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(Nie)wypłacalność Greków dyktuje  
zmienność na rynkach finansowych 

9 czerwca 2015

Świat
– W I kwartale strefa euro zanotowała nieznacznie wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego 

(1,0% rok do roku) wobec poprzedniego kwartału (0,9%). Największe zaskoczenie przyniósł 
odczyt dla hiszpańskiej gospodarki, natomiast nieco poniżej oczekiwań wypadł wzrost PKB 
dla Niemiec. Dynamika produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej nieco spadła, 
jednak bilans handlowy eurolandu osiągnął w marcu rekordową wartość w historii (nad-
wyżka w wysokości 23,4 mld euro). Spadkowa tendencja wskaźnika inflacji w ujęciu rocz-
nym została w kwietniu odwrócona. Z kolei, mieszany obraz perspektyw gospodarczych 
wyłania się z analizy wskaźników wyprzedzających. Część z nich sugeruje bowiem osłabie-
nie aktywności ekonomicznej na skutek spadku tempa wzrostu gospodarczego w Stanach 
Zjednoczonych oraz gospodarkach wschodzących. Nastroje europejskich konsumentów 
znajdują się jednak wciąż na bardzo wysokim poziomie, przekładając się na rosnący popyt 
wewnętrzny.

– Po wyraźnym zahamowaniu aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych w I kwar-
tale wywołanego w dużym stopniu przez czynniki jednorazowe (warunki pogodowe, strajki 
w zachodnich portach), kwietniowe dane ze sfery realnej w dalszym ciągu rozczarowywały 
inwestorów. Produkcja przemysłowa wciąż odczuwała negatywne skutki drogiego dolara. 
Sentyment konsumencki mierzony wskaźnikiem Uniwersytetu Michigan wyraźnie się osła-
bił zarówno w zakresie obecnej koniunktury, jak i perspektyw w ciągu następnego półrocza. 
Jednocześnie widoczne są pierwsze oznaki poprawy sytuacji na rynku pracy (duży przyrost 
liczby nowoutworzonych miejsc pracy w kwietniu oraz maju). Wskaźnik wyprzedzający dla 
amerykańskiego przemysłu ISM zanotował z kolei pierwszy wzrost od października ubie-
głego roku.

– Duże napięcie towarzyszy negocjacjom w sprawie spłat greckiego zadłużenia. Majowa tran-
sza w wysokości 750 milionów euro została ostatecznie uregulowana Międzynarodowemu 
Funduszowi Walutowemu przy użyciu dodatkowych rezerw. Obecnie trwają rozmowy 
w sprawie spłaty długu zapadającego w czerwcu na łączną wartość ponad 1,6 miliarda dola-
rów.

Polska
– W I kwartale polska gospodarka rozwijała się w  tempie 3,6% rok do roku, zna-

cząco przewyższając oscylujące wokół 3,0% prognozy analityków z  początku roku. 
Największe zaskoczenie wynika z przyspieszenia inwestycji (z 8,6% do 11,4% rok do 
roku) mimo wysokiej bazy odniesienia z  poprzedniego roku. W  solidnym tempie 
wzrosła konsumpcja prywatna, spory wkład we wzroście PKB miał również eksport 
netto (1,1 punktu procentowego). Dobrym prognostykiem może być także spadek 
udziału zapasów, zwiastujący, że popyt na krajowe wyroby przewyższył wcześniejsze 
oczekiwania producentów.

– Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu w maju sugeruje umiarkowane spowolnienie 
aktywności gospodarczej w stosunku do początku roku. Liczba zamówień krajowych 
oraz eksportowych nadal jednak rośnie, lecz w  słabszym tempie. Za spadek dyna-
miki spływania zamówień eksportowych może odpowiadać spowolnienie przemysłu 
w Niemczech spowodowane stagnacją końcowych odbiorców ich produktów (m.in. 
Chiny, USA czy Japonia). Ankieta PMI wskazuje jednak na znajdowanie coraz więk-
szej liczby nowych klientów eksportowych przez polskie firmy przemysłowe. 

