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Ameryka Łacińska - powrót do (umiarkowanego)     

wzrostu

Ostatnie lata kryzysu nie ominęły rynków krajów rozwijających się, niosąc za sobą niższe tempo             

wzrostu. Bieżący rok może okazać się punktem zwrotnym, i to pomimo obniżenia prognoz dla dwóch              

największych gospodarek regionu - Brazylii i Meksyku.

Dynamika wzrostu PKB, w ostatnim czasie,     

spadła najbardziej w przodującej do tej pory      

pod tym względem Argentynie. Kraj ten jednak      

niejednokrotnie był już posądzany o    

manipulację danymi, dlatego należy spojrzeć    

na te odczyty z odpowiednim dystansem. W      

bieżącym roku Argentyna znów może okazać     

się numerem jeden w regionie, za sprawą      

październikowych wyborów, które są   

powodem zwiększonych wydatków  

rządowych. Wydatki te mają przełożyć się na      

wyniki gospodarki zanim wyborcy staną do     

urn i dokonają (właściwego) wyboru.

Spośród najważniejszych indeksów  

giełdowych to również argentyński Merval    

przyniósł największą stopę zwrotu. Zbiorczy    

indeks MSCI EM Latin America dla wszystkich      

krajów Ameryki Łacińskiej traci od początku     

roku ponad 17%.

Argentyna wyróżnia się również na tle inflacji,      

jednakże w tym wypadku negatywnie. Stopa     

inflacji, według źródeł pozarządowych, wynosi    

nawet ponad 20%. Głównym powodem    

odmiennego stanu argentyńskiej gospodarki jest    

wciąż nie do końca rozwiązana kwestia     

bankructwa z 2001 roku.

Dział Analiz inv estio.pl

analizy @inv estio.pl

https://inv estio.pl 1

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Finvestio.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVP_seKFeHcRhiRP0I4961sLDopA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.businessweek.com%2Fnews%2F2013-06-03%2Flatin-america-s-two-largest-economies-gdp-growth-forecasts-cut&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNEydKelZ9iUKXeUtNdOHHWh7mww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fintl%2Fcms%2Fs%2F0%2Feb704c98-6cbe-11e2-953f-00144feab49a.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3fGT-90ucxrnY05zF2mPtWLvUng
mailto:analizy@investio.pl
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Finvestio.pl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuhbLqp0r9TQT5EM1Jyw9OxceT_g


Raport Makroekonomiczny, Sierpień 2013

Rynek długu, po latach względnie malejących rentowności w całym rejonie, zmienił się znacząco w             

maju, gdy FED po raz pierwszy oświadczył, iż może rozpocząć wycofywanie się z programu             

luzowania polityki monetarnej (QE3). Spowodowało to wyprzedaż obligacji na całym świecie, nie           

omijającej także krajów Ameryki Łacińskiej.

Przed rynkami rozwijającymi powstaje duża szansa w postaci słabnącej pozycji Chin, które po latach             

napędzania wzrostu ekspansją kredytową na niewyobrażalną skalę, rozpoczęły proces delewaryzacji         

o szacowanej wartości 1 tryliona juanów (ponad 160 miliardów amerykańskich dolarów). Stwarza to            

okazję dla gospodarek Ameryki Łacińskiej, aby przejąc część produkcji mieszczącej się aktualnie w            

Chinach. Głównym beneficjentem tej sytuacji może być Meksyk, który już teraz korzysta ze swojej             

przewagi konkurencyjnej specjalizując się w konkretnych dziedzinach przemysłu. Chińska zadyszka         

może okazać się nowym startem dla krajów rozwijających się, jeżeli dobrze to wykorzystają.

Najciekawsze wydarzenia w rejonie:

Brazylijski Bank Centralny podnosi stopy procentowe pod wpływem presji inflacyjnej.

IMF wspiera Argentynę w sprawie restrukturyzacji długu.

