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Świat
– Rozpoczęty w  marcu programu skupu obligacji skarbowych przez Europejski Bank 

Centralny pozwolił na ożywienie akcji kredytowej w  strefie euro. Dynamika pożyczek 
udzielonych dla sektora prywatnego (z wyłączeniem banków) wzrosła z 0,6% w lutym do 
0,8% w marcu w ujęciu rocznym, przy czym największa poprawa nastąpiła w Hiszpanii. Po 
silnych zwyżkach wskaźników wyprzedzających w ostatnich miesiącach, indeksy koniunk-
tury sygnalizują pewne oznaki spowolnienia aktywności przemysłowej, która rozwijała się 
w bardzo dynamicznym tempie w I kwartale. Można to wiązać ze słabszymi danymi z ame-
rykańskiej oraz chińskiej gospodarki oraz zahamowaniem deprecjacji euro, wpływającej 
na atrakcyjność eksportu eurolandu. Jednakże wskaźniki IFO oraz ZEW sugerują mocną 
poprawę w ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej. Po bardzo korzystnych odczytach gospo-
darczych w ostatnich miesiącach, Komisja Europejska zrewidowała w górę prognozę wzro-
stu gospodarczego dla strefy euro (1,5% w 2015 r. oraz 1,9% w 2016 r.).

– Zgodnie z  oczekiwaniami gospodarka USA znacząco spowolniła w  I kwartale biezącego 
roku. Skala osłabienia wzrostu PKB przekroczyła jednak rynkowy konsensus (0,2% rok 
do roku w ujęciu zannualizowanym wobec 2,2% w IV kwartale 2014). Dużą rolę w słabym 
odczycie odgrywały niekorzystne warunki pogodowe, wywołane strajkami przestoje 
w  zachodnich portach oraz silna aprecjacja dolara. W  efekcie eksport był niższy o  7,2% 
kwartał do kwartału w  ujęciu zannualizowanym. Gwałtowny spadek cen ropy naftowej 
przyczynił się w dużym stopniu do najgłębszej od 2009 roku obniżki inwestycji przedsię-
biorstw o 2,5%. Osłabienie wzrostu gospodarczego należy oceniać jako przejściowe, o czym 
świadczy wyższa od oczekiwanej dynamika konsumpcji (+1,9%). Trwająca od października 
tendencja spadkowa wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę ISM została zahamowana 
w kwietniu.

– Rezerwa Federalna nie zmieniła swojego stanowiska w kwestii terminu normalizacji polityki 
pieniężnej. Decyzja o podniesieniu stóp procentowych jest planowana w tym roku, jednak 
czas jej podjęcia jest zależny od  bieżących danych makroekonomicznych. Tym samym 
mocno oddaliła się wizja zacieśniania polityki monetarnej w czerwcu – wzrost stóp procen-
towych powinien nastąpić we wrześniu lub grudniu.

– Wzrost gospodarczy Chin w I kwartale zawiódł oczekiwania rynkowe wynosząc 7,0% rok do 
roku. Spowolnienie chińskiej gospodarki wynika w dużej mierze z dekoniunktury w prze-
myśle oraz przede wszystkim budownictwie (zakupy ziemi pod inwestycje deweloperskie 
spadły w minionym kwartale aż o 32% w ujęciu rocznym, natomiast zakupy maszyn budow-
lanych o 18%). Chińskie władze starają się przeciwdziałać osłabieniu gospodarki poprzez 
łagodzenie wymogów kredytowych na nabywane nieruchomości (obniżenie wkładu wła-
snego), obniżki stóp procentowych (w tym stopę rezerw obowiązkowych o 100 punktów 
bazowych) oraz stymulację fiskalną (wydatki rządu centralnego zwiększyły się w I kwartale 
o 13% rok do roku).

Polska
– Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu w maju zanotował nieznaczną zniżkę w sto-

sunku do poprzedniego odczytu, utrzymując się wciąż na wysokim poziomie (54,0 
punktów). Obserwowane jest umiarkowane spowolnienie zamówień krajowych, 
podczas gdy zamówienia eksportowe przyspieszyły, wskazując z jednej strony na oży-
wienie popytu na polskie produkty w Europie Zachodniej, jak i relatywną odporność 
eksportu na umacniającego się złotego. Indeks produkcji przemysłowej ustabilizował 
się na wysokim poziomie.

