
Z  wyłączeniem krótkiego epizodu podwyższonej zmienno-
ści w  środkowej części miesiąca, wiodące klasy aktywów nie 
dostarczyły inwestorom szczególnych emocji. Zarówno S&P 
500 jak i DAX zanotowały swoje historyczne szczyty, po czym 
przeszły do trendu bocznego. Rentowność dziesięcioletnich 
papierów amerykańskich wróciła do poziomu 2,20%, a  ana-
logiczny dług niemiecki poruszał się w przedziale 0,30-0,40%. 
Do większych zmian dochodziło natomiast na rynku waluto-
wym. Seria potknięć brytyjskich konserwatystów wprowadziła 
niepewność co do wyniku nadchodzących wyborów, a twarda 
retoryka w  kwestii Brexitu wzmocniła presję na funta. Passę 
słabości kontynuował również dolar, tracąc mimo niemal prze-
sądzonej podwyżki stóp przez FOMC. Euro zostało natomiast 
wyraźnie wzmocnione zdecydowaną wygraną Macrona, stano-
wiącą zapowiedź zjednoczonej strefy euro. Pozytywny wpływ 
miała również wypowiedź Angeli Merkel, która przyznała, nieco 
na przekór Mario Draghiemu, że wspólna waluta jest zbyt słaba.

Obserwujemy coraz wyraźniejsze oznaki powrotu kapitału 
na rynki wschodzące. Według danych EPFR Global, na rynki 
wschodzące od początku roku napłynęło 20mld USD. Dużym 
benefi cjentem tego procesu były polskie aktywa. Złoty pozo-
stawał w ostatnim miesiącu jedną z silniejszych walut na świe-
cie, osiągając poziom 3,70 za dolara i 4,17 za euro. Imponujące 
było również zachowanie krajowego długu. Średnio- i  długo-
terminowe papiery stałokuponowe zredukowały swoje ren-
towności o ok. 15bps, a benchmarkowa DS0727 zbliżyła się do 
poziomu 3,25%. Wreszcie pojawił się również popyt na papie-
ry o  zmiennym kuponie, zwłaszcza o  dłuższej zapadalności. 
Zadziałały tutaj przede wszystkim pozytywne dane dotyczące 
polskiego wzrostu gospodarczego oraz relatywnie atrakcyjna 
wycena WZ1122, WZ0124 i WZ0126.

Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających 
się w ostatnim roku. Żródło: MSCI.

Rentowności 10-letnich obligacji rządowych wybranych krajów 
w ostatnim roku. Źródło: Bloomberg.

Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.05.2017. Źródło: Bloomberg.

Zjednoczona Europa 
pokazuje siłę na rynku 
walutowym

RYNKI ZAGRANICZNE
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Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.05.2017. Żródło: Bloomberg.
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EUROPA 
PRZODUJE NA ŚWIECIE

CZERWIEC 2017 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 434,39 1,56% 0,10% 4,97% 

Ropa naftowa 49,92 -1,07% -9,37% -0,24% 
Miedź 5664,8 -2,11% -4,11% 24,13%
Złoto 1259,6 0,21% 2,17% 4,12% 

Pszenica 428,5 -2,94% -0,81% -11,74% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,7341 -2,91% -8,78% -5,04% 
EUR/PLN 4,1908 -0,25% -2,54% -4,42% 
CHF/PLN 3,8466 -0,76% -4,78% -3,10% 
EUR/USD 1,1220 2,65% 6,79 % 0,62% 
USD/JPY 111,66 -0,29% -2,40% 2,56% 

Polskie obligacje 
ponownie w cenie

Cofnięcie WIG20 
w atmosferze zawahania 
na warszawskiej GPW



Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. 
Żródło: Bloomberg.

Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro. 
Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg

*-dane skorygowane 
**- dane urealnione (tj. w cenach stałych) 

Rentowności 2-, 5- i 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. 
Żródło: Bloomberg.
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Nota Prawna
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi w żadnym wypadku rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego. 
Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią 
odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec 
wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach fi nansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania 
te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. 
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji swojego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia zysku przez Uczestnika. Uczest-
nik Funduszu musi liczyć się z możliwością częściowej lub całkowitej utraty wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji Uczestnik 
powinien zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz Tabelą Opłat Novo Funduszu Inwestycyjnego, które dostępne są na stronie 
internetowej www. novofundusze. pl oraz u Dystrybutorów. 

Na tle nowych maksimów na rynkach rozwiniętych, dość słabo zachowywał się polski rynek akcyjny. Konstrukcja WIG20 spra-
wia, że ruchy indeksu są ściśle powiązane z sektorem fi nansowym, paliwowym i surowcowym. W maju akcje lokalnych banków, 
podobnie jak ich globalnych odpowiedników, znalazły się pod presją. Wyjątek stanowiło PKO, którego kurs dyskontował niezłe 
wyniki kwartalne oraz PZU. O kilkanaście procent przecenione zostały akcje spółek paliwowych (PKN / Lotos) oraz wydobywczych 
(KGHM / JSW), cierpiących z powodu taniejących surowców. W ujęciu miesięcznym, cały WIG20 stracił 4,5%.

Nieco lepiej poradził sobie mWIG40, zamykając miesiąc z niewielką stratą. Na pozycję lidera zwyżek wrócił CDProjekt, zyskujący 
20% po publikacji pozytywnych informacji o bieżącym projekcie (oraz kolejnych wysokich rekomendacji brokerów). Silne były rów-
nież branże zależne od kondycji konsumentów, takie jak motoryzacja i handel. Na drugim biegunie znalazła się chemia – zarówno 
Ciech, jak i Grupa Azoty uległy przec

Polska Strefa Euro USA

akt. poprz. akt. poprz. akt. poprz.

Infl acja 1,9% (5.2017) 2% 1,4% (5.2017) 1,9% 2,2% (4.2017) 2,4%

Bezrobocie 7,7% (4.2017) 8,1% 9,3% (4.2017) 9,4% 4,4% (4.2017) 4,5%

Wzrost PKB** 4% (3.2017) 2,5% 1,7% (3.2017) 1,8% 1,2% (3.2017) 2,1%

Produkcja przemysłowa -0,6% (4.2017) 11,1% 1,9% (3.2017) 1,4% 2,19% (4.2017) 1,54%

Sprzedaż detaliczna 8,1% (4.2017) 9,7% 2,3% (3.2017) 1,7% 4,5% (4.2017) 4,8%

PMI 52,7 (5.2017) 54,1 pkt 57 (5.2017) 56,7 pkt 52,7 (5.2017) 52,8

POLSKA


