 
zapewniają bowiem rozwoju, a polityka 

monetarna nie równoważy braku wzrostu w 
sektorze prywatnym.

W 2015 r. wzrost gospodarczy zwolni jeszcze 
bardziej, a inwestorzy zaczną kwestionować 
politykę publiczną. O ile banki centralne utr-
zymują rentowność obligacji skarbu państwa 
i dochodów z papierów wartościowych za-

bezpieczonych na aktywach na pożądanym 
poziomie, EBC nie będzie pełnił roli wybaw-
cy w związku z obligacjami korporacyjnymi 
klasy nieinwestycyjnej, jego uprawnienia nie 
sięgają tak daleko — Bundesbank po prostu 
na to nie pozwoli. 

Inwestorzy będą wspominać częste zmia-
ny decyzji co do instrumentów wysokodo-
chodowych, stracą płynność i zderzą się z 
wysokimi cenami. Gdy wysokodochodowe 
obligacje ostatecznie znikną, słabą gospo-
darką Europy znów zatrzęsie.

Indeks Markit iTraxx Europe Crossover obe-
jmujący 75 równo ważonych swapów ryzyka 

kredytowego europejskich jednostek kor-
poracyjnych klasy nieinwestycyjnej o na-
jwiększej płynności doskonale odzwiercied-
la stan sektora obligacji korporacyjnych w 
Europie. Jest więc używaną przez nas miarą 
rozwoju w obszarze europejskich obligacji 
korporacyjnych klasy nieinwestycyjnej. 

Wartość indeksu oscyluje wokół 350 punk-
tów bazowych. Prognozujemy, że znacznie 
się ona zwiększy i osiągnie aż 700 punktów 
bazowych, gdy inwestorzy zaczną się wy-
cofywać. 

“Radość z wysokich dochodów wkrótce się skończy, działania 
EBC nie zapewniają bowiem rozwoju”

Zobacz, co Peter Garnry mówi 
na temat swojej Szokującej 
Prognozy na TradingFloor.com
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h Internetowe włamania zagrażają zakupom online  

W oStatnich latach coraz częściej docho-
dzi do włamań do systemów wielkich kor-
poracji — od stosunkowo niegroźnych, gdy 
wypływają osobiste zdjęcia gwiazd z plat-
formy iCloud firmy Apple, po poważne, np. 
włamania do systemów dużych sprzedaw-
ców detalicznych, takich jak Target i Home 
Depot, w których przechowywane są dane 
milionów kart kredytowych klientów. W 
2014 r. potężna agencja JP Morgan przez 
wiele miesięcy nie wiedziała o tym, że za-
bezpieczenia jej systemu zostały złamane. 
Do tego pięć milionów haseł do kont Gmail 
można było znaleźć w rosyjskiej witrynie in-
ternetowej. Takie ataki wymagają zaawanso-
wanej wiedzy i mogą być nawet wspierane 
przez państwa w odwecie za coraz bardziej 
agresywne wykorzystywanie sankcji finan-
sowych przez Stany Zjednoczone w geopol-
itycznych konfrontacjach na całym świecie. 
W roku 2015 nowe ataki na największych 
graczy w handlu elektronicznym staną się 
jeszcze bardziej powszechne i agresywne. 
Amazon.com, największy sprzedawca detal-
iczny i poważny gracz na rynku usług inter-
netowych, nawet jeśli sam nie stanie się ofi-
arą hackerów, odczuje 50% spadek i tak już 
znacznie przeszacowanej wartości, również 
w związku ze zmianą nastrojów na rynku, 
którą widać po niższych wskaźnikach wz-
rostu.  

“Takie ataki wymagają zaawansowanej wiedzy  
i mogą być nawet wspierane przez państwa”

Zobacz, co John J. Hardy mówi 
na temat swojej Szokującej 
Prognozy na TradingFloor.com
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chińSka Bańka kredytowo-mieszkaniowa 
wreszcie się koryguje, jeśli nie pęka. Chiny 
będą poszukiwać nowych sposób walki z 
deflacją, która charakteryzuje koniec cyk-
lu kredytowego. Presja na podjęcie działań 
wynika z niemal trzech kolejnych lat spad-
ku cen u chińskich producentów wynika-
jącego z olbrzymiej nadprodukcji. Rekor-
dowo wysoka wartość chińskiego yuana (w 
wartościach skorygowanych o inflację) w 
tym środowisku nie ma sensu, szczególnie w 
świetle Japonii, która w tym samym czasie 
odnotowuje rekordowo niskie kursy wymia-
ny (również w wartościach skorygowanych 
o inflację aktualnych w połowie listopada). 