– Wskaźnik inflacji odbił się od dna wyznaczonego w lutym (-1,6% rok do roku), wzra-
stając do -1,5% w marcu. Wzrost dynamiki wynikał w dużej mierze z rosnących cen 
paliw (+3,7% w ujęciu miesięcznym). Odczyt był jednak słabszy od prognoz ekono-
mistów za sprawą niższych cen żywności oraz napojów bezalkoholowych. Ponadto, 
warto zwrócić uwagę na spadek inflacji bazowej z  0,4% do 0,2%, za co odpowiada 
w dużej mierze obniżka cen usług finansowych (m.in. stopy oprocentowania kredy-
tów konsumpcyjnych). Zwyżki notowań ropy naftowej (efekt wysokiej bazy będzie 

ustępował od połowy roku) oraz globalnych cen żywności pozwalają przypuszczać, że 
wskaźnik inflacji powinien piąć się w górę w kolejnych miesiącach.

– Znaczący wzrost zanotowała produkcja przemysłowa w marcu. Odczyt po raz kolejny 
uplasował się powyżej rynkowego konsensusu wynosząc aż 8,8% rok do roku. Wysokie 
wskaźniki PMI znalazły swoje odzwierciedlenie w rekordowym w tym cyklu wzroście 
produkcji przemysłu przetwórczego (9,6%). Dwucyfrowe dynamiki wzrostowe wyka-
zują zwłaszcza branże nastawione na eksport, m.in. elektronika, motoryzacja czy też 
sektor meblowy. Po słabym za sprawą strajków w górnictwie styczniu oraz lutym, pro-
dukcja zaczęła odrabiać straty w marcu rosnąc aż o 15,6% w ujęciu rocznym (wobec 
odnotowanego w lutym spadku o 11,3%).

– Stopa bezrobocia spadła w marcu z 12% do 11,7%, zgodnie z oczekiwaniami ekono-
mistów. Wskaźnik jest o 1,8 punktu procentowego niższy niż w analogicznym mie-
siącu zeszłego roku, co wskazuje na podtrzymanie pozytywnych tendencji na rynku 
pracy. Prognozy zatrudnienia na II kwartał bieżącego roku wynikające z  raportu 
NBP o  koniunkturze w  sektorze przedsiębiorstw uległy nieznacznemu spowolnie-
niu, potwierdzając jednak, że firmy (zwłaszcza przemysłowe) planują w  dalszym 
ciągu zwiększenie liczby etatów. Nominalne wynagrodzenia wzrosły znacząco z 3,2% 
w lutym do 4,9% w marcu, głównie za sprawą jednorazowego czynnika w postaci prze-
sunięć w wypłatach premii dla górników. Jak wynika z raportu NBP, presja na pod-
wyżki płac powinna być w bieżącym kwartale nieznacznie większa niż w poprzednim. 
Dynamika realnego funduszu płac zanotowała zwyżkę z 6,2% do 7,7% rok do roku, 
będąc najwyższym poziomem wskaźnika od 2008 roku.

– Polepszenie warunków na rynku pracy oraz wzrastająca siła nabywcza Polaków 
zaczęły mieć przełożenie na silniejszy wzrost sprzedaży detalicznej. Wydatki konsu-
menckie w ujęciu realnym były wyższe niż w zeszłym roku o 6,6%. Wysoki odczyt jest 
jednak po części pokłosiem efektu świąt wielkanocnych (gwałtowny wzrost zakupów 
żywności). Analizując poszczególne komponenty, warto zwrócić uwagę na silne wzro-
sty w sprzedaży dóbr trwałego użytku, tj. mebli, sprzętu RTV/AGD (z 3,9% do 10%) 
oraz towarów związanych z segmentem motoryzacyjnym (z -2,9% do 4,4%). Wzrosty 
w powyższych kategoriach świadczą o trwałości pozytywnych nastrojów wśród kon-
sumentów.

– Podobnie jak w styczniu, dane dotyczące bilansu płatniczego Polski za luty ponow-
nie wykazały dużą nadwyżkę na rachunku obrotów handlowych (783 miliony euro). 
Eksport wzrósł z  5,2% do 10,7% w  ujęciu rocznym, wskazując na silne ożywienie 
popytu na polskie wyroby w Europie Zachodniej. Dynamika importu odbiła w sto-
sunku do stycznia (wzrost z -1,3% do 3,7%), jednak utrzymuje się na niskim poziomie 
ze względu na gwałtowny spadek notowań ropy naftowej w ostatnich miesiącach.