Możliwa wyprzedaż na rynkach wschodzących.

Mekysk utrzymuje stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie 4%.

Brazylijski dolar w odniesieniu do dolara amerykańskiego jest najsłabszy od 2009 roku.

Prezydent Fernandez zwiększa minimalne wynagrodzenie o 25,5% przed wyborami.

W Brazylii spodziewany jest deficyt handlowy pierwszy raz od 2000 roku.
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Brazylia. Cykliczna poprawa po dwóch latach spadków?

Po niezwykle dynamicznym wzroście PKB w     

2010 roku (o 7,5%), Brazylię dotknęła obecna      

choroba rozwiniętych gospodarek jaką jest    

stagnacja gospodarcza. Przyczyny tej sytuacji    

dla Brazylii są jednak odmienne. Spadek     

dynamiki wzrostu PKB po roku 2010 był      

spodziewany jako naturalne odreagowanie   

okresu nadzwyczajnego ożywienia, jednak   

jego skala okazałą się zaskakująca ponieważ     

wyniosła aż 6,6 p.p. na przestrzeni dwóch lat.       

Składa się na to również, słabnąca     

konkurencyjność Brazylii jako gospodarki rozwijającej się (emerging market). Wśród dobrze znanych          

ułomności jakimi jest słabo rozwinięta infrastruktura, niski kapitał społeczny czy wysokie obciążenia           

podatkowe, na przestrzeni lat doszły kolejne, głównie związane z rosnącymi kosztami pracy.

Innym zagrożeniem dla poprawy jest malejąca ekspansja kredytowa, która ma swoje przyczyny w            

zmniejszonym popycie ze strony konsumentów. Jego spadek wynika ze wzrostu obciążenia          

kredytowego gospodarstw domowych w ciągu ostatniego dziesięciolecia, które obecnie wynosi ponad          

40% ich przychodów. Również banki, zniechęcone malejącymi marżami, ograniczają podaż kredytów.

Niemniej jednak Indeks Aktywności   

Ekonomicznej, publikowany przez Bank   

Centralny Brazylii, wskazuje że od 2012 roku      

widać poprawę na rynku. Jest ona głównie      

spowodowana przez wzrost konsumpcji oraz    

poprawę w sektorze inwestycji. W    

konsekwencji prognoza wzrostu PKB w 2013     

wynosi 3,4% (BBVA).
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Inflacja powyżej celu

Inflacja znajduję się powyżej górnej    

granicy celu inflacyjnego Banku   

Centralnego Brazyli (BCB),  

wyznaczonego na poziomie 4,5% (± 2     

p.p). Wpływ na to miał silny wzrost      

konsumpcji, ekspansywna polityka  

monetarna jak i fiskalna oraz deprecjacja     

brazylijskiego reala o 20% od 2012 roku.

BCB od początku 2013 roku podniósł     

główną stopę procentową o 1,25 punktu     

procentowego do poziomu 8,50%, który i     

tak jest wyjątkowo niski, jak na brazylijskie      

standardy. Poziom inflacji zmusił Bank    

Centralny do podwyżki stóp, chociaż    

sześciomiesięczny okres stabilizacji na   

poziomie 7,25% miał zostać utrzymany. W     

związku ze słabym poziomem wzrostu    

gospodarczego, aktualny cykl podwyżek   

stopy procentowej ma na celu utrzymanie     

stopy inflacji w granicach górnego progu     

celu inflacyjnego, a nie sprowadzenia jej     

do poziomu 4,5%. W tym kontekście, pole      

do dalszych podwyżek wydaje się    

ograniczone, zwłaszcza biorąc pod uwagę    

kruche fundamenty wzrostu.

Inwestorzy nie wierzą w ożywienie

Giełda w Sao Paulo od 2010 roku pozostaje       

w trendzie spadkowym, osiągając coraz    

niższe minima nieprzerwanie, od trzech lat.     