– Kwiecień przyniósł kontynuację wzrostu wskaźnika inflacji. Dynamika cen konsu-
menckich w ujęciu rocznym wyniosła -1,1% względem -1,5% w marcu. Odbicie cen 
na rynku detalicznym jest w dużej mierze pokłosiem rosnących cen żywności, które 

mocno rozczarowywały w poprzednich miesiącach. Dane z rynku hurtowego suge-
rują, że ta tendencja będzie utrzymana w przyszłości. Przyrost dynamiki cen detalicz-
nych w kwietniu był również rezultatem m.in. dalszej zwyżki cen paliw oraz odzieży 
i obuwia.

– Po bardzo dobrym marcowym odczycie produkcji przemysłowej, aktywność w prze-
myśle wyraźnie spowolniła w kwietniu z 8,8% do 2,3% rok do roku. Słabszy wzrost 
produkcji można przypisać w dużej mierze czynnikom jednorazowym (ustabilizowa-
nie produkcji górniczej, efekt świąt wielkanocnych) oraz mniejszej liczbie zamówień 
ze strefy euro (głównie Niemiec). Przyspieszenie zostało z kolei zanotowane w pro-
dukcji budowlanej z 2,9% do 8,5% rok do roku w kwietniu, głównie w wyniku bardzo 
dynamicznego przyrostu produkcji w sektorze infrastrukturalnym. 

– Dane z rynku pracy w dalszym ciągu napawają optymizmem. Stopa bezrobocia spadła 
z 11,7% do 11,2% w kwietniu. Poprawa na rynku pracy wynika zarówno z wysokiego 
popytu na pracę jak i  szerokich działań aktywizacyjnych urzędów pracy. Po bardzo 
wysokim odczycie dotyczącym płac nominalnych w marcu spowodowanym wysoką 
akumulacją premii w górnictwie, kwiecień przyniósł powrót dynamiki do średnioter-
minowego trendu.

– Zgodnie z prognozami, sprzedaż detaliczna w kwietniu znacząco spowolniła w sto-
sunku do marcowych danych do 1,5% rok do roku w ujęciu realnym. Za spadkiem 
dynamiki wydatków konsumenckich Polaków stoi znaczący spadek sprzedaży żywno-
ści jako efekt przesunięcia Świąt Wielkanocnych (święta wypadły na początku kwiet-
nia, co implikuje poniesienie sporej części wydatków w  marcu, a  nie, jak to miało 
miejsce w poprzednim roku, w kwietniu. Pozostałe komponenty sprzedaży detalicznej 
wykazały dużą stabilizację względem poprzedniego miesiąca, co należy odczytywać 
jako pozytywny sygnał w kontekście dalszego przyrostu konsumpcji w kolejnych mie-
siącach.

– W marcu Polska odnotowała ponownie dodatnie saldo handlowe. Skala nadwyżki 
pozostaje nadal wysoka, jednak jest ona mniejsza niż w styczniu i lutym. Wynika to 
z coraz szybszego przyrostu importu (z 4% do 10% rok do roku) przy przyspieszają-
cej wartości eksportu (z 11 do 14%). Rosnącemu popytowi zewnętrznemu na polskie 
produkty towarzyszy zatem coraz silniejszy popyt wewnętrzny, co świadczy o coraz 
lepszej kondycji finansowej zagranicznych oraz krajowych konsumentów.

Sytuacja gospodarcza – polska gospodarka dostała lekkiej zadyszki

Wskaźniki gospodarcze
Polska Strefa Euro USA

Akt. Poprz. Akt. Poprz. Akt. Poprz. 

Inflacja -1,1% (IV 2015) -1,5% 0,3% (V 2015) 0,0% -0,2% (IV 2015) -0,1%

Bezrobocie 11,2% (IV 2015) 11,7% 11,1% (Iv 2015) 11,2%* 5,5% (V 2015) 5,4%

Wzrost PKB 3,6% (I 2015) 3,1% 1,0% (IQ 2015) 0,9%* -0,7 (IQ 2015)* 2,2%*

Produkcja przemysłowa 2,3% (III 2015) 8,8% 1,8% (III 2014) 1,9%* 1,9 (IV 2015) 2,0%

Sprzedaż detaliczna 1,5% (III 2015)** 6,6% 2,2% (IV 2015) 1,7%* 0,9% (IV 2015) 1,7%*