Sytuacja gospodarcza – krajowe dane budzą spory optymizm

Wskaźniki gospodarcze
Polska Strefa Euro USA

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

Inflacja -1,5% (III 2015) -1,6% 0,0% (IV 2015) -0,1% -0,1% (III 2015) 0,0%

Bezrobocie 11,7% (III 2015) 12,0% 11,3% (III 2015) 11,3% 5,4% (IV 2015) 5,5%

Wzrost PKB 3,1% (IV 2014) 3,3% 0,9% (IVQ 2014) 0,8%* 0,2 (IQ 2014) 2,2%*

Produkcja przemysłowa 8,8% (III 2015) 4,9% 1,6% (II 2014) 0,4%* 2,0 (III 2015) 3,5%

Sprzedaż detaliczna 3,0% (III 2015) -1,3% 1,6% (III 2015) 2,8%* 1,3% (III 2015) 1,9%*

PMI 54,0 pkt (IV 2015) 54,8 pkt 52,0 pkt (IV 2015) 52,2 pkt 54,1 pkt (IV 2015) 55,7

* dane skorygowane. Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg

Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro
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Rynki długu – gwałtowny zwrot obligacji skarbowych

Naszym zdaniem, zaczęły się materializować ryzyka związane z nadmierną hos-
są trwającą na rynku długu od 2014 roku. Euforia po rozpoczęciu QE w Europie 
minęła, perspektywy wzrostu gospodarczego oraz in� acji się znacząco poprawiły 
powodując silne zwyżki rentowność niemieckich obligacji. Jednakże, stały popyt 
na europejski dług będzie zapewniony ze strony Europejskiego Banku Centralnego 
powinien skutecznie zmniejszyć skalę przeceny.

– Po korzystnej pierwszej połowie kwietnia, druga połowa miesiąca przyniosła masowy odpływ kapitału 
z niemieckich obligacji rządowych, skutkując wzrostem rentowności niemieckiego bunda do 0,37% na 
koniec kwietnia. Za odwrotem od europejskiego długu stoi realizacja pokaźnych zysków z ostatnich 
miesięcy, która może być wywołana lepszymi danymi z gospodarki strefy euro w ostatnich miesiącach, 
które oddaliły widmo defl acji.

– W ślad za papierami europejskimi, polskie obligacje skarbowe także straciły na wartości. Rentowność 
10-letnich papierów dłużnych skoczyła w kwietniu z 2,33% do 2,62%. Osłabieniu polskich papierów 
sprzyjały zdecydowane wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej o zakończeniu cyklu łagodze-
nia polityki pieniężnej w Polsce do końca obecnej kadencji poszczególnych członków (tj. do pierwszej 
połowy 2016 roku). 

– Defi cyt sektora publicznego według metodologii ESA 2010 wyniósł w Polsce 3,2%. Wyłączając koszty 
reformy emerytalnej (0,4% PKB), defi cyt spadłby poniżej progu 3% - istotnego z punktu widzenia 
potencjalnego zdjęcia procedury nadmiernego defi cytu. Komisja może przychylić się do wniosku Polski 
o zdjęcie tej procedury już w czerwcu tym bardziej, że prognozowany defi cyt będzie dalej spadał według 
rządowych projekcji (od 2,7% w 2015 r. do 1,2% w 2018 r.).

– Na koniec kwietnia potrzeby pożyczkowe polskiego rządu na 2015 rok zostały sfi nansowane już w 66%, 
co pozwoli resortowi skarbu na większą elastyczność w uplasowaniu dalszych emisji w obliczu zwiększo-
nej zmienności na krajowym oraz globalnym rynku długu. 
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WIG20 mWIG40 sWIG80

Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

MSCI Emerging Markets 1048 7,51% 8,96% 5,27% 
MSCI Developed Markets 1778 2,16% 6,01% 5,37% 

WIG 56478 4,41% 8,40% 8,84% 
WIG20 2515 4,95% 7,42% 3,10% 

mWIG40 3864 3,53% 9,23% 11,82% 
S&P 500 (USA) 2086 0,85% 4,54% 10,70% 
DAX (Niemcy) 11454 -4,28% 7,11% 19,28% 

