
I kwartał okazał się udany dla inwestorów – amerykański S&P 
500 urósł bowiem o  13%, podczas gdy niemiecki DAX o  9%. 
Skala zwyżek była słabsza na warszawskim parkiecie. Indeks 
szerokiego rynku (WIG) odnotował bisko 3,5% stopę zwrotu, 
a WIG20 urósł o 1,56%. Dużo bardziej zadowoleni powinni być 
inwestorzy pozycjonujący się na rynkach zagranicznych i/lub 
inwestujący w polskie „MiŚ-ie” – kwartalne stopy zwrotu w przy-
padku małych i średnich spółek wyniosły odpowiednio 6,14% 
oraz 12,55%.

Na rynku długu obserwowaliśmy umocnienie obligacji na 
rynkach bazowych – rentowności amerykańskich 10-latek 
spadły do 2,41% z 2,69%, natomiast rentowności niemieckich 
10 – letnich papierów spadły poniżej zera (z okolic 0,15% na 
początku roku). Jednocześnie na amerykańskim rynku długu 
pojawił się sygnał, który może sugerować zbliżającą się recesję 
- odwrócenie krzywych rentowności.

Na rodzimym rynku długu, po wystrzale rentowności spowo-
dowanym wyborczymi obietnicami Prawa i  Sprawiedliwości 
(pakiet fi skalny) do poziomu 2,97% dla obligacji 10-letnich na 
przełomie lutego i marca, obserwowaliśmy umocnienie krajo-
wych obligacji – rentowności spadły do 2,84% na koniec kwar-
tału. Wzrosty obserwowaliśmy także na rynku surowcowym – 
od początku roku ropa drożała o 32%. (amerykańska odmiana 
WTI) oraz +28% (europejski odpowiednik- Brent). Złoty polski 
stracił nieco na wartości zarówno w stosunku do euro (4,3 PLN) 
jak i do dolara amerykańskiego (3,84 PLN).

W marcu przemysłowy PMI Strefy Euro osiągnął dość niepoko-
jący wynik – wyniósł tylko 47,5 punktu. Dane PMI to wynik ankiet 
wśród menedżerów logistyki, a  wartość indeksu poniżej 50 pkt. 
sugeruje spadek aktywności w  badanych branżach. Za słaby 
wynik w Strefi e Euro odpowiada głównie jej największa gospo-
darka, czyli Niemcy – wskaźnik PMI dla przemysłu u  naszych 
zachodnich sąsiadów spadł w marcu do 44,1 pkt. Należy przy 
tym pamiętać, że słabszy odczyt PMI niekoniecznie musi świad-
czyć o recesji. Wydaje się, że podobnie jak pod koniec 2017 r. 
dane PMI przeszacowały zbyt pozytywnie „prawdziwy” obraz 
stanu gospodarki, tak teraz skala spadku wskaźnika może być 
przesadzona i wartości PMI w najbliższych miesiącach zaczną 
się poprawiać. Pozytywnym zaskoczeniem był natomiast 
poziom wskaźnika w rodzimej gospodarce – chociaż indeks był 
poniżej 50 punktowej bariery, odczyt okazał się być powyżej 
oczekiwań analityków i wyniósł 48,7 punktów.

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 31.03.2019. Źródło: Bloomberg.

Oczekiwania

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.03.2019. Żródło: Bloomberg.
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DOBRY I KWARTAŁ 
NA RYNKACH FINANSOWYCH

MARZEC 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 426,50 3,31% 4,24% -2,38% 

Ropa naftowa 68,39 3,57% 27,12% -2,68% 
Miedź 6472,8 -0,47% 11,59% -2,96% 
Złoto 1293 -1,76% 0,91% -2,25% 

Pszenica 457,75 1,16% -9,04% 1,50% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,8344 1,30% 2,53% 12,35% 
EUR/PLN 4,3040 0,02% 0,43% 2,20% 
CHF/PLN 3,8556 1,68% 1,19% 7,60% 
EUR/USD 1,1218 -1,35% -2,17% -8,97% 
USD/JPY 110,86 -0,48% 1,07% 4,31% 
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Koniunktura 
w Strefi e Euro

Sytuacja 
w Turcji



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. 

Lira doświadczyła sporych wahań w ostatnim tygodniu marca. Presja na walutę jest związana a obawami co do stanu tureckiego 
bilansu płatniczego, zdolności kraju do obsługi zadłużenia zagranicznego, a także wezwania prezydenta Recepa Erdogana do 
banku centralnego o obniżenie kosztu pieniądza. Dodatkowo w obliczu słabnącej waluty i lokalnych wyborów władze Turcji wraz 
z Bankiem Centralnym wprowadziły niestandardowe działania poprzez operacje otwartego rynku i lokalne banki, co spowodo-
wało wycofywanie się inwestorów zagranicznych i wyprzedaż aktywów. Problemem Turcji jest nie tylko słaba i niestabilna waluta, 
ale też infl acja bliska 20%, spadek Produktu Krajowego Brutto i rosnące bezrobocie.

Kolejne miesiące powinny przynieść odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z  chwilowym globalnym spowolnieniem 
gospodarczym, czy też może z początkiem recesji. Z jednej strony I kwartał 2019 r. ze swoimi solidnymi wzrostami na rynkach akcji 
może być odebrany jako pozytywny impuls i pokazuje wiarę inwestorów, że dobra koniunktura gospodarcza wkrótce powróci. 
Sprzyjać temu może też gołębi zwrot w retoryce amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz pozytywny efekt rozmów handlowych 
między Chinami a USA. Z drugiej strony pewnym zagrożeniem dla stabilności rynków i gospodarek pozostaje Brexit. Izba Gmin 29 
marca odrzuciła po raz trzeci rządowy projekt wyjścia z Unii Europejskiej. Wielka Brytania ma czas do 12 kwietnia, by zdecydować 
się na Brexit bez umowy lub na przedłużenie swego członkostwa i znalezienie wyjścia z impasu politycznego, na przykład przez 
drugie referendum czy zmianę proponowanego modelu relacji z Unią.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,7% (3.2019) 1,2% 1,4% (3.2019) 1,5% 1,5% (2.2019) 1,6%

Bezrobocie 6,1% (2.2019) 6,1% 7,8% (2.2019) 7,8% 3,8% (2.2019) 4%

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

Produkcja przemysłowa 6,9% (2.2019) 6% -1,1% (1.2019) -4,2% 3,59% (2.2019) 3,92%

Sprzedaż detaliczna 6,5% (2.2019) 6,6% 2,2% (1.2019) 0,3% 2,2% (2.2019) 2,8%

PMI 48,7 (3.2019) 47,6 pkt 47,5 (3.2019) 49,3 pkt 52,4 (3.2019) 53
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