PMI 52,4 pkt (V 2015) 54,0 pkt 52,2 pkt (V 2015) 52,0 pkt 54,0 pkt (V 2015) 54,1

*-dane skorygowane  
**- dane urealnione (tj. w cenach stałych) Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg

Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro

Rynki akcji – wybory prezydenckie położyły się cieniem na polskim parkiecie
– Amerykański indeks S&P 500 wspiął się na historyczne rekordy notowań w połowie miesiąca, osiągając 

poziom 2135 punktów. Kontynuacja publikacji słabszych od oczekiwań danych dla gospodarki zrodziła 
nadzieje na odłożenie w czasie terminu zacieśniania polityki monetarnej w USA. Jednocześnie wyniki 
opublikowane za I kwartał uplasowały się wyraźnie powyżej rynkowego konsensusu (zyski spółek z wyłą-
czeniem sektora energetycznego wzrosły niemal o 10% kwartał do kwartału).

– Brytyjski indeks FTSE250 wzrósł o  niecałe 4% na skutek rozstrzygnięcia wyborów parlamentarnych 

Naszym zdaniem, ryzyko polityczne może mieć tymczasowy wpływ na notowania 
polskiej giełdy. W dalszym horyzoncie oczekujemy bowiem kontynuacji ożywienia 
w strefie euro, co wraz z optymizmem towarzyszącym krajowym konsumentom, 
będzie wspierać w dalszym ciągu kursy akcji. Producenci spodziewają się wzrostu 
popytu na ich produkty w najbliższym czasie, o czym świadczy zwiększona skala 
inwestycji w zakładach przemysłowych w pierwszych miesiącach tego roku. 

Paweł Klimkowski

Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

na korzyść dotychczas rządzącej Partii Konserwatystów pod  przewodnictwem Davida Camerona. 
Inwestorzy przyjęli z ulgą wiadomość o  stabilizacji sceny politycznej w Wielkiej Brytanii ze względu 
na zanik ryzyka przejęcia władzy przez lewicową koalicję, postulującą nałożenie większych obciążeń 
podatkowych. Pozostałe rynki akcyjne w Europie cechowała spora zmienność, będąca wynikiem m.in. 
gwałtownych ruchów na rynku europejskiego długu skarbowego, jak i zawirowań wokół spłaty greckich 
obligacji. 
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Rynki długu – realizacja zysków trwa w najlepsze
Naszym zdaniem, polski dług skarbowy może znaleźć się pod presją wyprzedaży 
ze względu na nasilone ryzyko polityczne, nieuchronne zacieśnianie polityki mo-
netarnej przez Rezerwę Federalną oraz poprawienie perspektyw infl acji w Polsce 
oraz strefy euro. Jednocześnie, skala przeceny może być ograniczana w dalszym 
horyzoncie przez zapewnienia Europejskiego Banku Centralnego o realizowaniu 
programu skupu aktywów zgodnie z  wcześniejszymi założeniami, ograniczoną 
podaż emisji nowych papierów ze strony rządu a także możliwość podniesienia 
ratingu kredytowego dla Polski w następstwie zniesienia procedury nadmiernego 
defi cytu.

– Maj był okresem wzmożonej zmienności na rynku europejskiego długu. Wzrost rentowności obligacji 
skarbowych był spowodowany poprawą koniunktury w gospodarce strefy euro oraz odwróceniem ten-
dencji spadkowej wskaźnika infl acji. Dodatkowo, spadki cen papierów dłużnych potęgowały napięcie na 
linii Ateny-Bruksela w kwestii spłaty greckiego zadłużenia. 

– Zawirowania na europejskim rynku długu nie pozostały bez wpływu na polski rynek obligacji skarbo-
wych. 10-letnie rządowe papiery osłabiły się jednak w znacznie mniejszym stopniu niż ich niemieckie 
czy też francuskie odpowiedniki. Relatywna siła polskiego długu mogła wynikać z wysokich realnych 
stóp procentowych - obserwowany jest zwiększony popyt ze strony inwestorów zagranicznych, zwłasz-
cza z Azji.
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Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

MSCI Emerging Markets 1004 -4,16% 1,41% -2,28% 
MSCI Developed Markets 1779 0,05% 0,36% 3,74% 