W związku z tym przez cały 2015 r. Chiny 
będą stale dążyć do znacznej dewaluacji 
swojej waluty, dołączając do Japonii i innych 
krajów w globalnej walce o wzrost inflacji. 
Doprowadzi to do łańcuchowej dewaluacji 
na rynkach azjatyckich, ryzyka wystąpienia 
nieprzyjaznych stosunków handlowych i 
wprowadzenia sankcji finansowych w kon-
taktach z Japonią. 

“Przez cały przyszły rok, Chiny będą dążyć 
do znacznej dewaluacji swojej waluty”

Zobacz, co John J. Hardy mówi 
na temat swojej Szokującej 
Prognozy na TradingFloor.com
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Słodki horror — kto zjadł całą czekoladę?

Popyt na czekoladę rośnie na całym świecie, 
tym bardziej, że na Zachodzie coraz częściej 
wybierana jest jej ciemniejsza odmiana, a az-
jatycki apetyt na słodycze zwiększa się wraz 
z rozwojem ekonomicznym i rosnącą liczbą 
przedstawicieli klasy średniej.

Apetyt chińskich konsumentów na czekoladę 
jest coraz większy, ale szacowana roczna kon-
sumpcja na jednego mieszkańca to nadal tylko 
5 procent tego, co zjada konsument z Europy 
Zachodniej. Wyraźnie więc widać, że w nad-
chodzących latach popyt będzie rósł. 
Coraz większa popularność gorzkiej czeko-
lady wśród dotychczasowych konsumentów 
w Stanach Zjednoczonych i Europie również 
przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania. 
W ciemnej czekoladzie znajduje się do 70% ka-
kao w porównaniu z zaledwie 10% w przecięt-
nej tabliczce mlecznej czekolady. 

Większe zapotrzebowanie wymaga zwiększe-
nia produkcji, zwłaszcza w regionie o na-
jwiększej wydajności, jakim jest Afryka 
Zachodnia. 70% globalnych zasobów kakao 
pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej i Gha-
ny. Rekordowa ubiegłoroczna produkcja na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej może zostać w 
tym roku przekroczona, a mimo tych opty-
mistycznych przewidywań, wartość papierów 
dłużnych na rynku kakao nadal jest bliska 
średniej pięcioletniej.

Innymi słowy, nie trzeba wiele, aby rynek się 
zdestabilizował, o czym boleśnie przypomniał 
na początku tego roku nagły wzrost cen kakao 
związany z obawami dotyczącymi wirusa eb-
ola. 

Aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowan-
ie i ograniczyć zwiększającą się nierównowagę 
między popytem i podażą, producenci kakao co 
roku potrzebują niemal idealnych warunków 
upraw. 

Skutkiem niedoinwestowania w Afryce Zach-
odniej są starzejące się drzewa, które nie są 
wystarczająco szybko zastępowane nowymi, 
a niepewna sytuacja finansowa wielu małych 
rolników sprawia, że trudno walczyć ze stale 
pojawiającą się chorobą wywołaną przez Phy-
tophthora megakarya w związku z brakiem 
gotówki na regularne opryski.

Dostrzegamy zatem ryzyko osiągnięcia przez 
kontrakty futures na kakao wartości 5000/
tonę w ujęciu miesięcznym w 2015 r. Byłby to 
nowy rekord przekraczający wcześniejszą 

granicę wynoszącą 3775 USD/tonę osiągniętą 
w marcu 2011 r., gdy wojna domowa na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej spowodowała zakłóce-
nie dostaw.  

