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Świat
Chiny

Wrzesień przyniósł kolejną porcję niekorzystnych danych makroekonomicznych 
z  chińskiej gospodarki. Wskaźniki PMI dla przemysłu Państwa Środka ustabilizowały 
się na niskich poziomach, sugerując dalszą recesję sektora. Pogłębienie spadków dyna-
miki importu (-13,8% w ujęciu rocznym), zysków chińskich przedsiębiorstw (-8,8%) oraz 
trendu spadkowego w produkcji elektryczności zwiastuje osłabienie popytu wewnętrz-
nego. Z drugiej strony, nieco powyżej konsensusu uplasowały się dane dotyczące sprze-
daży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. Chińskie władze starają się przeciwdziałać 
niekorzystnym tendencjom ekonomicznym poprzez stymulowanie popytu wewnętrz-
nego – po sierpniowej dewaluacji juana oraz cięciu stóp procentowych, w ubiegłym mie-
siącu zdecydowano się na zmniejszenie wymogu wkładu własnego na zakup pierwszego 
domu z 30% do 25%.

Strefa euro
Dotychczas opublikowane dane miesięczne ze strefy euro nie wskazują na osłabienie 

koniunktury w związku ze spowolnieniem gospodarczym w Azji oraz wzmożonymi kon-
trolami przygranicznymi w następstwie napływu imigrantów. Co istotne, dużą odpor-
ność na zawirowania wokół Chin wykazują wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, na 
czele ze wskaźnikiem ESI, który znalazł się na 4-letnim maksimum. Pozostałe dane 
z tzw. realnej gospodarki sugerują kontynuację ożywienia gospodarczego w Eurolandzie. 
Przyspieszenie zostało zaobserwowane w produkcji przemysłowej oraz sprzedaży deta-
licznej, stopa bezrobocia znajduje się na najniższym poziomie od 3 lat, a Niemcy po raz 
kolejny odnotowały rekordową nadwyżkę w bilansie handlowym. 

USA
Wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych w  II kwartale został ponownie zre-

widowany w  górę z  3,7% do 3,9% kwartał do kwartału w  ujęciu zannualizowanym za 
sprawą lepszej od wcześniejszych szacunków dynamiki konsumpcji prywatnej. Z analizy 
ostatnich miesięcznych danych wynika, że gospodarstwa domowe były w dalszym ciągu 
motorem napędowym amerykańskiej gospodarki. W sierpniu sprzedaż detaliczna wzro-
sła solidnie zgodnie z oczekiwaniami rynku, nastroje gospodarstw domowych mierzone 
wskaźnikiem Conference Board uległy ponownej poprawie a na rynku nieruchomości 
można wciąż obserwować silne ożywienie. Cieniem na optymistyczny obraz amerykań-
skiej gospodarki kładą się jednak gorsze dane z przemysłu oraz rynku pracy. Sierpniowa 
produkcja wzrosła w tempie najniższym od 2010 roku, natomiast perspektywy sektora 
nakreślone przez indeks ISM wskazują na dalsze spowolnienie produkcji przemysłowej 
w kolejnych miesiącach. Po serii dobrych odczytów z rynku pracy, wrzesień przyniósł 
wzrost zatrudnienia znacznie poniżej rynkowego konsensusu oraz rewizje poprzednich 
danych miesięcznych w dół.

FED
Nasilające się obawy o kondycję chińskiej gospodarki oraz związane z tym zagroże-

nia dla dalszego wzrostu gospodarczego oraz inflacji w Stanach Zjednoczonych skłoniły 
Rezerwę Federalną do wstrzymania się od dokonania pierwszej w cyklu podwyżki stóp 
procentowych. Oczekiwania co do skali zacieśniania monetarnego zostały obniżone 
przez członków Komitetu Otwartego Rynku, jednakże wciąż 13 z 17 osób zasiadających 
w  organie spodziewała się podniesienia kosztu pieniądza o  25 punktów bazowych na 
październikowym lub grudniowym posiedzeniu

Polska 
Budżet

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2016 rok, zakładający osiągnięcie maksy-
malnego deficytu na poziomie 54,6 mld zł (wzrost z 46,1 mld zł planowanego deficytu 
na 2015 rok), tj. 2,8% prognozowanego na ten rok polskiego PKB. Budżet został ustalony 
przy założeniach przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 3,8% PKB oraz średniorocz-
nej inflacji do 1,7%. 

