
Po bardzo słabej pierwszej połowie bieżącego roku giełdowe 
indeksy w Warszawie w końcu się zazieleniły. Lipiec był najlep-
szym miesiącem dla polskich akcji od  wielu miesięcy. Chociaż 
w  ostatnim czasie rosła większość rynków akcyjnych na całym 
świecie, zarówno z  krajów wysoko rozwiniętych jak i  emerging 
markets to moc polskiego rynku może napawać optymizmem, 
biorąc pod  uwagę, że w  lipcu byliśmy w  czołówce najbardziej 
rosnących indeksów. WIG i WIG20 wróciły w okolice odpowied-
nio 60000 i 2300 punktów, zyskując od rocznych dołków z końca 
czerwca ok. 9%. Cieszy także struktura wzrostów- większość 
sektorów zakończyła miesiąc na plusie. Także indeksy sWIG80 
i mWIG40 odnotowały wzrosty, chociaż niższe niż w przypadku 
WIG20. Ponownie wyróżniały się akcje CD Projekt przebijając 
nawet na jakiś czas barierę 200zł. 

Dobry sentyment udzielił się także inwestującym w krajowy dług 
skarbowy. Obligacje stałokuponowe odnotowały spadki rentow-
ności. Benchmarkowa 10-latka na przełomie miesiąca chodzi 
w  przedziale 3,15-3,20% rentowności. Możemy założyć, że na 
polski rynek płynął kapitał zagraniczny, bo polska waluta umoc-
niła się w lipcu. W przeciwieństwie do lokalnego rynku obligacje 
skarbowe w USA i Niemczech mają za sobą słaby okres. Rentow-
ności 10-letnich Treasuries ponownie zbliżyły się do okrągłego 
poziomu 3%. Spadek awersji do ryzyka to efekt osłabnięcia obaw 
o eskalację wojen handlowych po ubiegłotygodniowym spotka-
niu prezydenta Trumpa z  szefem Komisji Europejskiej Jeanem 
Claude’m Junckerem, podczas którego zadeklarowano współ-
pracę w kierunku znoszenia taryf i innych barier handlowych. Co 
ciekawe do podobnej deklaracji nie doszło w relacjach z China-
mi. Unia Europejska importuje jednak dobra o dwa razy większej 
wartości niż ChRL a defi cyt USA w handlu z UE jest dużo niższy 
niż z Chinami. 

Poprawa sentymentu polityczno-społecznego przyniosła wzrost 
apetytu na ryzyko po obu stronach Atlantyku. Wzrostom kursów 
akcji na Wall Street nie przeszkodziły nawet słabe wyniki tech-
nologicznych spółek z grupy FAANG czyli Facebooka i Netfl ixa. 
Pierwsza z nich zaraportowała za drugi kwartał słabsze od ocze-
kiwań analityków przychody, co wydaje się być pokłosiem afery 
związanej z wyciekiem danych użytkowników do fi rmy Cambrid-
ge Analytica i oskarżeniami serwisu o bycie przekaźnikiem fake 
newsów manipulujących opinią publiczną. Niektórzy amerykań-
scy analitycy przewidują, że słabnące dynamiki biznesu spółek 
technologicznych będą przyczyną odpływu kapitału z  sektora 
w kierunku tradycyjnych branż. Tym samym wróci moda na inwe-
stowanie w tzw. value stocks. 

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 31.07.2018. Źródło: Bloomberg.

Wakacyjna hossa na 
GPW

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.07.2018. Żródło: Bloomberg.
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POWRÓT 
APETYTU NA RYZYKO

LIPIEC 2018 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 432,49 -1,51% -3,14% -1,99%

Ropa naftowa 74,67 -6,00% 2,11% 44,21%
Miedź 6128,9 -5,79% -7,79% -3,51%
Złoto 1215,9 -3,08% -6,96% -4,46%

Pszenica 554,5 11,46% 4,67% 20,22%

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,6536 -2,34% 2,56% 1,35%
EUR/PLN 4,2799 -2,11% 0,09% 0,60%
CHF/PLN 3,693 -2,25% 3,22% -1,08%
EUR/USD 1,1713 0,25% -2,33% -0,75%
USD/JPY 111,77 0,91% 1,74% 1,28%

Osłabienie napięć 
handlowych

Słabe wyniki Facebooka



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. 

W lipcu nie doszło do spektakularnych działań ze strony banków centralnych. EBC pod wodzą Mario Draghiego nie zmienił stóp pro-
centowych w eurostrefi e. Zgodnie z oczekiwaniami rynku stwierdzono, że stopy pozostaną niezmienione przynajmniej do lata 2019 
roku. Potwierdzono program skupu aktywów w wysokości 30 mld euro do końca kwartału a następnie 15 mld euro do końca roku. 

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2% (7.2018) 2% 2,1% (7.2018) 2% 2,9% (6.2018) 2,8%

Bezrobocie 5,9% (6.2018) 6,1% 8,3% (6.2018) 8,3% 4% (6.2018) 3,8%

Wzrost PKB** 5,2% (3.2018) 4,9% 2,1% (6.2018) 2,5% 4,1% (6.2018) 2%

Produkcja przemysłowa 6,8% (6.2018) 5,2% 2,4% (5.2018) 1,7% 3,8% (6.2018) 3,22%

Sprzedaż detaliczna 10,3% (6.2018) 7,6% 1,4% (5.2018) 1,6% 6,6% (6.2018) 6,5%

PMI 52,9 (7.2018) 54,2 pkt 55,1 (7.2018) 54,9 pkt 55,5 (7.2018) 55,4