WIG 55532 -1,67% 4,18% 6,65% 
WIG20 2438 -3,05% 2,99% 0,34% 

mWIG40 3849 -0,39% 5,24% 10,42% 
S&P 500 (USA) 2107 1,05% 0,14% 9,56% 
DAX (Niemcy) 11414 -0,35% 0,11% 14,79% 

CAC 40 (Francja) 5008 -0,76% 1,14% 10,80% 
Bovespa (Brazylia) 52760 -6,17% 2,28% 2,97% 

RTS (Rosja) 969 -5,88% 8,05% -25,23% 
BUX (Węgry) 22379 -1,03% 22,89% 16,17% 

XU100 (Turcja) 82981 -1,15% -1,39% 4,66% 
Hang Seng (Hong Kong) 27424 -2,52% 10,48% 18,81% 

Nikkei (Japonia) 20563 5,34% 9,39% 40,53% 

Stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatniego roku na dzień 31.05. 2015. 
Źródło: Bloomberg

Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
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Obligacje 10-letnie Obligacje 5-letnie Obligacje 2-letnie

Rentowności 2-,5-, i 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. W ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
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Obligacje polskie Obligacje amerykańskie Obligacje niemieckie

Obligacje tureckie Obligacje węgierskie Obligacje rosyjskie

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

Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających się w ostatnim roku. Żródło: MSCI– Znana inwestorom akcyjnym maksyma „sell in May and go away” sprawdziła się na polskim parkie-
cie. Indeks WIG spadł o   1,67%, natomiast indeks dużych spółek zanotował jeszcze większą stratę 
- ponad 3%. Pogorszenie nastrojów na krajowym rynku wynikało z obaw inwestorów o destabilizację 
sceny politycznej w Polsce w następstwie wyboru nowego prezydenta Andrzeja Dudy, kandydata Prawa 
i Sprawiedliwości. Rosnące poparcie dla partii opozycyjnej zwiększa szanse na przejęcie przez nią władzy 
w jesiennych wyborach parlamentarnych, rodząc ryzyko podniesienia obciążeń podatkowych zwłaszcza 
dla instytucji fi nansowych oraz denominacji kredytów frankowych po kursie ich udzielenia, na czym 
dodatkowo ucierpiałyby bilanse banków. W związku z powyższym, strata indeksu WIG-banki w ubie-
głym miesiącu wyniosła ponad 4,5% 

Naszym zdaniem, maj pokazał wyczerpanie trendu zwyżkowego na notowaniach 
ropy naft owej. Ceny surowca nie powinny już zyskiwać w  najbliższym czasie, 
o  czym świadczą utrzymujące się w wysokich ilościach zapasy ropy w Stanach 
Zjednoczonych, jej wzmożona produkcja w krajach OPEC, słaby popyt ze strony 
gospodarek wschodzących oraz spodziewana aprecjacja dolara.

– Maj przyniósł znaczące uspokojenie nastrojów na rynku ropy naft owej po wielu miesiącach 
gwałtownych ruchów. Raporty Amerykańskiego Instytutu Paliw oraz Departamentu Energii 

Surowce – przywrócenie równowagi na rynku ropy naftowej
dotyczące stanów zapasów surowca dawały mieszane przeciwstawne ze sobą komunikaty. 
Jednocześnie, widoczne jest zwiększenie popytu na ropę naft ową ze strony Chin. W kwiet-
niu import do Państwa Środka wyniósł 7,4  mln baryłek dziennie, wyprzedzając Stany 
Zjednoczone, będące dotychczasowym globalnym liderem w tej dziedzinie. 

– Notowania pszenicy zwyżkowały w maju ponad 2% na skutek doniesień o nadchodzących 
ulewach w  Stanach Zjednoczonych spowodowane zjawiskiem El Nino. Nadmierne opady 
deszczu mogą doprowadzić do osłabienia jakości zboża oraz jego mniejszej podaży na rynku, 
skutkując wzrostami cen. Na rynku pszenicy było ponadto widoczne wzmożone zamykanie 
krótkich pozycji przez inwestorów instytucjonalnych (tzw. short covering). Ponadto, El Nino 
będzie powodować nadmierne upały oraz susze w Azji Południowo-Wschodniej, wpływając 
na wzrost notowań ryżu. 
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 Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