CAC 40 (Francja) 5046 0,26% 9,61% 12,46% 
Bovespa (Brazylia) 56229 9,93% 19,87% 8,92% 

RTS (Rosja) 1029 16,91% 39,60% -10,94% 
BUX (Węgry) 22612 14,85% 36,79% 29,70% 

XU100 (Turcja) 83947 3,84% -5,62% 13,64% 
Hang Seng (Hong Kong) 28133 12,98% 14,80% 27,10% 

Nikkei (Japonia) 19520 1,63% 10,44% 36,46% 

Stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.04. 2015. 
Źródło: Bloomberg
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Rynki akcji – sektor dużych polskich spółek wrócił do łask inwestorów
– Kwiecień był udanym miesiącem dla amerykańskich inwestorów akcyjnych. Mimo rozczarowujących 

danych makroekonomicznych, indeks S&P zwyżkował o 0,85% na skutek lepszych od oczekiwań publi-
kacji wyników spółek za I kwartał. Zyski 90% spółek notowanych w indeksie S&P zanotowały wzrost 
o 0,2% rok do roku w I kwartale, podczas gdy analitycy spodziewali się ich spadku o około 4%.

– Trwająca od początku roku hossa na europejskich rynkach akcji wyraźnie wyhamowała w kwietniu. 
Indeks DAX spadł bowiem o ponad 4% w wyniku ostudzenia nadmiernego optymizmu w gospodarce 
oraz zahamowaniu trwającej od ponad roku silnej deprecjacji euro, wspierającej atrakcyjność niemiec-
kiego eksportu. Na pozostałych parkietach korekta notowań była bardziej umiarkowana (francuski 
CAC40 zakończył nawet miesiąc na plusie). 

– Na polskim parkiecie zawitała w  kwietniu hossa, dzięki której indeks WIG wybił się górą z  trwają-
cej od września 2013 roku konsolidacji notowań między 50 tys. a 55,5 tys. punktów. Krajowej giełdzie 
pomagały lepsze od oczekiwań odczyty danych makroekonomicznych (głównie produkcji przemysłowej, 
sprzedaży detalicznej oraz bilansu handlowego) jak również coraz lepsze perspektywy dla gospodarki, 
znajdujące odzwierciedlenie w podwyżkach prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski na nadchodzące 
lata, w tym od międzynarodowych instytucji. Krajowy rynek akcji zaczął tym samym nadrabiać dystans 

Naszym zdaniem, istnieje nadal potencjał do dalszej poprawy notowań polskiej 
giełdy. Struktura danych z krajowej gospodarki może napawać optymizmem, su-
gerując trwałość ożywienia konsumpcji czy też przemysłu. Poprawa nastrojów 
konsumentów i producentów powinna znaleźć odzwierciedlenie w wynikach spół-
ek w najbliższym czasie. Widoczne jest zwiększone zainteresowanie akcjami ze 
strony inwestorów detalicznych (w formie zwiększonych napływów do TFI) oraz 
inwestorów zagranicznych, co powinno podnieść wyceny krajowych walorów.

Paweł Klimkowski

Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

do europejskich parkietów, w czym wydatnie pomógł kapitał płynący z zagranicy. Lepiej od szerokiego 
rynku zachował się indeks dużych spółek WIG20, który wzrósł o niecałe 5%, głównie za sprawą korekty 
notowań mocno przecenionych w I kwartale banków oraz wyraźnych wzrostów notowań spółek paliwo-
wych.
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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
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euro. Bardzo dobre odczyty wskaźników makroekonomicznych, na czele z nadwyżką na 
saldzie rachunku obrotów bieżących w pierwszych dwóch miesiącach roku, wsparło noto-
wania polskiej waluty. Złoty dotarł w kwietniu do poziomu 3,965 – najniższego od 4 lat. 
Jeszcze silniejsze umocnienie złotego było również widoczne w parze z dolarem amerykań-
skim.