PMI
Po silnym spadku wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu w sierpniu, wrześniowy 

odczyt przyniósł kolejny rozczarowujący odczyt (zniżka z 51,1 do 50,9 pkt). Największe 
negatywne zaskoczenie wynikało ze słabego zachowania zamówień eksportowych, które 
zanotowały pierwszy od  niemal roku spadek, co może być związane ze wzmożonymi 
kontrolami granicznymi zastosowanymi przez Niemcy wskutek tzw. kryzysu migracyj-
nego w  Europie. Tendencję zniżkową wykazują również zapasy pozycji zakupionych. 
Optymistycznie należy ocenić stabilizację indeksu zatrudnienia na wysokim poziomie. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują ponadto na pogłębienie się tendencji defla-
cyjnych w przemyśle.

Inflacja
Dynamika inflacji konsumenckiej wzrosła w  sierpniu do -0,6% w  ujęciu rocznym, 

głównie za sprawą wyższych od oczekiwań cen żywności. Według wstępnych szacunków, 
susza, która dotknęła Polskę w bieżącym sezonie, może odpowiadać za spadek zbiorów 
zbóż o ok. 13% w stosunku do poprzedniego roku. Wstępny szacunek za wrzesień poka-
zał jednak pierwszą od lutego zniżkę wskaźnika inflacji do -0,8% rok do roku. Niższe ceny 
detaliczne mogły być pokłosiem spadku cen paliw oraz gazu (wejście w życie od września 
nowej taryfy na gaz) oraz kosztów związanych z edukacją (efekt wprowadzenia darmo-
wych podręczników do szkół). Ekonomiści szacują, że moment wyjścia polskiej gospo-
darki z deflacji cen detalicznych powinien przypaść na przełom roku.

Przemysł
Tempo produkcji przemysłowej wzrosło z 3,8% do 5,3% w ujęciu rocznym w sierpniu, 

jednak skala zwyżki uplasowała się poniżej oczekiwań analityków, natomiast po odsezo-
nowaniu dane wskazują na nieznaczne spowolnienie z 3,9% do 3,6%. Odczyt może być 
jednak w dużej mierze zaburzony przez ograniczenia administracyjne w zużyciu prądu. 
Pozytywny sygnał płynący z ostatniego odczytu stanowił jednak silny wzrost produkcji 
dóbr eksportowych oraz inwestycyjnych. Odbicie można dostrzec w produkcji budow-
lanej, która ponownie zaskoczyła pozytywnie inwestorów rosnąc solidnie o niecałe 5%. 

Sprzedaż detaliczna
Rozczarowanie przyniósł odczyt sprzedaży detalicznej, który w cenach stałych wzrósł 

o 2,0% rok do roku w sierpniu. Spadek tempa wydatków konsumpcyjnych Polaków był 
szczególnie zaobserwowany w przypadku sprzedaży dóbr trwałego użytku oraz odzieży. 
Jednakże, dwucyfrowy wzrost dynamiki sprzedaży pojazdów i  ich części świadczy 
o  silnym popycie inwestycyjnym przedsiębiorstw. Wskaźniki ufności konsumenckiej 
zanotowały w  sierpniu zniżkę, jednak nadal znajdują się na najwyższych poziomach 
od końca 2008 roku.

Rynek pracy
Pozytywne tendencje obserwowane w ostatnim roku na rynku pracy zostały utrzy-

mane. Zatrudnienie wzrosło powyżej oczekiwań o 1,0% rok do roku w sierpniu, nato-
miast stopa bezrobocia spadła do 10,0%, co jest najniższym odczytem wskaźnika od 2008 
roku. Liczba wolnych wakatów przyrasta w  rosnącym, wysokim tempie (blisko 30% 
w ujęciu rocznym w sierpniu). Badania koniunktury sugerują dalszy wzmożony popyt na 
pracę w polskich przedsiębiorstwach, co może stwarzać warunki do powstania zwiększo-
nej presji płacowej w polskiej gospodarce. Dynamika realnego funduszu płac utrzymała 
się stabilnie na relatywnie wysokim poziomie ok. 5% rok do roku.