CRB Index 424,74 0,85% 0,91% -14,71% 

Ropa naftowa 65,56 -1,83% 4,76% -40,08% 

Miedź 6014,2 -5,49% 0,44% -12,66% 

Złoto 1189,4 0,59% -1,95% -4,51% 

Pszenica 477 2,14% -7,83% -23,95% 

Zachowanie surowców w ostatnim roku. CRB Index. Żródło: Bloomberg Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku na dzień 31.05. 2015. Żródło: Bloomberg

– W maju zaobserwowany został powrót europejskiej waluty do trendu deprecjacyjnego 
względem dolara amerykańskiego. Osłabienie euro o  ponad  2% wynika m.in. z  mniej 
dynamicznego niż miało to miejsce na początku roku rozwoju ekonomicznego w europej-
skiej gospodarce (słabsze od oczekiwań odczyty dla sprzedaży detalicznej oraz produkcji 
przemysłowej). W obliczu rosnącej infl acji oraz pozytywnych perspektyw gospodarczych, 
część inwestorów zaczęła domniemywać, że zakończenie programu luzowania ilościo-
wego w strefi e euro może nastąpić wcześniej niż we wrześniu 2016 roku. Przedstawiciele 
Europejskiego Banku Centralnego uspokoili jednak inwestorów, że program będzie kon-
tynuowany w  niezmienionym kształcie z  opcją jego przedłużenia, gdy zaistnieje taka 
konieczność. Z drugiej strony, umocnienie dolara mogło być pokłosiem wypowiedzi pre-
zesa Fed sugerującej przejściowość dekoniunktury w USA oraz podniesienie stóp procen-
towych jeszcze w tym roku.

– Notowania złotego po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich wyraźnie się osłabiły. 
Inwestorzy zagraniczni ze sceptycyzmem podeszli do rosnącego poparcia partii opozycyj-
nej oraz widma destabilizacji sceny politycznej w Polsce w obliczu jesiennych wyborów 

Waluty – złoty pod presją ryzyka politycznego
Naszym zdaniem, zmienność na notowaniach polskiej waluty może ulec powięk-
szeniu na skutek wzrostu ryzyka politycznego w związku z jesiennymi wyborami 
parlamentarnymi. Jednocześnie w naszym bazowym scenariuszu zakładamy po-
wrót do umocnienia polskiej waluty wobec euro w następstwie optymistycznych 
perspektyw dla krajowej gospodarki oraz presji deprecjacyjnej na euro wywoływa-
nej przez luzowanie ilościowe Europejskiego Banku Centralnego.

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

USD/PLN 3,7411 3,82% 0,90% 23,08% 

EUR/PLN 4,1117 1,74% -0,87% -0,79% 

CHF/PLN 3,9774 2,95% 2,40% 17,13% 

EUR/USD 1,0986 -2,12% -1,88% -19,43% 

USD/JPY 124,15 4,00% 3,78% 21,99% 

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku na dzień 31.05. 2015. Żródło: Bloomberg

– Po intensywnym rajdzie na europejskich oraz polskich papierach dłużnych, spowodo-
wanym w dużej mierze przez oczekiwania na program luzowania ilościowego w strefi e 
euro, ostatnie dwa miesiące upłynęły pod znakiem gwałtownej korekty na obligacjach 
rządowych w  następstwie realizacji długo wyczekiwanego scenariusza rozpoczęcia 
masowego skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny. Podwyższona zmienność 
na skarbowym rynku długu oraz wciąż niewyjaśniona przyszłość Grecji w strefi e euro 
skłania do utrzymywania ograniczonej ekspozycji na polskich obligacjach skarbowych. 
Dlatego też spośród  oferowanych przez OPERA TFI rozwiązań dłużnych, polecamy 
zakup jednostek uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw zyskujący na wzroście 
wycen długu emitowanego przez polskie fi rmy. 