10 maja 2015
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 Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

CRB Index 421,15 1,49% -0,31% -16,00% 

Ropa naftowa 66,78 21,18% 26,02% -38,21% 

Miedź 6363,6 5,35% 15,71% -4,72% 

Złoto 1182,4 -0,06% -7,52% -8,76% 

Pszenica 467 -8,74% -7,11% -34,50% 

Zachowanie surowców w ostatnim roku. CRB Index. Żródło: Bloomberg Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.04. 2015. Żródło: Bloomberg

Naszym zdaniem, zwyżki cen ropy na� owej mogą mieć charakter tymczasowy. 
Osłabienie ropy na� owej może wynikać z oczekiwanej przez nas deprecjacji dola-
ra, utrzymujących się na rekordowych poziomach zapasów ropy na� owej w Sta-
nach Zjednoczonych jak i  rosnącej w dynamicznym tempie produkcji w krajach 
OPEC. Powyższe czynniki powinny przerodzić się według ostatnich prognoz 
w wysoką nadwyżkę surowca w bieżącym roku. 

– Ceny ropy naft owej zanotowały w kwietniu wzrost o ponad 20%. Według danych z amery-
kańskiego Departamentu Energii, zapasy surowca w  Stanach Zjednoczonych nadal rosną, 
osiągając rekordowy poziom (490,91 mln baryłek), jednak w mniejszym tempie niż oczekiwał 
tego rynek. Zwyżkom „czarnego złota” sprzyjało również osłabienie dolara, wzrost popytu 
ze strony Chin (7,6% rok do roku) oraz spadek liczby odwiertów w Stanach Zjednoczonych 

– Rozpoczęta w  połowie marca korekta na kursie EUR/USD była dalej kontynuowana 
w kwietniu. Rynek odreagował silny ruch deprecjacyjny europejskiej waluty spowodowany 
z jednej strony zwiększoną skalą luzowania ilościowego w strefi e euro, z drugiej zaś ocze-
kiwaniami rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych jesz-
cze w tym roku. Mimo rosnących napięć wokół spłaty greckiego długu euro umocniło się 
względem dolara 4,40%.

– Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ultra-łagodna polityka pieniężna Europejskiego Banku 
Centralnego wraz z jasnym komunikatem Rady Polityki Pieniężnej o zakończeniu cyklu 
obniżek stóp procentowych przyczyniła się do wyraźnej aprecjacji złotego w stosunku do 

Waluty – wyraźne globalne umocnienie złotego

Naszym zdaniem, sprzyjające dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki oraz 
zdecydowane stanowisko Rady Polityki Pieniężnej odnośnie zakończenia cyklu ła-
godzenia polityki pieniężnej powinno w dalszym ciągu umacniać krajową walutę 
w stosunku do euro. Zbliżające się zacieśnianie polityki monetarnej przez Rezerwę 
Federalną będzie z kolei przemawiać za osłabieniem złotego wobec dolara.

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,6036 -5,15% -2,85% 18,88% 

EUR/PLN 4,0412 -0,81% -3,41% -3,87% 

CHF/PLN 3,8634 -1,05% -4,13% 12,20% 

EUR/USD 1,1224 4,59% -0,59% -19,06% 

USD/JPY 119,38 -0,62% 1,61% 16,76% 

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.04. 2015. Żródło: Bloomberg

– Odbicie wskaźników infl acji, komunikat ze strony Rady Polityki Pieniężnej o zakoń-
czeniu cięć stóp procentowych oraz silna korekta obligacji na europejskich rynkach 
bazowych to czynniki, które nie skłaniają do wyższego zaangażowania w dług skarbowy 
w najbliższym czasie. Spośród dostępnych rozwiązań dłużnych w ofercie OPERA TFI 
warto rozważyć inwestycję w jednostki uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw. 
Wskazany subfundusz charakteryzuje się bowiem istotnym udziałem w  portfelu 
obligacji korporacyjnych. Perspektywy gospodarcze dla Polski ulegają ciągłej popra-
wie, prognozy wzrostu gospodarczego są rewidowane w górę przez ekonomistów, co 
powinno się przełożyć na rosnący popyt na dług emitowany przez polskie spółki. 

– Wskaźniki wyprzedzające dla przemysłu oraz ufności konsumenckiej wśród Polaków 
sugerują wzrost popytu na krajowe wyroby oraz rosnącą siłę nabywczą gospodarstw 
domowych i ich większą skłonność do zakupów. Dane z sektora realnego sugerują oży-
wienie koniunktury w krajowej gospodarce w I kwartale. Tym samym można oczeki-
wać wyraźnego odbicia wyników spółek w bieżącym roku. Jednocześnie w następnych 
kwartałach można spodziewać się wzmożonych nakładów na inwestycje na skutek 
nowej rundy napływu środków unijnych. Według ekonomistów, wskaźniki infl a-
cyjne będą systematycznie odbijać, a  powrót do dodatniej rocznej dynamiki infl acji 
może nastąpić już na przełomie roku. Dołek indeksów cenowych był historycznie 

Alokacja aktywów – ożywienie w krajowej gospodarce sprzyja inwestycjom w akcje

Surowce – spadek dynamiki zapasów wspiera popyt na rynku ropy naftowej
(najniższy od 5 lat). 

