
Luty na warszawskiej giełdzie przyniósł kontynuację trendu, 
który widzieliśmy już w  styczniu tzn. wzrost i  relatywna moc 
małych i średnich spółek . Ich siła jest przeciwieństwem ubie-
głorocznej tendencji, gdy zagraniczni inwestorzy preferowali 
płynne podmioty, a  brak krajowego kapitału mocno obciążał 
segment mniejszych spółek. Według danych Analiz Online 
styczeń przyniósł oddech krajowym funduszom akcji, które nie 
musiały borykać się z odpływami środków w przeciwieństwie 
do wcześniejszych miesięcy. Należy też dodać, że po bardzo 
słabym poprzednim roku, zwłaszcza w wykonaniu sWIG80, to 
mniejsze fi rmy są atrakcyjniej wyceniane z  punktu widzenia 
inwestorów. Gorszy miesiąc ma za sobą z kolei WIG20, który 
zamknął luty niewiele pod  kreską. Jest to o  tyle niepokojące, 
że otoczenie zewnętrzne w marcu było sprzyjające a akcyjne 
rynki zagraniczne zanotowały wzrosty. Przesłanką pozwalająca 
przypuszczać, że large capy były wyprzedawane przez zagra-
nicę jest mocny spadek złotego do głównych walut.

Czynnikiem, który będzie miał silny wpływ na notowania 
polskich akcji będzie kampania wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego wiosną oraz jesienna do Sejmu i Senatu. Największe 
szanse na realizację będą miały obietnice najpopularniejszej 
wg sondaży partii, tj. PiS. Pierwsze obietnice socjalne jak 500+ 
na pierwsze dziecko, 13-ta emerytura i brak podatku dochodo-
wego dla osób poniżej 26-ego roku życia mają na celu pobu-
dzić konsumpcję. Wygląda na to, że to właśnie wydatki gospo-
darstw domowych będą lokomotywą wzrostu PKB w 2019 roku 
(brak odbicia w inwestycjach przedsiębiorstw, malejący eksport 
ze względu na spowolnienie w Niemczech). Dodatkowo prowa-
dzone w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii analizy 
ws. niedziel handlowych mogą prowadzić do zmiany narracji 
w  kwestii zakazu handlu. Być może zamiast trzech niedziel 
w miesiącu będą tylko dwie wolne od handlu. Benefi cjentami 
wszelkich zmian legislacji są już teraz spółki nastawione na 
konsumpcję i  rynek wewnętrzny. Choć po konwencji progra-
mowej PiS, na GPW nie było widać euforii, to większość spółek 
konsumenckich zanotowała wzrost kursów w końcówce lutego 
(m.in. Dino Polska, Eurocash, CCC).

Jednocześnie obietnice socjalne oznaczają większe wydatki dla 
budżetu państwa, które trzeba będzie sfi nansować. Większe 
wydatki negatywnie wpływają na ryzyko kredytowe Polski. Rynek 
obligacji skarbowych bardzo źle przyjął zapowiedzi wyborcze- 
przecenie uległy prawie wszystkie serie papierów rządowych. 

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 28.02.2019. Źródło: Bloomberg.

Kolejny dobry 
miesiąc sWIG80

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 28.02.2019. Żródło: Bloomberg.
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POWRÓT DO 
MAŁYCH SPÓŁEK

LUTY 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 413,36 -6,77% -0,68% -6,95% 

Ropa naftowa 65,99 -5,25% 12,40% 3,38% 
Miedź 6523,5 -7,79% 6,53% -4,53% 
Złoto 1327,5 -1,25% 8,79% 1,71% 

Pszenica 459,75 1,94% -10,86% -9,05% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,7736 13,58% -0,49% 10,49% 
EUR/PLN 4,3072 3,69% 0,38% 2,87% 
CHF/PLN 3,8 6,00% 0,09% 4,81% 
EUR/USD 1,1413 -8,77% 0,85% -6,96% 
USD/JPY 110,77 1,25% -2,47% 4,26% 

Początek 
kampanii wyborczej

Blisko porozumienia 
handlowego?
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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. 

Szczególny wzrost rentowności zanotowały jednak obligacje o stałym kuponie, szczególnie z długiego końca krzywej. Przykła-
dowo YTM benchmarkowej 10-latki poszybowała w górę o ok. 30 punktów bazowych z najniższego od prawie 3 lat poziomu 2,6%. 
Choć krótkoterminowo państwowy budżet udźwignie wzrost zobowiązań dzięki dobrej koniunkturze, to długoterminowo nowe 
obciążenia będą powodować wzrost defi cytu budżetowego w latach kryzysowych. 

Podobnie jak w Polsce dług z rynków rozwiniętych staniał w lutym. Spread między obligacjami 2- i 10-letnimi w USA wynosi jednak 
ciągle ok. 20 punktów bazowych i wciąż istnieją obawy o odwrócenie krzywej rentowności, co w przeszłości bywało sygnałem 
nadchodzącej recesji. Trwające negocjacje w kwestii ceł handlowych między USA a Chinami i nastrój oczekiwania na ostateczne 
porozumienie zachęciły globalnych inwestorów do kupowania akcji. S&P500 zyskał ponad 5% w lutym i od początku roku jest 
już prawie 12% na plusie. Nieco słabszy jest niemiecki DAX z wynikiem blisko 9% od początku stycznia. Łeb w łeb z największymi 
indeksami akcji idzie indeks akcji rynków wschodzących MSCI Emerging Markets- tu wynik od początku roku to 10% w górę.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 0,9% (1.2019) 1,1% 1,4% (1.2019) 1,5% 1,6% (1.2019) 1,9%

Bezrobocie 6,1% (1.2019) 5,8% 7,9% (12.2018) 7,9% 4% (1.2019) 3,9%

Wzrost PKB** 4,9% (12.2018) 5,1% 1,2% (12.2018) 1,6% 3,4% (9.2018) 4,2%

Produkcja przemysłowa 6,1% (1.2019) 2,9% -4,2% (12.2018) -3% 3,8% (1.2019) 4,08%

Sprzedaż detaliczna 6,6% (1.2019) 4,7% 0,8% (12.2018) 1,8% 2,3% (12.2018) 4,1%

PMI 48,2 (1.2019) 47,6 pkt 49,2 (2.2019) 50,5 pkt 53,7 (2.2019) 54,9
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