
W maju obserwowaliśmy korektę na rynkach akcyjnych 
zarówno w  krajach rozwiniętych, jak i  na Emerging Markets. 
WIG zanotował spadek o  3,72%, WIG20 spadł aż o  5,54%, 
mWIG40 uległ przecenie o 4,47%, a sWIG80 o 3,62%. Spadkom 
nie oparły się także rynki bazowe – niemiecki DAX zanurkował 
o 5,05%, a amerykański S&P 500 aż o 5,94%. 

Na rynku długu nastąpiło solidne umocnienie obligacji skar-
bowych, rentowności mocno spadały – w przypadku polskich 
10-letnich obligacji o 35 pkt. bazowych, rentowności niemiec-
kich 10-letnich obligacji skarbowych (Bundy) weszły ponownie 
w  ujemne rejony (spadek o  22 pkt. bazowe do -0, 2%), 
a  10-letnie obligacje zza oceanu (US Treasuries) odnotowały 
spadek aż o 38 pkt. bazowych do poziomu 2,126%. Na rynkach 
surowcowych obie odmiany ropy naftowej uległy sporej prze-
cenie – europejska odmiana Brent o 13,97% do 61,93 USD za 
baryłkę, a  amerykańska West Texas Intermediate o  16,18% 
do 53,51 USD. Polski złoty pozostawał stabilny, amerykański 
dolar kosztował 3,83 PLN, podczas gdy Euro było wyceniane 
na 4,28 PLN na koniec miesiąca.

Indeks S&P 500 spadł do najniższego poziomu od 12 tygodni 
po tym jak prezydent Donald Trump zagroził podwyższeniem 
taryf celnych na towary importowane z  Meksyku. Prezydent 
USA w swoim stylu (Twitter) ogłosił obłożenie całego importu 
z  Meksyku 5% cłem począwszy od  10 czerwca oraz zagroził 
podniesieniem stawki do 25% w  przypadku braku działań 
mających doprowadzić do rozwiązania problemu nielegalnej 
imigracji. Na warszawskim parkiecie przecena była pokłosiem 
niepewnej przyszłości Idea Banku oraz możliwością wprowa-
dzenia podatku handlowego (ucierpiały min. LPP, CCC). Spadek 
koniunktury na światowych rynkach akcji można przypisać 
wielu czynnikom. Jedną z nich jest fakt, że amerykański rynek 
akcji ma za sobą bardzo długi okres wzrostów i naturalnie poja-
wiają się nerwowość oraz pytania jak długo ten trend  może 
być kontynuowany. Jednocześnie eskalacja konfl iktu handlo-
wego między USA a Chinami oraz obawa o osłabienie global-
nego tempa wzrostu gospodarczego spowodowały przepływ 
kapitału z rynków akcyjnych na rynki dłużne i wzrost cen obli-
gacji. Na chwilę obecną prawdopodobieństwo obniżki stopy 
funduszy federalnych o 25 punktów bazowych (do przedziału 
2,00-2,25%) na czerwcowym posiedzeniu FEDu jest wyceniane 
przez rynek na poziomie 22,5%. Opcje, w których dochodzi do 

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 31.05.2019. Źródło: Bloomberg.

Polska gospodarka 
dalej silna

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.05.2019. Żródło: Bloomberg.
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 415,96 -1,45% 0,76% -6,79% 

Ropa naftowa 64,49 -11,41% -2,33% -16,88% 
Miedź 5820,2 -9,01% -10,51% -13,87% 
Złoto 1305,8 1,56% -0,78% 0,44% 

Pszenica 503 20,19% 11,16% -4,42% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,8344 0,35% 1,30% 3,91% 
EUR/PLN 4,2821 -0,10% -0,49% -0,79% 
CHF/PLN 3,8312 2,16% 1,04% 2,32% 
EUR/USD 1,1169 -0,41% -1,78% -4,48% 
USD/JPY 108,29 -2,81% -2,78% -0,49% 
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Trump 
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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. 

podpisania porozumienia handlowego albo obniżka stóp procentowych przez FED w ciągu najbliższych miesięcy mogłyby mieć 
pozytywny wpływ na rynek akcji, co skutkowałoby silniejszym odbiciem. Otwartym pozostaje pytanie na ile jeszcze rynki akcyjne 
mogą spaść, zanim takich ruch wymusi na Donaldzie Trumpie i/lub Rezerwie Federalnej zmianę tonu.

Majowe odczyty twardych wskaźników makroekonomicznych z rodzimej gospodarki wypadły bardzo dobrze. Na uwagę zasługuje 
między innymi fi nalny odczyt Produktu Krajowego Brutto za I kwartał na poziomie 4.7%. Polska gospodarka w dalszym ciągu 
rozwija się w solidnym tempie. Co rozczarowuje, to wskaźnik wyprzedzający PMI dla przemysłu, który już piąty miesiąc z rzędu 
utrzymuje się poniżej granicznego poziom 50 pkt. (48,8 pkt. za maj). W kontekście krajowej gospodarki na obecną chwilę nie ma 
oznak istotnego spowolnienia gospodarczego, a inwestycje zaczynają w większym stopniu kontrybuować do tempa wzrostu PKB 
(prywatna konsumpcja dalej pozostaje głównym motorem). Opublikowana przez OECD majowa rewizja prognoz zakłada wzrost 
dynamiki PKB dla Polski w 2019 roku do 4,2% z 4%, a w 2020 roku do 3,5% z 3,3%. 

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,3% (5.2019) 2,2% 1,2% (5.2019) 1,7% 2% (4.2019) 1,9%

Bezrobocie 5,6% (4.2019) 5,9% 7,6% (4.2019) 7,7% 3,6% (4.2019) 3,8%

Wzrost PKB** 4,7% (3.2019) 4,9% 1,2% (3.2019) 1,2% 3,1% (3.2019) 2,2%

Produkcja przemysłowa 9,2% (4.2019) 5,6% -0,6% (3.2019) -0,3% 0,89% (4.2019) 2,32%

Sprzedaż detaliczna 13,6% (4.2019) 3,1% 1,9% (3.2019) 3% 3,1% (4.2019) 3,8%

PMI  48,8 (5.2019)  49 pkt 47,7 (5.2019) 47,9 pkt  50,5 (5.2019)  52,6  
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