– Na osłabieniu dolara w kwietniu nie zyskały z kolei notowania zbóż. Ceny pszenicy spadły 
o 7,3%, kukurydzy o 2,7%, natomiast ryżu o 5,1%. Jedynym wyjątkiem od tendencji spadko-
wych na rynku zbóż stanowiła soja. Wzrost jej cen był efektem komunikatu amerykańskiego 
Departamentu Rolnictwa o słabszych od oczekiwań zasiewach (2% planowanego areału, tj. 
o 3 punkty procentowe mniej niż to wynika z wieloletniej średniej).

– Kwiecień przyniósł dalsze umacnianie się notowań miedzi. Cena surowca wzrosła w minio-
nym miesiącu o ponad 5%. Zwyżki notowań miedzi są w dalszym ciągu pokłosiem podję-
tych oraz oczekiwanych działań fi skalnych oraz monetarnych władz chińskich stymulu-
jących tamtejszą gospodarkę w  obliczu słabych danych makroekonomicznych z  Państwa 
Środka. Całkowity import Chin spadł w kwietniu o 16,2% rok do roku, w tym miedzi o 4,4%. 
Tymczasem, w  I kwartale zanotowana została globalna nadwyżka surowca w  wysokości 
160 tys. ton. 
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Napływy nowych środków do funduszy w marcu 2015. Źródło: IZFiA
Wartość Zmiana 1M Zmiana YTD Zmiana 6M

Novo Gotówkowy 137,00 -0,39% 0,49% 0,72% 

Novo Papierów Dłużnych 200,45 -1,88% -1,46% -1,09% 

Novo Obligacji 
Przedsiębiorstw 223,28 -1,44% -1,01% -0,64% 

Novo Stabilnego Wzrostu 210,92 1,48% 1,76% -0,70% 

Novo Zrównoważonego Wzrostu 201,80 3,97% 4,75% -0,06% 

Novo Aktywnej Alokacji 102,27 9,39% 8,19% 0,18% 

Novo Akcji 229,44 6,10% 7,42% 2,20% 

Novo Akcji Globalnych 110,11 0,09% 5,97% 9,90% 

Wyniki funduszy Novo na przestrzeni ostatniego roku (stan na 30 kwietnia 2015 r). Źródło: Opera TFI

odpowiednim momentem do zwiększenie alokacji w akcje. Dlatego też rekomendu-
jemy zakup jednostek uczestnictwa Novo Akcji oraz Novo Aktywnej Alokacji. 

– Inwestorom o bardziej konserwatywnym podejściu polecamy nabycie tytułów uczest-
nictwa Novo Stabilnego Wzrostu lub Novo Zrównoważonego Wzrostu, charaktery-
zujące się mniejszą ekspozycją na rynek akcyjny i, tym samym, większą stabilnością 
wartości inwestycji. 

– Globalną dywersyfi kację portfela inwestycyjnego zapewnia z  kolei Novo Akcji 
Globalnych. Subfundusz ten alokuje swoje środki w fundusze zarządzane przez Fidelity 

Worldwide Investment poszukujące okazji inwestycyjnych zarówno na rynkach 
wschodzących, jak i dojrzałych na całym świecie. Historia funduszu, uruchomionego 
w lipcu 2014 roku, prezentuje się bardzo okazale - od początku jego funkcjonowania 
stopa zwrotu wynosi ponad 10% (stan na 30.04.2015). 