“Ceny kakao nagle wzrosły w związku z 
obawami dotyczącymi wirusa ebola”

Zobacz, co Ole Hansen mówi na 
temat swojej Szokującej Prognozy 
na TradingFloor.com
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Katastrofa w brytyjskim sektorze mieszkaniowym 

PODCZAS gdy na całym świecie dochodziło do 
zapaści na rynkach mieszkaniowych w związku 
z globalnym kryzysem, brytyjski sektor miesz-
kaniowy trzymał się stosunkowo dobrze. Mimo 
że ceny spadły o około 20%, ta strata została już 
zrównoważona na poziomie krajowym, a w Lon-
dynie ceny osiągnęły w tym roku nowe rekordy, 
wzrastając o 30-40% w porównaniu z cenami ze 
szczytu przedkryzysowego, jaki miał miejsce w 
2007 r. 

Ogólnie brytyjska gospodarka poradziła sobie 
z globalną recesją znacznie lepiej niż większość 
głównych rynków, takich jak Europa kontynen-
talna, gdzie strefa euro ciągle walczy o rozwój.  
Dla porównania, wspierany przez rosnące ceny 
nieruchomości, wynik ekonomiczny Wielkiej 
Brytanii przekracza o 3,4% szczyt z 2007 r.

Dobre czasy dla właścicieli nieruchomości w 
Wielkiej Brytanii mogą się jednak wkrótce 
skończyć. Indeksy cen domów wyglądają 
znacznie słabiej niż w kilku ostatnich latach 
— również w Londynie, gdzie ceny zawsze są 
wysokie — ale to niejedyny powód do obaw o 
zbliżający się krach na brytyjskim rynku miesz-
kaniowym. 

Bank of England coraz bardziej skłania się ku 
pierwszej podwyżce stóp procentowych od 
2007 r., która spowoduje zwiększenie presji 
związanej z ratami kredytów hipotecznych, a 
także podkopie budżety domowe i tak już na-
dwerężone w związku ze słabą strukturą wyn-
agrodzeń. Szybkie odbicie cen nieruchomości 
może spowodować falę sprzedaży w zwykłych 
gospodarstwach domowych, które walczą o 

to, aby przetrwać do pierwszego, szczególnie 
w droższych dzielnicach Londynu, w których 
ceny gwałtownie wzrosły. Przy tym, zarówno 
dług publiczny, jak i prywatny pozostaje wyso-
ki, zapewniając niewielkie pole manewru, jeśli 
koszty poszybują w górę.

W związku z tym w naszych szokujących prog-
nozach przewidujemy, że w 2015 r. dojdzie do 
załamania na brytyjskim rynku nieruchomości, 
na którym ceny spadną nawet o 25%.  

“Szybkie odbicie cen 
nieruchomości może spowodować 
falę sprzedaży w zwykłych 
gospodarstwach domowych”
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Zobacz, co Mads Koefoed 
mówi na temat swojej Szokującej 
Prognozy na TradingFloor.com
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Brexit w 2017 r.

Partia niePodległości ZjednocZonego 
króleStWa (UK Independence Party — UKIP) 
zdobywa 25% głosów w brytyjskich wyborach 
powszechnych 7 maja 2015 r. i staje się trzecią na-
jwiększą partią w parlamencie.
 
Jednak w związku z tym, że w Wielkiej Brytanii 
obowiązuje system „first past the post”, czyli 
większości względnej, w którym dana partia musi 
zdobyć przewagę w okręgu wyborczym nad in-
nymi, aby zdobyć jedno miejsce w parlamencie, 
UKIP uzyskuje tylko jedną trzecią miejsc konser-
watystów i laburzystów.
 
Niemniej, UKIP, której program opiera się na post-
awie antyunijnej i antyimigracyjnej, zapewnia 
przewagę sił i dołącza do konserwatystów Davida 
Camerona, tworząc koalicję. Jej lider, Nigel Farage, 
zostaje wicepremierem, a Cameron zwołuje pla-
nowane referendum na temat członkostwa Wiel-
kiej Brytanii w Unii Europejskiej w 2017 r. Wartość 
obligacji skarbu państwa skokowo wzrasta, gdy 
badania opinii publicznej wykazują, że większość 
Brytyjczyków będzie głosować za całkowitym wy-
cofaniem się ze Wspólnoty przy najbliższej okazji. 
W związku z tym prognozujemy, że w 2017 r. Wiel-
ka Brytania odłączy się od Unii Europejskiej.  
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“Wartość obligacji skarbu państwa skokowo wzrasta, gdy 
badania opinii publicznej wykazują, że większość Brytyjczyków 
będzie głosować za całkowitym wycofaniem się z UE”

