
Po okresie zwyżki trwającym od połowy maja, lipiec okazał się 
być pierwszym miesiącem w  którym na krajowym parkiecie 
zaobserwować można odwrócenie dotychczasowego trendu. 
Warszawski indeks szerokiego rynku (WIG) zanotował spadek 
o  niespełna 1% (-0,86%). Podobnie zachował się indeks 
polskich blue chipów (WIG20), który w  ciągu miesiąca stracił 
2,16%. W  segmencie małych i  średnich fi rm, tylko te drugie 
pozwoliły nieco zarobić: mWIG40 spadł o ponad 3% (-3,18%), 
natomiast sWIG80 wzrósł o 1,20%. W rozpatrywanym okresie 
amerykański S&P 500 zyskał 1,31%, zaś niemiecki DAX spadł 
o 1,69%. 

Na rynku długu w dalszym ciągu obserwujemy spadek rentow-
ności obligacji skarbowych. Rentowności niemieckich 10-latek 
(Bundy) spadły o 11 pkt. bazowych (z -0,33% do -0,44%), nato-
miast rentowności polskich 10-latek straciły niespełna 22 pkt. 
bazowych (spadek z 2,42% do 2,20%). W przypadku rentow-
ności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych (US 
Treasuries) mieliśmy do czynienia ze wzrostem wynoszącym 1 
pkt. bazowy (z 2,01% do 2,02%) – prawdopodobną przyczynę 
tej korekty można upatrywać w  częściowej realizacji zysków 
przez inwestorów. 

Rynek ropy poruszał się w  trendzie bocznym. Amerykańska 
odmiana West Texas Intermediate (WTI) oscylowała w  grani-
cach 55,3 – 60,43 USD za baryłkę, ostatecznie zyskując 0,19%. 
Podobnie europejska odmiana Brent handlowana w  prze-
dziale cenowym 61,93 – 67,01 USD za baryłkę, fi nalnie podro-
żała o 0,48%. Polski złoty uległ osłabieniu – dolar amerykański 
kosztował 3,88 złotych, zaś euro 4,29 złotych.

W ubiegłym miesiącu poznaliśmy zwycięzcę wyborów w Wiel-
kiej Brytanii. Boris Johnson został wybrany na stanowisko lidera 
partii Konserwatywnej a w rezultacie premiera Wielkiej Brytanii, 
zastępując na tym stanowisku Therese May. W swoich wypo-
wiedziach na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
powtórzył on zamiar opuszczenia Wspólnoty w terminie do 31 
października br., oraz podkreślił determinację do ostatecznego 
sfi nalizowania Brexitu, ostrzegając przy tym, że w  przypadku 
gdyby UE odmówiłaby renegocjacji porozumienia, gotów jest 
nawet na opuszczenie Unii bez umowy. W reakcji na te słowa 
i tym samym wzrost ryzyka związanego z „twardym Brexitem” 
funt szterling traci na wartości.

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 30.06.2019. Źródło: Bloomberg.

Pierwsze cięcie stóp 
procentowych w USA 
od ponad dekady

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.06.2019. Żródło: Bloomberg.
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LIPIEC 
NA RYNKACH FINANSOWYCH

LIPIEC 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 403,16 -1,15% -4,48% -6,92% 

Ropa naftowa 65,17 -2,07% -10,48% -12,23% 
Miedź 5877,5 -1,46% -8,12% -5,84% 
Złoto 1426,1 0,88% 10,92% 16,54% 

Pszenica 487,25 -7,72% 16,43% -12,01% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,8730 3,91% 1,36% 5,89% 
EUR/PLN 4,2889 1,03% 0,06% 0,30% 
CHF/PLN 3,8952 1,86% 3,87% 5,47% 
EUR/USD 1,1076 -2,61% -1,24% -5,26% 
USD/JPY 108,78 0,86% -2,37% -2,75% 
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Boris Johnson 
premierem Wielkiej 
Brytanii



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.

LIPIEC 2019 W LICZBACH
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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. 

Najważniejszym wydarzeniem mijającego miesiąca było posiedzenie Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Zgodnie 
z oczekiwaniami rynku doszło do cięcia stóp procentowych o 25 punktów bazowych (pierwsze cięcie od końca 2008 roku). Jednak 
komunikat na konferencji po posiedzeniu nie dał przeświadczenia, że Fed jest gotowy na dalsze luzowanie parametrów polityki 
pieniężnej, co nie było powszechnie oczekiwane. Mieliśmy do czynienia z  tzw. ‘hawkish cut’, czyli obniżką stóp procentowych 
połączoną z jastrzębim wydźwiękiem. Na taki obrót rzeczy natychmiast zareagował Donald Trump, będący zdania że Fed powi-
nien szybciej redukować stopy procentowe, gdyż różnica w stopach między Stanami Zjednoczonymi a Europą jest ’niesprawie-
dliwa’. Prezydent w swoim stylu stwierdził, że Prezes Fed nas zawiódł (‘Powell let us down’). Ciężko jest jednocześnie twierdzić, że 
perspektywy gospodarki są dobre oraz zagwarantować dalsze luzowanie polityki monetarnej. Mamy do czynienia z globalnym 
spowolnieniem gospodarek i amerykański bank centralny będzie zapewne reagował zgodnie z kierunkiem napływających danych 
makroekonomicznych. 

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,9% (7.2019) 2,6% 1,1% (7.2019) 1,3% 1,6% (6.2019) 1,8%

Bezrobocie 5,3% (6.2019) 5,4% 7,5% (6.2019) 7,6% 3,7% (6.2019) 3,6%

Wzrost PKB** 4,7% (3.2019) 4,9% 1,1% (6.2019) 1,2% 2,1% (6.2019) 3,1%

Produkcja przemysłowa -2,7% (6.2019) 7,7% -0,5% (5.2019) -0,4% 1,32% (6.2019) 2,12%

Sprzedaż detaliczna 5,3% (6.2019) 7,3% 1,3% (5.2019) 1,8% 3,4% (6.2019) 2,9%

PMI  47,4 (7.2019)  48,4 pkt 46,5 (7.2019) 47,6 pkt  50 (7.2019)  50,6 pkt
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