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
Wskaźniki wyprzedzające. 
Część 7 – wskaźnik Economic Sentiment Indicator (ESI) 

IInwestorzy dużą uwagę poświęcają wskaźnikom wyprzedzającym, które mogą stanowić istot-
ne narzędzie do prognozowania trendów rynkowych. Spośród nich najbardziej obserwowane są 
wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, które należą do tzw. danych „miękkich”. W odróżnieniu 
od „twardych” danych dotyczących rzeczywistych zjawisk gospodarczych, mają one za zadanie 
przybliżyć uczestnikom rynku, jakie nastroje i oczekiwania panują wśród przedsiębiorców w da-
nym kraju. Dzięki temu, ocena perspektyw danej gospodarki w horyzoncie następnych miesięcy 
może być o wiele bardziej skuteczna.
W przypadku ocen perspektyw polskiej gospodarki, warto zwrócić uwagę na wyniki wskaźni-
ków opracowywanych przez zagraniczne instytucje. Badanie koniunktury dla poszczególnych 
gospodarek Unii Europejskiej sporządza m.in. Komisja Europejska. Wskaźnik Economic Senti-
ment Indicator (ESI) szeroko opisuje zmiany aktywności ekonomicznej w danym państwie, obej-
mując sektor przemysłowy, budownictwa, handlu detalicznego, usług oraz nastroje konsumen-
tów. Zakres pytań zawartych w poszczególnych kategoriach dotyczą zarówno oceny obecnej 
koniunktury, jak i jej oczekiwań. Obejmują one takie zagadnienia jak liczba zamówień, stan 
zatrudnienia, stan zapasów, poziom cen sprzedażowych, a w przypadku badania koniunktury 
wśród gospodarstw domowych – m.in. sytuację finansową, poziom inflacji, oszczędności czy też 
plany zakupowe (samochodu, mieszkania). Próba badawcza obejmuje łącznie około 120 tys. 
przedsiębiorstw oraz 40 tys. konsumentów.
Wszystkie badania koniunktury mają podobny schemat wariantów odpowiedzi tj. respondent 
może wskazać czy sytuacja w danym obszarze uległa poprawie, pozostała stabilna lub pogor-
szyła się względem poprzedniego miesiąca. W przypadku niektórych pytań ankietowany ma 
dodatkowe warianty odpowiedzi, podkreślające znacząco lepszą lub znacząco gorszą w danej 
kategorii. Na podstawie zebranych ankiet, obliczane są salda odpowiedzi, stanowiące różnicę 
między udziałem procentowym pozytywnych oraz negatywnych odpowiedzi. W przypadku 
szerszego wachlarza odpowiedzi (poszerzenie go o opcje „znacząco lepsze” oraz „znaczące 
gorsze”), saldo kalkulowane jest jako różnica między liczbą pozytywnych a negatywnych od-
powiedzi (w ujęciu procentowym) przy czym te wskazujące na bardzo pozytywną sytuację są 
liczone jednostkowo, natomiast suma odpowiedzi wskazujących na umiarkowaną poprawę/po-
gorszenie w danej kategorii są dzielone na pół. Przykładowo, jeśli 23% ankietowanych sugeruje 
zdecydowany wzrost liczby zamówień przemysłowych, 12% umiarkowany wzrost, 18% stabili-
zację, 26% umiarkowane pogorszenie koniunktury, natomiast 21% znaczący spadek zamówień, 
wówczas saldo komponentu zamówień krajowych wynosi 23+0,5*12-0,5*26-21 = -5.
Aby dokonać kalkulacji wskaźnika ESI, należy przypisać obliczonym według powyższej meto-
dologii saldom (łącznie jest ich 15) odpowiednie wagi (tabela poniżej) oraz dokonać jego stan-
daryzacji. W największym skrócie, standaryzacja ta ma na celu zwiększenie porównywalności 
wskaźnika pod względem ich średnich wartości oraz zmienności.

Komponent Waga w indeksie ESI
Przemysł 40%

Usługi 30%
Konsumenci 20%

Budownictwo 5%
Handel detaliczny 5%

Jak wynika z poniższego wykresu, spośród wyróżnionych komponentów wskaźnika ESI najlep-
sza koniunktura panuje w sektorze usług oraz handlu detalicznego. Z kolei, największa skala 
poprawy nastąpiła w ostatnich miesiącach w sytuacji gospodarstw domowych. Mimo wyraźnej 
poprawy odnotowywanej od początku 2013 roku, najgorsze nastroje panują w sektorze bu-
downiczym. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż zagregowany wskaźnik ESI (prawa skala) 
osiągnął w kwietniu 2015 r. wartość 100, świadcząc o najlepszych perspektywach dla polskiej 
gospodarki od maja 2011 roku.
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Źródło: opracawoanie własne na podstawie danych z Eurostat

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