Zobacz, co Steen Jakobsen 
mówi na temat swojej Szokującej 
Prognozy na TradingFloor.com
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Zwycięskie prognozy użytkowników TradingFloor.com

ZWycięSka PrognoZa matthiaSa köPPe: 
Kapitalizm ewoluuje do wersji 2.0! Coraz pop-
ularniejsza staje się gospodarka współdzielenia. 
Instalacja takich platform, jak Uber, czy AirBnb 
oraz usługi finansowania społecznościowego 
(crowd-funding) powodują spadek cen różnych 
produktów i usług pod szyldem bardziej zrówn-
oważonego rozwoju; za tym ruchem kryje się 
główna przyczyna zmian.

Celem jest „przejęcie” ugruntowanych już sys-
temów i rynków poprzez dyktowanie nowych 
zasad, eliminacja praw pracy, gromadzenie 
danych konsumentów i generacja zysków dla 
nieznanych inwestorów. Nastąpiło przesunięcie 
władzy decyzyjnej! Granice pomiędzy inicjatywa-
mi społecznymi/zrównoważonymi oraz inwestyc-
jami maksymalizującymi zyski będą upłynnione.

Ciekawe, czy społeczeństwo zdaje sobie sprawę z 
tego potencjału zmiany.

michiel SmitS:  
Moją szokującą prog-
nozą jest upadek rządu 
przynajmniej jednego 
państwa strefy euro i 
utrata kontroli tzw. estab-
lishmentu w kolejnych 
wyborach, co postawi 
„eksperyment euro” na 
skraju upadku. Europa 
już od dawna znajduje się 
w niebezpiecznej sytuacji 
i to przez tych samych 
ludzi, którzy desperacko 
jej pragną!

macrotrader:  
Apple, wykorzystując 
swoje zasoby gotówkowe, 
utworzy Bank Apple 
i będzie zmierzać do 
zastąpienia operatorów 
kart kredytowych usługą 
ApplePay.

Bvlaerhoven:  
Japonia całkowicie 
traci gospodarczą siłę 
napędową i odnotowuje 
ujemne PKB za cztery 
kwartały. Kurs USD/JPY 
wynosi 150.00 2. Złoto wz-
rasta do 1 600 w związku 
z procesem repatriacji 
w wykonaniu banków 
centralnych.

jim earlS:  
Do końca 2015 r. rentown-
ość trzydziestoletnich 
amerykańskich obligacji 
rządowych spadnie 
poniżej 2%. 

humPhrey:  
1 EUR jest równe 1 USD, 
stopy w Stanach Zjednoc-
zonych zaczynają rosnąć 
wcześniej niż oczekiwano, 
a Draghi uzyskuje zielone 
światło do agresywnego 
wykupu obligacji, aby ra-
tować Niemcy / UE przed 
recesją.

vgiaritZ:  
Rynek grecki ma naj-
lepsze wyniki na świecie. 
Wartość ateńskiego 
indeksu ASE przekracza  
1 550 punktów (obecnie 
970). Kurs EUR/USD: 1.

dP:  
Moją szokującą prognozą 
na rok 2015 jest pierwsze 
użycie taktycznej broni 
jądrowej od 1945 r.

krejZi:  
Putin zostaje obalony 
i zastąpiony jeszcze 
bardziej agresywnym 
przywódcą.

@regden:  
Amazon wykupuje 
Twittera, by targetować 
reklamy, zindywidual-
izowane transakcje oraz 
zamówienia. #2015OP.

@Beardedmiguel: 
Ujawnione zostaje, że 
duża chińska spółka in-
ternetowa to oszustwo, co 
powoduje spadek w sek-
torze i prowadzi do epoki 
lodowcowej funduszów 
hedgingowych.
#2015OP

fxtime:  
Rosja najeżdża Estonię 
i Łotwę; w efekcie cena 
złota sięga 2 500 USD.

