
Pierwszy miesiąc 2019 roku przyniósł powiew optymizmu na 
rynkach giełdowych. Wszystkie główne indeksy czyli WIG20, 
mWIG40, sWIG80 osiągnęły zbliżone stopy zwrotu powyżej 4% 
w styczniu. Warszawa zachowywała się podobnie jak czołowe 
indeksy giełdowe strefy euro. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
jeszcze więcej można było zarobić na akcjach amerykańskich 
fi rm, gdyż indeks S&P 500 zyskał prawie 8%, odrabiając większą 
część strat z feralnego grudnia. Jeszcze lepiej zachowywały się 
akcje z  rynków wschodzących stanowiące naturalny punkt 
odniesienia dla polskiej giełdy. MSCI Emerging Markets zyskał 
ponad 10%, w czym pomogły m.in. akcje rosyjskich i tureckich 
składników tego indeksu. Skąd  tak dobry sentyment wobec 
peryferyjnych rynków? Odpowiedzią może być łagodniejsza niż 
wcześniej retoryka Rezerwy Federalnej, której przedstawiciele 
zasygnalizowali podczas posiedzenia FOMC bardziej ostrożne 
podejście w  kwestii polityki monetarnej. Innym argumentem 
przemawiającym za zwyżkami są przeciągające się nego-
cjacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a  Chińską 
Republiką Ludową. Choć rozmowy nie przyniosły jak na razie 
oczekiwanego porozumienia, to długość ich trwania pokazuje, 
że obu stronom zależy na kompromisie, co budzi optymizm 
inwestorów.

Na krajowym podwórku uwagę przykuwa dobra passa spółek 
energetycznych. Sektorowy indeks odnotował dwucyfrową 
stopę zwrotu w  styczniu i  tym samym osiągnął poziomy 
szczytów z początku grudnia ubiegłego roku. Z ważnych infor-
macji odnośnie do tej branży, należy wskazać doniesienia 
Dziennika Gazety Prawnej jakoby PGE miałaby przejąć na 
siebie część obciążeń związanych z fi nansowaniem elektrowni 
w  Ostrołęce. W  zamian za to dostałaby zielone światło na 
konsolidację sektora. Pierwszym celem przejęcia miałaby być 
Energa. Artykuł nie został jednak potwierdzony przez źródła 
rządowe. 

Dobrze w styczniu zachowywały się instytucje fi nansowe nale-
żące do Leszka Czarneckiego. Po listopadowej aferze wokół 
podsłuchów rozmów biznesmena z  szefem KNF, kursy akcji 
Getin Noble Banku i  Idea Banku oraz notowane obligacje 
pierwszej instytucji traciły mocno na wartości. W  styczniu 
podjęto decyzję o  fuzji banków, gdzie przejmującym ma być 
mniejsza Idea ze względu na niską cenę akcji Getinu. Uzyskane 
synergie miałyby pomóc odbudować rentowność i wzmocnić 
bazę kapitałową połączonego podmiotu. Po pojawieniu się tej 

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 30.01.2019. Źródło: Bloomberg.

Znakomity styczeń 
emerging markets

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.01.2019. Żródło: Bloomberg.
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SOLIDNY 
POCZĄTEK ROKU

STYCZEŃ 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 412,83 -4,51% -1,18% -6,89% 

Ropa naftowa 60,87 -8,97% -16,49% -12,61% 
Miedź 6088,1 -16,33% 1,47% -13,95% 
Złoto 1316 0,51% 6,25% -2,11% 

Pszenica 520 21,78% 2,36% 15,30% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,7286 7,16% -1,60% 12,23% 
EUR/PLN 4,2688 2,05% -1,26% 2,76% 
CHF/PLN 3,7501 5,10% -0,89% 4,61% 
EUR/USD 1,1449 -4,69% 0,36% -8,48%  
USD/JPY 108,95 -3,27% -3,34% -0,41%

Fuzja giełdowych 
banków

Bez dużych zmian 
na obligacjach
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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. 

informacji kursy obu podmiotów zaczęły odrabiać straty. Pozytywnie odnotowano także fakt zgłoszenia się pięciu inwestorów 
fi nansowych chętnych dokapitalizować obie spółki. Choć nie są to banki, lecz amerykańskie i brytyjskie fundusze private equity, 
to na rynku pojawiają się opinie, że Komisja Nadzoru Finansowego może nie blokować transakcji ze względu na problemy fi nan-
sowe fi rm Leszka Czarneckiego.

Krzywa rentowności polskich papierów skarbowych nie uległa dużej zmianie w styczniu. Rentowność 10-latki oscylowała w prze-
dziale 2,65%-2,90% kończąc miesiąc w środku przedziału. Także zagraniczne obligacje nie odnotowały większych ruchów. Krzywa 
niemieckich bundów uległa wypłaszczeniu, z kolei rentowności większości amerykańskich Treasuries przesunęły się w dół.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,1% (12.2018) 1,3% 1,6% (12.2018) 1,9% 1,9% (12.2018) 2,2%

Bezrobocie 5,8% (12.2018) 5,7% 7,9% (12.2018) 7,9% 3,9% (12.2018) 3,7%

Wzrost PKB** 5,1% (9.2018) 5,1% 1,2% (12.2018) 1,6% 3,4% (9.2018) 4,2%

Produkcja przemysłowa 2,8% (12.2018) 4,6% -3,3% (11.2018) 1,2% 3,95% (12.2018) 4,06%

Sprzedaż detaliczna 4,7% (12.2018) 8,2% 1,1% (11.2018) 2,3% 4,2% (11.2018) 4,8%

PMI 48,2 (1.2019) 47,6 pkt 50,5 (1.2019) 51,4 pkt 54,9 (1.2019) 53,8
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