Bilans handlowy
Po bardzo korzystnych tegorocznych odczytach bilansu płatniczego, Polska zanoto-

wała w  lipcu najgłębszy od  grudnia 2012 roku deficyt w  saldzie obrotów handlowych 
(ponad 1 mld euro). Silne obniżenie dynamiki eksportu z 11% do 2% rok do roku wyni-
kał głównie z  gwałtownego spadku sprzedaży telefonów komórkowych, co może być 
związane z zawirowaniami wokół rozliczenia VAT w następstwie wprowadzenia mecha-
nizmu odwróconego obciążenia tego podatku.

Wskaźniki gospodarcze
Polska Strefa Euro USA

Akt. Poprz. Akt. Poprz. Akt. Poprz.

Inflacja -0,6% (VIII 2015) -0,7% -0,1% (IX 2015) 0,1%* 0,2% (VIII 2015) 0,2%

Bezrobocie 10,0% (VIII 2015) 10,1% 11,0% (VIII 2015) 11,0% 5,1% (IX 2015) 5,1%

Wzrost PKB 3,3% (IIQ 2015) 3,6% 1,5% (IIQ 2015) 1,0% 3,9% (IIQ 2015)* 0,6%*

Produkcja przemysłowa 5,3% (VIII 2015) 3,8% 1,9% (VII 2014) 1,5%* 0,9% (VIII 2015) 1,3%

Sprzedaż detaliczna 2,0% (VIII 2015)** 3,5% 2,3% (VIII 2015) 3,0%* 2,2% (VIII 2015) 2,4%

PMI 50,9 pkt (IX 2015) 51,1 pkt 52,0 pkt (IX 2015) 52,3 pkt 53,1 pkt (IX 2015) 53,0

*-dane skorygowane 
**- dane urealnione (tj. w cenach stałych) 

Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro 
Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg

Kolejny miesiąc pod dyktando Chin

Październik 2015

Sytuacja gospodarcza  – chińskie spowolnienie niestraszne Europie
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Rynki długu – przesunięcie podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych cieszy inwestorów obligacyjnych
Naszym zdaniem, polski dług może złapać w najbliższych miesiącach oddech na 
skutek oddalenia wizji podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, 
za czym przemawia spowolnienie chińskiej gospodarki, perspektywa utrzymania 
wskaźników in� acyjnych na niskich poziomach oraz słabsze od oczekiwań dane 
z amerykańskiego rynku pracy. Jednakże lokalnym zagrożeniem dla notowań ob-
ligacji skarbowych pozostaje wzrost ryzyka politycznego związanego z  nadcho-
dzącymi wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Europa 
Rosnące obawy o  perspektywy globalnej gospodarki w  obliczu spowolnienia ekonomicz-

nego w Chinach oraz oczekiwane utrzymywanie się wskaźników infl acyjnych na niskim pozio-
mie wskutek kolejnego obniżenia cen surowców spowodowały silny wzrost wyceny obligacji 
na Starym Kontynencie. Notowaniom papierów dłużnych sprzyjała również łagodna retoryka 
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Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg

Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
MSCI Emerging Markets 792 -3,26% -18,53% -21,21% 
MSCI Developed Markets 1582 -3,86% -8,86% -6,86% 

WIG 49825 -2,84% -6,57% -9,21% 
WIG20 2066 -4,50% -10,85% -17,35% 

mWIG40 3577 -2,74% -2,95% -1,73% 
S&P 500 (USA) 1920 -2,64% -6,94% -2,65% 
DAX (Niemcy) 9660 -5,84% -11,74% 1,96% 

CAC 40 (Francja) 4455 -4,25% -6,99% 0,88% 
Bovespa (Brazylia) 45059 -3,36% -15,11% -16,74% 

RTS (Rosja) 790 -5,26% -15,98% -29,72% 
BUX (Węgry) 20894 -2,35% -4,61% 16,83% 

XU100 (Turcja) 74205 -1,34% -9,78% -0,98% 
Hang Seng (Hong Kong) 20846 -3,80% -20,59% -9,10% 