@truethaif:  
Argentyna uzależnia 
walutę od cen peklowanej 
wołowiny. Zjednoczone 
Królestwo delegalizuje 
zasiłek chorobowy w celu 
wsparcia dużych firm. 
Francja prywatyzuje 
Belgię.
#2015OP

macrotrader:  
Gwałtowny zwrot „Aben-
omiki” w Japonii, wyni-
kający z nagłego spadku 
USD/JPY aż do 90.

W toku tego procesu duże 
długie pozycje zostają 
zamknięte.

Pierre  
orPhanidiS:  
Francja popada w kryzys 
podobny do greckiego.
Rentowność dziesięciolet-
nich obligacji francuskich 
wzrasta do 15%. Rent-
owność dziesięcioletnich 
obligacji we Włoszech, 
Hiszpanii, Portugalii i 
Grecji rośnie w zawrot-
nym tempie do 30–40%.

ZWYCIĘSKIE PROGNOZY

matthiaS köPPe,  
Daniamacrotrader,  

Wielka Brytania

fxtime,  
Wielka Brytania

@truethaif,  
Wielka Brytania

@Beardedmiguel, 
Stany Zjednoczone

@regden, 
Stany Zjednoczone

humPhrey,  
Irlandia

jim earlS, 
Dominikana

vgiaritZ, 
Grecja

dP,  
Rosja

krejZi,  
Polska

Bvlaerhoven, 
Belgia

michiel SmitS, 
Holandia

Pierre orPhanidiS,  
Hiszpania

https://twitter.com/tradingfloorcom
https://www.facebook.com/Tradingfloorcom?hc_location=stream
http://www.linkedin.com/company/tradingfloor-com?trk=top_nav_home
https://plus.google.com/100054100940068010150/posts?hl=de
https://www.tradingfloor.com/posts/prediction-2015-capitalism-evolves-to-version-20-sharing-economy-takes-over-buy-installing-platf-2622014?cmpid=OP2015Publication-ebook
https://www.tradingfloor.com/publications/outrageous-predictions?cmpid=OP2015Publication-ebook
https://www.tradingfloor.com/publications/outrageous-predictions?cmpid=OP2015Publication-ebook
https://twitter.com/tradingfloorcom
http://www.linkedin.com/company/tradingfloor-com?trk=top_nav_home
https://plus.google.com/100054100940068010150/posts?hl=de
https://www.facebook.com/Tradingfloorcom?hc_location=stream


Saxo Bank A/S · Philip Heymans Allé 15 · 2900 Hellerup · Denmark · Telephone: +45 39 77 40 00 · www.saxobank.com

ANALIZA INWESTYCYJNA BEZ GWARANCJI NIEZALEŻNOŚCI 
– INFORMACJA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza analiza inwestycyjna nie została opracowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu 
promowanie niezależności analiz inwestycyjnych.

Nie podlega też żadnym zakazom dotyczącym zawierania transakcji przed rozpowszechnieniem analizy 
inwestycyjnej. Saxo Bank, jego podmioty stowarzyszone i personel mogą świadczyć usługi na rzecz, 
zapraszać do współpracy, utrzymywać długie lub krótkie pozycje w, lub w inny sposób posiadać udział 
w inwestycjach (w tym w instrumenty pochodne), każdego z emitentów, o których mowa w niniejszym 
dokumencie.

Żadna z zaprezentowanych tu informacji nie stanowi oferty (ani zaproszenia do składania ofert) kupna lub 
sprzedaży jakiejkolwiek waluty, produktu lub instrumentu finansowego, dokonania jakiejkolwiek inwestycji 
ani do stosowania jakiejkolwiek określonej strategii inwestycyjnej.