Tegoroczny spadek wyniósł już ponad    

20%, dostając impetu po zapowiedzi FEDu     

w sprawie wygaszania programu QE3.    

Brazylia jest jednym z krajów najbardziej     

narażonych na działania Rezerwy   
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Federalnej Stanów Zjednoczonych. Ma to związek z wysokim deficytem na rachunku bieżącym, który            

tylko za pierwsze półrocze wyniósł 3,2% PKB (72,5 miliarda $ za 6 miesięcy w porównaniu z 52,4                

miliardami $ za cały 2012). Jest to najwyższy deficyt rachunku bieżącego od 10 lat. Oznacza to, iż                

Brazylia posiada znacząco większą ilość zobowiązań zagranicznych niż przez ostatnie lata, co           

uzależnia ją od dostępu do taniego pieniądza. Jednym ze sposobów na walkę z nadmiernym             

deficytem jest dewaluacja własnej waluty, co sprzyja eksportowi natomiast hamuje import. Jednakże           

luzowanie polityki pieniężnej na przestrzeni ostatnich dwóch lat w postaci obniżki stóp procentowych o             

525 punktów bazowych doprowadziło do deprecjacji brazylijskiego reala o blisko 50%, doprowadzjąc           

inflację ponownie ponad górne ograniczenie celu inflacyjnego (6,5%).

Konsekwencją jest powrót do cyklu podwyżek stóp procentowych, co negatywnie przełoży się na            

poziom deficytu na rachunku bieżącym, który niepokoi inwestorów, wstrzymując ich od zakupów na            

brazylijskim parkiecie. W rezultacie tych wydarzeń obserwujemy rekordowy odpływ środków z          

funduszy akcyjnych inwestujących w Brazylii, co ma swoje odzwierciedlenie w notowaniach indeksu.

Dodatkowym problemem są niepokoje społeczne, które narastając przez lata doprowadziły do          

masowych demonstracji w lipcu bieżącego roku. Mimo punktu zapalnego, którym była 20% podwyżka            

cen biletów komunikacji miejskiej w niektórych miastach, brazylijscy obywatele wyszli na ulice pokazać            

swój sprzeciw wobec wieloletniego zaniechania w wprowadzaniu reform. Wydaje się, że skala           

protestów zmusi rządzących do poświęcenia większej uwagi postulatom poprawy sprawności         

działania służby zdrowia, oświaty oraz systemu emerytalnego. Znaczna część z nich może być            

ciężka do zrealizowania ze względu na zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej (2014) oraz              

Letnie Igrzyska Olimpijskie (2016), które nadwyrężają krajowy budżet, a nie wpływają na poprawę            

dobrobytu przeciętnego obywatela.

Meksyk - nadzieja Ameryki Łacińskiej.

Pierwszy kwartał 2013 roku zaskoczył    

niższym od prognoz odczytem dynamiki    

PKB na poziomie 0,80%. Średnia prognoz     

z ankiet przeprowdzonych wśród banków    

centralnych, wskazuje na wzrost 2,96% na     

koniec bieżącego roku. Pomimo tego,    

Meksyk ma przed sobą najlepsze    

perspektywy z gospodarek Ameryki   

Łacińskiej. Spowodowane jest to   

powolnym, ale jednak wzrostem   

gospodarczym w Stanach Zjednoczonych,   

które są głównym partnerem handlowym    

Meksyku.

Na przestrzeni lat Meksyk zdobył znaczącą przewagę konkurencyjną w sektorze przemysłowym, który           

odpowiada za 35% produktu krajowego brutto. Kolejne lata zadecydują o tym, czy to właśnie Meksyk              

przejmie znaczną część produkcji, która obecnie odbywa się w Chinach, a istnieją powody aby tak              
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sądzić. Przede wszystkim koszty pracy pracowników technicznych, z 2015 rokiem będą w Meksyku o             

około 30% niższe niż w Chinach. Jednakże koszty to tylko mały obszar, na którym Meksyk jest               

konkurencyjny.

