
Kolejny miesiąc przyniósł poprawę na zagranicznych rynkach 
akcji, czego nie można do końca powiedzieć o sytuacji obserwo-
wanej na krajowym parkiecie. Amerykański S&P500 zakończył 
listopad „na plusie” notując 3,40% wzrostu, zaś niemiecki DAX osią-
gnął w porównywalnym okresie stopę zwrotu w wysokości 2,87%. 
Najsłabiej z krajowych indeksów wypadł WIG20 oraz WIG, osiągając 
stopy zwrotu w wysokości odpowiednio -1,60% oraz -0,49%. Przy-
czyn ich słabych wyników można upatrywać m.in. w problemach 
sektora bankowego (konsekwencje wyroku TSUE dot. kredytów 
frankowych) i  związanej z  tym znacznej przeceny spółek z  tego 
sektora. Z  kolei na przeciwległym biegunie uplasowały się spółki 
z  sektora małych i  średnich spółek, które w  przeciwieństwie do 
tzw. „blue chipów” wygenerowały solidne, dodatnie stopy zwrotu 
w wysokości odpowiednio 3,58% oraz 2,12%.

Na rynkach bazowych zaobserwować można było ciąg dalszy wzro-
stów rentowności, spowodowanych m.in. spadkiem awersji do 
ryzyka wśród inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w globalnej 
poprawie sentymentu na rynkach akcji. Rentowności amerykań-
skich 10-letnich obligacji skarbowych (US Treasuries) wzrosły o 8 
pkt. bazowych (do 1,77%), niemieckie 10-latki (Bundy) wzrosły o 5 
pkt. bazowych (do poziomu -0,36%), zaś rentowności polskich 
10-letnich obligacji skarbowych podążały za rynkami bazowymi 
i w konsekwencji, w rozpatrywanym okresie zwiększyły się o 4 pkt. 
bazowe (do 2,00%).

Na rynku ropy naftowej w dalszym ciągu mogliśmy zaobserwować 
wzrosty notowań, pomimo trwającej niepewności związanej ze 
skutkami prowadzonych negocjacji handlowych między USA 
i Chinami oraz przyszłą kondycją globalnej gospodarki. Notowania 
zarówno amerykańskiej odmiany West Texas Intermediate (WTI), 
jak i  europejskiej odmiany Brent wciąż znajdują się w  krótkoter-
minowym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w  paździer-
niku bieżącego roku. Ceny kontraktów futures na ropę odmiany 
WTI wzrosły o 1,83%, zaś ceny kontraktów opiewających na ropę 
odmiany Brent wzrosły o  1,46% w  stosunku do poprzedniego 
miesiąca. Jednym z  kluczowych wydarzeń mających wpływ na 
dalsze kształtowanie cen „czarnego złota” będzie nadchodzące 
spotkanie OPEC (5-6 grudnia) w Wiedniu, podczas którego mają 
zostać podjęte decyzje dotyczące skali wydobycia tego surowca. 

Sytuacja polskiej waluty w minionym miesiącu uległa pogorszeniu. 
Na rynku walutowym mogliśmy zaobserwować wyraźne osłabienie 
złotego względem koszyka głównych walut. Pod  koniec miesiąca 
dolar amerykański kosztował 3,9162 PLN (+2,45%), funt brytyjski 
5,0654 PLN (+2,47%), frank szwajcarski 3,9164 PLN (+1,11%), zaś 
euro 4,3147 złotych (+1,22%).

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 30.11.2019. Źródło: Bloomberg.

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.11.2019. Żródło: Bloomberg.
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LISTOPAD 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 386,44 -0,79% -0,18% -7,15% 

Ropa naftowa 62,43 3,65% 3,31% 6,34% 
Miedź 5824,6 0,15% 4,30% -4,88% 
Złoto 1465,6 -3,25% -3,77% 20,11% 

Pszenica 547,5 7,62% 21,33% 6,16% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,9200 2,59% -1,61% 3,37% 
EUR/PLN 4,3150 1,24% -1,40% 0,57% 
CHF/PLN 3,916 1,08% -2,70% 3,14% 
EUR/USD 1,1018 -1,20% 0,33% -2,64% 
USD/JPY 109,49 1,35% 3,02% -3,59% 
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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. 

Ubiegły miesiąc można zaliczyć do kolejnych, podczas których w dalszym ciągu otwarta pozostaje kwestia zakończenia i  tym samym 
wypracowania wspólnego porozumienia w trwającej wojnie handlowej między Waszyngtonem a Pekinem. Informacje o ewentualnych 
posunięciach stron konfl iktu mają ciągle widoczny wpływ na sytuację na globalnych rynkach. 

Na początku miesiąca rynek obiegła wiadomość, w której mowa była o potencjalnym zniesieniu przez USA ceł (w wysokości 15%) na 
towary importowane z Chin, które obowiązują od 1 września br. Jest to jeden z głównych postulatów ze strony Państwa Środka. Z drugiej 
strony, jednym z warunków prezydenta Trumpa na kontynuowanie rozmów jest kwestia odblokowania eksportu amerykańskich towarów 
rolnych do Chin. Informacja o chęci dojścia do porozumienia poprzez wzajemne ustępstwa obu stron, początkowo znalazła odzwier-
ciedlenie we wzrostach na rynkach, jednak wkrótce okazało się że podpisanie „pierwszego etapu” porozumienia zostanie odroczone 
do grudnia, co ostudziło optymizm wśród inwestorów. Ponadto, na rynek zaczęły spływać wzajemnie wykluczające się informacje z obu 
stron. Strona chińska ofi cjalnie twierdziła, że doszło do wypracowania wzajemnego uzgodnienia w kwestii wycofania taryf na towary 
w ramach pierwszego etapu porozumienia, z kolei prezydent USA poinformował że ostatecznie jeszcze nie zgodził się na zniesienie ceł 
nałożonych na Pekin. Zagroził jednak, że w przypadku braku porozumienia gotowy będzie po raz kolejny podnieść cła. Przysłowiowej 
„oliwy do ognia” w konfl ikcie dodał komunikat o poparciu przez senat USA ustawy wspierającej prodemokratyczne protesty w Hong-
kongu, na co Chiny zagroziły podjęciem działań odwetowych. Ostatecznie nie udało się ustalić konkretnej daty oraz miejsca podpisania 
pierwszego etapu porozumienia, choć biorąc pod  uwagę ostatnie wydarzenia (m.in. podpisanie przez prezydenta Donalda Trumpa 
ustawy dotyczącej Hongkongu) dalsze negocjacje miedzy stronami najpewniej kontynuowane będą w przyszłym roku.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,6% (11.2019) 2,5% 1% (11.2019) 0,7% 1,8% (10.2019) 1,7%

Bezrobocie 5% (10.2019) 5,1% 7,5% (10.2019) 7,6% 3,6% (10.2019) 3,5%

Wzrost PKB** 3,9% (9.2019) 4,6% 1,2% (9.2019) 1,2% 2,1% (9.2019) 2%

Produkcja przemysłowa 3,5% (10.2019) 5,6% -1,7% (9.2019) -2,8% -1,13% (10.2019) -0,07%

Sprzedaż detaliczna 5,4% (10.2019) 5,3% 3,1% (9.2019) 2,7% 3,1% (10.2019) 4,1%

PMI  45,6 (10.2019)  47,8 pkt 46,6 (11.2019) 45,9 pkt  52,2 (11.2019)  51,3 pkt 
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