Nikkei (Japonia) 17388 -7,95% -14,07% 7,51% 

Stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.09.2015. 
Źródło: Bloomberg

Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
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Rentowności 2-,5-, i 10-letnich obligacji Skarbu Państwa w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
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Obligacje polskie Obligacje amerykańskie Obligacje niemieckie

Obligacje tureckie Obligacje węgierskie Obligacje rosyjskie

Rentowności obligacji 10-letnich wybranych rządów w ostatnim roku. Źródło: Bloomberg

Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających się w ostatnim roku. Żródło: MSCI

Europejskiego Banku Centralnego, który zgłosił gotowość do dalszego luzowania polityki pie-
niężnej w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej w Europie. 

Polska
W trend spadku rentowności wpisały się również dłużne papiery skarbowe Polski, którym sprzyjały 

ponadto słabe odczyty danych makroekonomicznych za sierpień. 

USA
Brak decyzji o zacieśnianiu monetarnym na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku 

oraz komunikat Rezerwy Federalny wskazujący na zagrożenie ze strony spowolnienia chińskiej gospodarki 
umocniły znacząco skarbowe papiery dłużne w Stanach Zjednoczonych. Większość członków organu opo-
wiedziała się jednak za rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych jeszcze w tym roku – najbardziej 
prawdopodobny termin, biorąc pod uwagę konsensus rynkowy, to grudzień. 

Rynki akcji – akcje pod presją obaw o kondycję chińskiej gospodarki
Świat 

Po burzliwym sierpniu, wrzesień przyniósł umiarkowane uspokojenie nastrojów 
oraz spadek zmienności na światowych parkietach. Obawy o wpływ spowolnienia chiń-
skiej gospodarki, podsycone dodatkowo przez gołębi komunikat Rezerwy Federalnej, 
pozostały jednak żywe wśród  inwestorów. Amerykański S&P 500 stracił na wartości 
ponad 2%, natomiast niemiecki DAX niemal 6%. Dodatkowym bodźcem do spadków 
notowań giełdy w  Niemczech była wyprzedaż spółek z  sektora motoryzacyjnego na 
skutek wybuchu skandalu w Volkswagenie.

Polska 
Relatywnie lepiej niż zachodnioeuropejskie parkiety zachowała się w minionym mie-

siącu warszawska giełda. Indeks szerokiego rynku spadł o niecałe 3%, głównie za sprawą 

Naszym zdaniem, reakcja inwestorów giełdowych na spowolnienie w chińskiej gospodarce była 
przesadzona, co potwierdzają wskaźniki koniunktury w Europie. Globalna wyprzedaż aktywów 
sprowadziła wyceny akcji, w tym polskich walorów, do atrakcyjnie niskich poziomów w obliczu 
postępującego ożywienia oraz korzystnych warunków monetarnych (niskie stopy procentowe, sła-
be euro) w europejskiej gospodarce.

Paweł Klimkowski

Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

zniżki notowań dużych spółek z indeksu WIG20 (-4,5%). Ciężarem dla polskiego rynku 
był sektor energetyczny (spadek powyżej 8% we  wrześniu), któremu z  jednej strony 
w dalszym ciągu nie sprzyjały niskie ceny energii, z drugiej zaś zamieszanie wokół poten-
cjalnego przejmowania polskich kopalń. Najbardziej odporny na zawirowania globalne 
oraz lokalne pozostał segment małych spółek (spadek sWIG80 o 0,8%), będący benefi -
cjentem polepszających się nastrojów polskich konsumentów.