Niniejsze materiały przygotowano wyłącznie dla celów marketingowych i/lub informacyjnych, a spółka 
Saxo Bank A/S i jej właściciele, podmioty zależne i stowarzyszone, zarówno działające bezpośrednio, 
jak i za pośrednictwem oddziałów („Saxo Bank”), nie składają jakichkolwiek oświadczeń ani nie udzielają 
jakichkolwiek gwarancji oraz nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu adekwatności lub 
kompletności przedstawionych tu informacji. Przy opracowywaniu niniejszych materiałów Saxo Bank 
nie brał pod uwagę żadnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji 
finansowej ani szczególnych potrzeb i wymogów jakiegokolwiek określonego odbiorcy i żadne treści 
przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią zalecenia skierowanego do jakiegokolwiek odbiorcy, 
dotyczącego inwestowania lub pozbywania się inwestycji w określony sposób, a Saxo Bank nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności z tytułu strat któregokolwiek z odbiorców w wyniku transakcji zgodnej z takim 
rzekomym zaleceniem.

Wszystkie inwestycje związane są z ryzykiem i mogą skutkować zarówno zyskiem, jak i stratą. W 
szczególności transakcje na produktach lewarowanych, takich jak m.in. kursy walutowe, instrumenty 
pochodne czy towary, mogą mieć charakter wysoce spekulacyjny i generować gwałtowne i szybkie straty 
i zyski.

Transakcje o charakterze spekulacyjnym nie są odpowiednie dla każdego inwestora, dlatego przed 
dokonaniem jakichkolwiek inwestycji, pozbyciem się ich lub zawarciem jakiejkolwiek transakcji należy 
uważnie przeanalizować własną sytuację finansową i skonsultować się z doradcą finansowym (doradcami 
finansowymi) w celu zrozumienia związanego z tym ryzyka i upewnienia się co do własnej sytuacji.
 

Żadnych ewentualnych wzmianek dotyczących ryzyka, zawartych w niniejszym dokumencie, nie uznaje 
się za wyczerpujące ujawnienie ani omówienie wszystkich rodzajów ryzyka. Wszelkie opinie zawarte w 
niniejszym dokumencie mogą być osobistymi poglądami autora i nie odzwierciedlać opinii Saxo Bank oraz 
mogą podlegać zmianom bez uprzedniego bądź późniejszego powiadomienia.

Niniejszy komunikat dotyczy wyników uzyskanych w przeszłości. Wyniki uzyskane w przeszłości nie 
stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wyniki uzyskane w przeszłości przedstawione w 
niniejszym komunikacie nie muszą powtórzyć się w przyszłości.

Nie ma gwarancji, że jakakolwiek inwestycja wygeneruje lub może wygenerować zyski lub straty zbliżone do 
uzyskanych w przeszłości, ani że uniknie się istotnych strat.

Oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie, które nie stanowią faktów historycznych i które mogą 
stanowić symulację przeszłych lub przyszłych wyników, oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach, 
projekcjach, opiniach i poglądach Grupy Saxo Bank. Oświadczenia takie są obciążone znanym i nieznanym 
ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, dlatego nie należy opierać się na nich w nadmiernym stopniu.

Ponadto niniejszy komunikat może zawierać „oświadczenia prognostyczne”. Rzeczywiste zdarzenia, 
rezultaty lub wyniki mogą istotnie różnić się od prezentowanych lub analizowanych w oświadczeniach 
prognostycznych.

Niniejsze materiały mają charakter poufny i odbiorca nie ma prawa ich powielać, rozpowszechniać, 
publikować ani odtwarzać w całości ani w części na rzecz jakiejkolwiek innej osoby.

Wszelkie informacje lub opinie zawarte w niniejszych materiałach nie są przewidziane do dystrybucji ani 
użytku przez jakąkolwiek osobę w jakiejkolwiek jurysdykcji lub państwie, w których taka dystrybucja lub 
użytek byłyby niezgodne z prawem. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone ani 
skierowane do „obywateli amerykańskich” w rozumieniu amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych 
z 1993 r. (United States Securities Act) z późniejszymi zmianami oraz ustawy o giełdzie papierów 
wartościowych z 1934 r. (United States Securities Exchange Act) z późniejszymi zmianami.

Niniejsza informacja podlega postanowieniom pełnej informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności przez 
Saxo Bank, dostępnej pod adresem: www.saxobank.com/disclaimer

http://www.saxobank.com?cmpid=OP2015Publication-ebook
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