– Oczekujemy, że słabsze od konsensusu rynkowego kwietniowe dane z sektora realnego 

Polski są przede wszystkim efektem przejściowego spowolnienia gospodarek eurolandu 
w  wyniku gorszego od  oczekiwań zachowania amerykańskiej oraz chińskiej gospo-
darki. Nastroje konsumentów w Polsce oraz Europie znajdują się na najwyższych pozio-
mach od lat. Struktura oraz skala wzrostu gospodarczego polskiego PKB w I kwartale 
budzi wielki optymizm w kontekście nadchodzących kwartałów. Bardzo wysoka dyna-
mika inwestycji świadczy o rosnącym popycie na polskie wyroby przemysłowe. Wzrost 
gospodarczy powinien być w dalszej części roku wspierany w większym stopniu przez 
środki fi nansowe z nowej perspektywy unijnej. Z kolei rozpoczęty w marcu program 
skupu aktywów w strefi e euro przekłada się z jednej strony na wzrost wartości udzielo-
nych kredytów stymulujących europejską gospodarkę, z drugiej zaś na poprawę salda 
handlowego strefy euro poprzez osłabienie europejskiej waluty. W takich warunkach, 

Alokacja aktywów –solidne fundamenty gospodarcze wskazują przeważanie akcji

– Nadzieje inwestorów na dalsze luzowanie polityki monetarnej oraz fi skalnej w Chinach zeszły 
na drugi plan w obliczu braku oznak poprawy perspektyw gospodarczych Państwa Środka. 
Kolejny rozczarowujący odczyt PMI dla chińskiego przemysłu spotęgował obawy inwestorów 

o kondycję tamtejszej gospodarki. Mimo trzeciej obniżki stóp procentowych w horyzoncie 
ostatniego półrocza w Chinach będących głównym importerem miedzi na świeci, notowania 
surowca obsunęły się o ok. 5,5%. 

parlamentarnych. Ponadto, notowaniom polskiej waluty nie sprzyjały gorsze od oczekiwań 
odczyty danych ze sfery realnej za kwiecień. Tym samym złoty stracił na wartości wobec 
euro niecałe 2%, natomiast skala spadku wobec amerykańskiego dolara była niemal dwu-
krotnie większa.
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Napływy nowych środków do funduszy w kwietniu2015. Źródło: IZFiA
Wartość Zmiana 1M Zmiana YTD Zmiana 12M

Novo Gotówkowy 137,37 0,27% 0,76% 2,53% 

Novo Papierów Dłużnych 201,53 0,54% -0,92% 4,41% 

Novo Obligacji 
Przedsiębiorstw 224,86 0,71% -0,31% 2,30% 

Novo Stabilnego Wzrostu 209,04 -0,89% 0,85% 0,53% 

Novo Zrównoważonego Wzrostu 197,25 -2,25% 2,39% -0,64% 

Novo Aktywnej Alokacji 101,60 -0,66% 7,48% 1,39% 

Novo Akcji 223,20 -2,72% 4,50% 1,78% 

Novo Akcji Globalnych 111,07 0,87% 6,89% -

Wyniki funduszy Novo na przestrzeni ostatniego roku (stan na 31 maja 2015 r). Źródło: Opera TFI

doradzamy zwiększenie alokacji środków w jednostki uczestnictwa Novo Akcji oraz 
Novo Aktywnej Alokacji.

– Subfundusze Novo Stabilnego Wzrostu oraz Novo Zrównoważonego Wzrostu to roz-
wiązania, które opierają się na mniejszym zaangażowaniu w papiery udziałowe (głów-
nie polskich spółek), dzięki czemu charakteryzują się wyższą odpornością na rynkowe 
wstrząsy oraz mniejszą zmiennością wycen jednostek uczestnictwa. 

– Inwestorzy zainteresowani większą dywersyfi kacją swojego portfela polecamy Novo 
Akcji Globalnych, alokujący swoje środki w  fundusze zarządzane przez Fidelity 

Worldwide Investment poszukujące różnorodnych okazji inwestycyjnych na całym 
świecie. Subfundusz powstały w lipcu 2014 roku może pochwalić się ponad 11-pro-
centową stopą zwrotu z  inwestycji wypracowaną w  swojej krótkiej historii (stan na 
31.05.2015). 

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 wielok-
rotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach � 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. Uczestnik 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. 