Komentarz analityczny Novo

str. 3www.novofundusze.pl      22 541 77 70

Październik 2015

400    

420    

440    

460    

480    

wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15

 Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

CRB Index 403,13 -0,78% -5,43% -14,85% 

Ropa naftowa 48,37 -10,67% -23,93% -48,91% 

Miedź 5161,0 0,13% -10,77% -22,16% 

Złoto 1115,5 -1,46% -4,80% -7,85% 

Pszenica 512,75 6,27% -16,59% 7,33% 

Zachowanie surowców w ostatnim roku. CRB Index. Żródło: Bloomberg Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.09.2015. Żródło: Bloomberg

EUR/USD 
Obawy o spowolnienie chińskiej gospodarki i jej przełożenie na globalny wzrost gospodar-

czy oraz reakcja banków centralnych determinowały ruch kursu EUR/USD w minionym mie-
siącu. Z jednej strony, Rezerwa Federalna nie zdecydowała się na podniesienie stóp procento-
wych po raz pierwszy od 9 lat, a jej projekcja na kolejne okresy uległa spłaszczeniu względem 
czerwcowego posiedzenia. Z drugiej strony, gołębi komunikat wystosował również Europejski 
Bank Centralny, który zasygnalizował gotowość do złagodzenia polityki pieniężnej w razie 
potrzeby. Inwestorzy w większym stopniu zdyskontowali drugą z wymienionych informacji, 
o czym świadczy spadek kursu EUR/USD o 0,30% we wrześniu.

PLN 
We wrześniu obserwowane było również osłabienie złotego, zwłaszcza w  stosunku do 

dolara. Deprecjacja polskiej waluty wynikała m.in. z  rosnącej niepewności politycznej 

Waluty – banki centralne ponownie kierują sentymentem na rynku walutowym

Naszym zdaniem, złoty może się przejściowo osłabić na skutek niepewności zwią-
zanej z  wyborami parlamentarnymi. Oczekiwania dalszego luzowania polityki 
pieniężnej przez Europejski Bank Centralny oraz późniejszego rozpoczęcia pod-
wyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną powinny jednak umacniać 
polską walutę w dalszym horyzoncie.

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

USD/PLN 3,7994 0,65% 0,99% 14,74% 

EUR/PLN 4,2463 0,34% 1,31% 1,58% 

CHF/PLN 3,9039 0,03% -2,84% 12,63% 

EUR/USD 1,1177 -0,30% 0,27% -11,51% 

USD/JPY 119,88 -1,11% -2,14% 9,33% 

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.09.2015. Żródło: Bloomberg

w Polsce oraz słabych odczytów makroekonomicznych, które wywołały dyskusję o potencjal-
nym cięciu stóp procentowych. Rynki zaczęły dyskontować obniżenie kosztu pieniądza o 25 
punktów bazowych na początku 2016 roku.

Naszym zdaniem, notowania surowców mogą mieć „najgorsze” za sobą, choć 
skala niepewności wśród  inwestorów pozostaje nadal wysoka. Wydaje się, że 
stabilizacja wskaźnika PMI dla chińskiej gospodarki może być zwiastunem po-
prawy danych makroekonomicznych w Państwie Środka w kolejnych miesiącach. 
Notowaniom surowców może także sprzyjać słabszy dolar w obliczu oddalenia 
perspektywy podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Ropa naftowa 
Wrzesień przyniósł znaczące uspokojenie notowań na rynku ropy naft owej w  sto-

sunku do ubiegłych miesięcy – ich zmienność była najniższa od  ponad  roku. Zniżka 
notowań o ponad 10% w minionym miesiącu wynikała z danych wskazujących na dalszy 

Surowce – – stabilizacja cen ropy naftowej w obliczu niepewności o kondycję światowej gospodarki
przyrost podaży surowca na rynku. Mimo oczekiwanego nieznacznego spadku zapa-
sów „czarnego złota” w Stanach Zjednoczonych, odnotowany został ich solidny wzrost, 
natomiast kraje OPEC walczące o  swój udział na rynku zwiększyły produkcję ropy. 
Jednocześnie odczyt bilansu handlowego Chin wykazał większy od oczekiwań spadek 
importu surowca w ujęciu miesięcznym. 