Gospodarka wyspecjalizowała się w konkretnych branżach tworząc niepowtarzalne klastry        

przemysłowe. Najlepszym przykładem jest tutaj przemysł samochodowy, który na stałe osiedlił się w            

Meksyku. Obecnie 89 ze 100 najważniejszych producentów części samochodowych posiada tutaj          

swoje fabryki. W tym aspekcie Meksyk może liczyć na poparcie Stanów Zjednoczonych gdyż            

meksykańskie fabryki w procesie produkcji używają do 4 razy więcej amerykańskich komponentów niż            

fabryki chińskie. Kolejną zauważalną przewagą są koszty energii, gdyż Meksyk 90% gazu           

wykorzystywanego do produkcji importuje ze Stanów Zjednoczonych będąc pośrednim beneficjentem         

łupkowej rewolucji. Nie sposób nie wspomnieć również o tym, że Meksyk ma podpisanych najwięcej             

porozumień w sprawie wolnego handlu ze wszystkich krajów na świecie.

Podsumowując, Meksyk ma duże predyspozycje aby w dalszym ciagu być znaczącym beneficjentem           

procesu ożywienia w światowej gospodarce. Szczególną rolę odgrywają w tym Stany Zjednocznone,           

które są dla Meksyku największym partnerem handlowym.

Presja inflacyjna a stopy procentowe
W związku z malejącą presją inflacyjną,     

Bank Centralny Meksyku, po okresie    

utrzymywania stabilnej stopy procentowej   

na poziomie 4,50%, zdecydował się w     

marcu na obniżkę o 50 punktów     

bazowych. Ze względu na słabszy od     

prognoz wzrost gospodarczy oraz   

możliwe wygaszanie programu luzowania   

polityki monetarnej przez FED w Stanach     

Zjednoczonych, zwiększa się  

prawdopodobieństwo drugiego cięcia  

jeszcze w tym roku, zwłaszcza, że inflacja      

pozostanie pod kontrolą. Meksykańskie   

peso od 2012 niezmiennie umacniało się     

w stosunku do dolara amerykańskiego.    

Dopiero ostatnia obniżka stóp   

procentowych wywołała obecną falę   

wzrostową (deprecjacja peso). Naszym   

zdaniem wciąż pozostaje znaczący   

obszar do dalszych cięć kosztów    

pieniądza. Sytuacja na giełdzie pozostaje    

negatywna, notowania głównego indeksu   

(IPC), znajdują się już 11% poniżej     

szczytu z początku roku.
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Argentyna - widmo bankructwa nie odpuszcza

Po naganie jaką Argentyna odtrzymała od     

Międzynarodowego Funduszu Walutowego  

w lutym bieżącego roku, z powodu     

przedstawiania niewiarygodnych danych  

statystycznych, w dalszym ciągu istnieją    

uzasadnione obawy co do opierania się na      

nich w analizach. Jest to konsekwencją     

decyzji o nie dopuszczaniu ekonomistów    

MFW do ksiąg finansowych od 2006 roku,      

kiedy to Argentyna spłaciła ostatnią ratę     

kredytu na rzecz międzynarodowego   

pożyczkodawcy.

Ostatnie informacje napływające z rządu mowią o 7% wzroście r/r w kwietniu oraz 7,9% r/r w maju.                

Większośc ekonomistów podchodzi do tych danych sceptycznie, prognozując iż w rzeczywistości          

skala wzrostu jest o połowę mniejsza. Zwraca się uwagę na czynnik polityczny, którym są wybory do               

kongresu w październiku. Rząd dąży do pobudzenia konsumpcji poprzez 70% wzrost wydatków           

socjalnych, mając nadzieję iż rezultaty tych działań, będą widoczne już przed wyborami.

