
Sierpień należał przede wszystkim do obligacji skarbowych. Na 
długu amerykańskim obserwowaliśmy bardzo silne przyrosty 
rentowności, zwłaszcza na długim końcu krzywej dochodowo-
ści. Rentowność dziesięcioletnich papierów przebiła poziom 
2,15%, kontynuując trwający od dwóch miesięcy trend spad-
kowy. Co ciekawe, Amerykanie spodziewają się obecnie tylko 
jednej podwyżki stóp do końca 2018 roku. Niewiadomą pozo-
staje również tempo wdrażania programu zacieśniania ilo-
ściowego (Quantitative Tightening) – jak dotychczas, FED nie 
zdołał przekonać rynków do wiary w jastrzębią politykę. Tym-
czasem, w  strefi e Euro prawdopodobieństwo podwyżki stóp 
przed 2019 rokiem utrzymuje się poniżej 50%. Obligacje nie-
mieckie, podobnie jak ich odpowiedniki zza oceanu, w samym 
sierpniu zredukowały rentowność o  15-20bps. Zmiana doty-
czyła zarówno papierów o średniej, jak i długiej zapadalności. 
Pewnym ewenementem w  tej sytuacji stał się Bank Czech, 
który jako pierwszy w  regionie zdecydował się na podwyżkę 
stóp procentowych. Zacieśnienie polityki jest na razie raczej 
symboliczne (podwyżka do poziomu 25bps), ale stanowi pierw-
szą reakcję na wzrost infl acji i  cen nieruchomości u  naszych 
południowych sąsiadów. 

Wysokie stopy zwrotu wypracowały w tym miesiącu złoto, sre-
bro oraz miedź, co pośrednio miało również wpływ na akcje 
polskich spółek. WIG20 wykazał dużą siłę relatywną, bardzo 
dobrze radziły sobie przede wszystkim spółki surowcowe (JSW, 
Orlen i Lotos). Silne wzrosty zanotował Eurocash (mimo nega-
tywnego zdarzenia jednorazowego) oraz spółki odzieżowe. 
W  sektorze energetycznym pozytywnie wyróżniła się Energa, 
która najbardziej skorzysta na nowym kształcie opłaty zastęp-
czej OZE. Tym razem we wzrostach zabrakło udziału sektora 
fi nansowego. W  segmencie średnich spółek nastroje były 
znacznie bardziej stonowane, przede wszystkim ze względu 
na słabsze od  oczekiwań wyniki spółek. Mocno rozczarowały 
Pfl eiderer oraz Neuca, konsensusowi nie sprostały również 
zyski Wawelu. Na indeksie najmocniej zaciążyły walory Millen-
nium, przecenione po ogłoszeniu nowego planu restruktury-
zacji hipotek walutowych. Naszym zdaniem, reakcja rynku była 
wyjątkowo pesymistyczna i zakładała bardzo wysokie koszty dla 
banku. 

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 31.07.2017. Źródło: Bloomberg.

Brak wiary w zacieśnianie 
polityki pieniężnej

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.07.2017. Żródło: Bloomberg.
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 435,55 -1,30% 0,27% 7,43% 

Ropa naftowa 52,75 1,87% 4,19% 16,06% 
Miedź 6829,9 7,53% 19,73% 49,77% 
Złoto 1326,6 4,24% 4,70% 0,99% 

Pszenica 420,5 -8,83% -1,98% 14,19% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,5881 -0,47% -4,05% -7,86% 
EUR/PLN 4,2535 -0,02% 1,45% -2,44% 
CHF/PLN 3,7204 -0,34% -3,34% -6,34% 
EUR/USD 1,1860 0,49% 5,77% 5,92% 
USD/JPY 110,25 -0,10% -1,01% 6,80% 

Napływ kapitału 
zagranicznego podbija 
WIG20

Jak wysoko mogą 
zawędrować ceny 
polskiego długu?



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. 

Polskie obligacje uległy zdecydowanemu umocnieniu na krótkim krańcu krzywej - w przeciągu miesiąca rentowność zredukowa-
na o 15bps. Papiery o rocznej zapadalności są już notowane przy poziomie 1,40%, podczas gdy dziesięciolatki bronią poziomu 
3,3%. W tych okolicznościach pojawia się pytanie o możliwość dalszych wzrostów cen obligacji. Mocny złoty oraz relatywnie niska 
premia w stosunku do niemieckiego bunda (290bps) ograniczają atrakcyjność polskiego długu dla inwestorów zagranicznych. Nie 
jest jednak wykluczone, że słabość dolara utrzyma się w kolejnych okresach, co wspierałoby stopy zwrotu z krajowych aktywów 
z perspektywy światowych podmiotów.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,8% (8.2017) 1,7% 1,5% (8.2017) 1,3% 1,7% (7.2017) 1,6%

Bezrobocie 7,1% (7.2017) 7,1% 9,1% (7.2017) 9,1% 4,4% (8.2017) 4,3%

Wzrost PKB** 3,9% (6.2017) 4% 2,2% (6.2017) 1,9% 3% (6.2017) 1,2%

Produkcja przemysłowa 6,2% (7.2017) 4,4% 2,6% (6.2017) 3,9% 2,19% (7.2017) 2,08%

Sprzedaż detaliczna 7,1% (7.2017) 6% 3,1% (6.2017) 2,4% 4,2% (7.2017) 3,4%

PMI 52,5 (8.2017) 52,3 pkt 57,4 (8.2017) 56,6 pkt 52,8 (8.2017) 53,3