Platyna
Jednym z  najsłabszych surowców w  minionym miesiącu obok ropy naft owej była 

platyna, której notowania spadły o 10%. Presję na zniżkę cen surowca wywołały obawy 
o osłabienie popytu na silniki diesla w związku z fałszowaniem pomiaru wydzielanych 
spalin w samochodach niemieckiego koncernu Volkswagen. 
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Napływy nowych środków do funduszy w sierpniu 2015. Źródło: IZFiA
Wartość Zmiana 1M Zmiana 12M Zmiana 24M

Novo Gotówkowy 136,92 0,12% 1,26% 4,84% 

Novo Papierów Dłużnych 197,75 -0,03% -0,21% 8,00% 

Novo Obligacji 
Przedsiębiorstw 222,23 0,03% 0,27% 4,44% 

Novo Stabilnego Wzrostu 188,57 -1,31% -9,64% -7,64% 

Novo Zrównoważonego Wzrostu 165,93 -1,78% -15,70% -13,71% 

Novo Aktywnej Alokacji 84,57 -1,52% -13,19% -11,37% 

Novo Akcji 172,45 -2,48% -19,72% -16,56% 

Novo Akcji Globalnych 97,05 -2,22% 0,13% -

Wyniki funduszy Novo na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.09.2015 r. Źródło: Opera TFI

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 wielok-
rotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach � 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. Uczestnik 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. 

– Gorsze od oczekiwań dane z polskiej gospodarki oraz solidny spadek wskaźnika PMI 
w  ostatnich dwóch miesiącach spowodował nasilenie się wątpliwości dotyczących 
przyszłego kierunku stóp procentowych w Polsce. W obliczu obaw o wpływ spowolnie-
nia chińskiej gospodarki oraz dłuższego od oczekiwań spodziewanego okresu ujemnej 
dynamiki cen w Polsce, inwestorzy zaczęli wyceniać jedną obniżkę stóp procentowych 
na początku przyszłego roku, co sprzyja spadkom rentowności rządowych papierów 
dłużnych. Jednakże, wzrost ryzyka politycznego w Polsce oraz obawy o potencjalne 
nadmierne poluzowanie polityki fi skalnej przez nowy rząd  stanowią istotne ryzyko 
dla spadku wyceny obligacji skarbowych w kolejnych miesiącach. W związku z tym, 
spośród rozwiązań dłużnych polecamy zakup jednostek uczestnictwa Novo Obligacji 
Przedsiębiorstw.

– Po głębokich spadkach indeksów akcyjnych w ostatnich miesiącach spowodowanych 
czynnikami globalnymi jak i  lokalnymi, wyceny polskich akcji znalazły się naszym 
zdaniem na atrakcyjnie niskich poziomach. Wskaźniki cena/zysk oraz cena/wartość 
księgowa dla szerokiego rynku (zwłaszcza dla segmentu dużych spółek) znalazły się 
poniżej długoterminowych średnich. W otoczeniu solidnego wzrostu gospodarczego 
oraz obiecujących perspektyw popytu konsumpcyjnego w Polsce, tak niskie poziomy 

wskaźnika świadczą o zdyskontowaniu wielu ryzyk oraz stanowią silne sygnały kupna 
polskich walorów. Zwracamy szczególną uwagę na bardzo dobre dane spływające 
z rynku pracy – stopa bezrobocia znajduje się na najniższym poziomie od 2008 roku, 
popyt na pracę staje się coraz bardziej wyraźny a dynamika realnego funduszu płac 
wzrasta w wysokim tempie. Powyższe czynniki stwarzają odpowiednie fundamenty 
pod dalsze ożywienie popytu wewnętrznego w Polsce. Dlatego też zalecamy nabywa-
nie tytułów uczestnictwa subfunduszów (wg rosnącego udziału papierów udziałowych 
w portfelu) Novo Stabilnego Wzrostu, Novo Zrównoważonego Wzrostu oraz Novo 
Akcji. 

– Novo Aktywnej Alokacji to z  kolei subfundusz, który stara się wykorzystać pod-
wyższoną zmienność obserwowaną w  ostatnim czasie na parkietach w  Polsce oraz 
na świecie do uzyskania dodatkowego zarobku oraz ochrony kapitału przed silnymi 
ruchami na giełdach. 

– Dostęp do zagranicznych giełd  zapewnia Novo Akcji Globalnych, którego środki 
alokowane są w wyselekcjonowane fundusze z grupy Fidelity Worlwide Investment, 
inwestujące w wybrane atrakcyjne walory notowane zarówno na rynkach dojrzałych, 
jak i rozwijających się.

Alokacja aktywów – – mocno wyprzedane polskie akcje mogą znaleźć się na celownikach inwestorów 