Gospodarce pomaga rosnący popyt na    

samochody ze strony Brazylii, która jest     

głównym partnerem handlowym Argentyny.   

Sami argentyńczycy, według raportu   

Economia & Regiones, również masowo    

kupują samochody jako zabezpieczenie   

przed inflacją, która r/r wynosi ponad 10%,      

według rządowych danych. Niezależne   

źródła mówią o wielkościach pomiędzy 20     

a 25 procent rok do roku w maju i czerwcu.
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Rynek długu wciąż pod presją

Spread na pięcioletnich CDS (credit default     

swap), pełniących rolę ubezpieczenia   

przed zdarzeniem kredytowym, dochodził   

w 2013 roku do poziomu nawet 4000 pb.       

co stanowi poza Grecją, najgorszy wynik     

na świecie.

Głównym ciężarem dla Argentyny   

pozostaje bankructwo ogłoszone w 2001    

roku. Część prywatnych inwestorów, która    

nie zgodziła się na proponowany haircut     

wynoszący ponad 70%, do dnia    

dzisiejszego walczy z argentyńskim rządem o zwrot pożyczonych pieniędzy. Jednym z nich jest            

fundusz prowadzony przed miliardera Paula Singera - Elliot Management Corp, który złożył w            

amerykańskim sądzie pozew przeciwko Argentynie. Sąd, ku zaskoczeniu większości komentatorów,         

przychylił się do pozwu. Wyrok w obecnym kształcie wyklucza możliwość restrukturyzacji długu           

dowolnego państwa. W lipcu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy postanowił wstawić się w Sądzie           

Najwyższym Stanów Zjednoczonych, aby przyjrzał się on wyrokowi niższej instancji, gdyż oznacza on            

zagrożenie dla międzynarodowej stabilności finansowej.

Do czasu gdy Argentyna nie uporządkuje sytuacji z wierzycielami i całkowicie nie zamknie rozdziału             

swojego bankructwa, rynek długu będzie odznaczał się wysokimi rentownościami oraz kosztami          

ubezpieczenia.

Giełda na szczytach wszech czasów

Odmiennie wygląda sytuacja na rynku    

kapitałowym, gdzie główny indeks Merval w     

kwietniu osiągnął szczyt wszech czasów    

na poziomie 3845 punktów. Indeks składa     

się z koszyka 13 spółek wybieranych raz      

na kwartał. Przy konstrukcji indeksu, spółki     

dobierane są przy wykorzystaniu kryterium    

płynności, które zawiera dwa punkty. Spółki     

muszą mieć największy udział procentowy    

w wolumenie ogółem oraz na ich akcjach      
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musi być dokonana największa ilość transakcji w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Notowania indeksu            

wskazują wartość tak dobranego koszyka w peso. Tegoroczny zwrot z indeksu kształtuję się w             

granicach 15%.

Peso nieprzerwanie od czasu uwolnienia    

kursu, znajduje się w fazie dewaluacji,     

zbliżając się do poziomu 5,5 za dolara      

amerykańskiego, tracąc 55% na   

przestrzeni siedmiu lat. Wraz z słabnącą     

walutą, eksport wzrósł do ponad 80     

miliardów dolarów amerykańskich co   

stanowi wzrost o 140% w omawianym     

okresie.
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Treści przedstaw ione w niniejszym raporcie zostały przygotow ane dla osób pryw atnych, z należytą starannością i w oparciu o                

najlepszą w iedzę ich autorów . Mają one charakter informacyjny i nie stanow ią rekomendacji ani porady inw estycyjnej w rozumieniu                
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ponoszą odpow iedzialności za decyzje inw estycyjne podjęte na podstaw ie w yżej w ymienionych treści, a w szczególności za straty z                

nich w ynikłe. Jeżeli jesteś zainteresow any w ykorzystaniem naszych raportów w celach komercyjnych skontaktuj się z naszym Działem               
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