Mini akademia inwestowania

Novo Aktywnej Alokacji  - dobre rozwiązanie na niestabilne czasy  
Spośród wszystkich subfunduszy w ramach parasola Novo FIO, najlepszą stopą zwrotu z inwe-
stycji może się pochwalić w tym roku Novo Aktywnej Alokacji. Co więcej, Novo Aktywnej Alokacji 
należy do czołówki polskich funduszy aktywnej alokacji w bieżącym roku.
Polityka inwestycyjna Novo Aktywnej Alokacji jest bardzo elastyczna w porównaniu do tradycyj-
nych funduszów (akcji, obligacji, pieniężnych). Subfundusz może bowiem inwestować od 0 do 
100% swoich aktywów zarówno w akcje, jak i obligacje. Elastyczna polityka inwestycyjna wiąże 
się z brakiem ścisłego przypisania wzorca odniesienia (benchmarku), co pozwala na szybkie re-
agowanie w okresie podwyższonej zmienności na rynkach kapitałowych poprzez natychmiasto-
we dostosowanie ekspozycji portfela. Zmniejszenie bądź zwiększenie zaangażowania portfela 

w ryzykowne klasy aktywów jest osiągane m.in. poprzez sprzedaż oraz nabywanie określonej 
ilości obligacji, akcji oraz przede wszystkim kontraktów terminowych na wybrane akcje lub 
indeksy giełdowe. Dominująca część aktywów subfunduszu jest alokowana na rynku polskim, 
jednak subfundusz nie stroni od inwestycji na zagranicznych rynkach. 
Od kwietnia 2015 roku zarządzającym Novo Aktywnej Alokacji jest Piotr Święcik, który zarządzał 
już wcześniej subfunduszem od momentu jego uruchomienia w listopadzie 2009 roku do lipca 
2011 roku. Wyniki Novo Aktywnej Alokacji pod zarządzaniem Piotra Święcika znacząco pobijały 
zarówno portfel złożony w 50% z WIG oraz w 50% z indeksu obligacji polskich Effas, jak i średnią 
stopę zwrotu osiąganą przez fundusze tej samej kategorii, co ilustrują wykresy.

Novo Aktywnej Alokacji to rozwiązanie dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podej-
ściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących 
ryzyko związane z rynkiem akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających. Tym samym, reko-
mendowany horyzont inwestycyjny w jednostki uczestnictwa subfunduszu wynosi powyżej 3 lat. 
Subfundusz wydaje się być bardzo atrakcyjną formą alokacji kapitału w kolejnych miesiącach, 
które mogą upłynąć pod znakiem dużej niepewności oraz tym samym zmienności na global-
nych oraz krajowych rynkach finansowych. Gwałtowne zmiany indeksów giełdowych może wy-
woływać kwestia spłaty zadłużenia przez grecki rząd, rozpoczęcie normalizacji polityki pienięż-
nej w Stanach Zjednoczonych czy też rosnące ryzyko polityczne w związku z nadchodzącymi 
wyborami parlamentarnymi.
Oprócz możliwości aktywnego podejścia do zarządzania aktywami funduszu oraz szybkiego 
dostosowania portfela do zmieniających się warunków rynkowych, do zalet Novo Aktywnej Alo-
kacji należy także relatywnie niższa opłata za zarządzanie (3,5% w skali roku) w stosunku do 
klasycznych funduszy akcyjnych dostępnych na polskim rynku. 80
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Wykres 1: Wyniki Novo Aktywnej Alokacji na tle przyjętego wzorca oraz pozostałych funduszy 
aktywnej alokacji od momentu powstania funduszu (w czerwonych ramkach zostały zaznaczone 
okresy, w których aktywami zarządzał Piotr Święcik)

Wykres 2: Wyniki Novo Aktywnej Alokacji od listopada 2009 do lipca 2011 rok – pierwszy okres zarządzania 
subfunduszem przez Piotra Święcika przyjętego wzorca oraz pozostałych funduszy aktywnej alokacji od 
momentu powstania funduszu

Wykres 3: Wyniki Novo Aktywnej Alokacji od kwietnia do maja 2015 roku (drugi okres zarządzania 
subfunduszem przez Piotra Święcika) na tle przyjętego wzorca oraz pozostałych funduszy aktywnej alokacji 
od momentu powstania funduszu

*Zmiana YTD (Year-to-date) – zmiana wyceny jednostki uczestnictwa od początku roku

Novo Aktywnej Alokacji 50% WIG + 50% E�as Bond Indices Poland Fundusze akrywnej alokacji (średnia)


