
Ostatnie kilka tygodni na rynkach fi nansowych to przede wszystkim 
nieustające echa referendum dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii 
z UE. „Brexit” stał się faktem, wciąż jednak nie wiadomo w jakiej for-
mie zostanie przeprowadzona ta bezprecedensowa operacja. Pew-
ne jest jednak, że geopolityczna układanka z którą inwestorzy mają 
do czynienia, stała się jeszcze bardziej zagmatwana. 
Pierwsza silnie negatywna – czy wręcz paniczna – reakcja na wynik 
głosowania została póki co zanegowana. Rynki akcji odrobiły całość 
poniesionych strat, a indeks w USA zdołał zanotować nowe maksi-
ma. Na razie pozytywny trend trwa, a o jego losach będą decydo-
wać wciąż głównie kwestie związane z polityką monetarną. Relatyw-
na siła giełdy amerykańskiej i dolara pozostaje niewzruszona wobec 
coraz to nowszych problemów Europy. Zmianę sytuacji mogą przy-
nieść jednak zbliżające się wybory prezydenckie. 

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 30.06.2016. Źródło: Bloomberg.

Od  początku czerwca trwa dobra koniunktura rynków wschodzą-
cych. Wzrostów indeksu MSCI Emerging Markets nie zakłócił „Brexit”, 
a paliwa dla hossy dostarczyła decyzja FED o pozostawieniu stóp 
procentowych w USA, po raz kolejny, na niezmienionym poziomie. 
Dynamiczne zwyżki notowały giełdy w Brazylii, Indonezji, Chinach czy 
Meksyku. 
Inwestorzy dążą do wypracowania za wszelką cenę zysku w otocze-
niu niskich stóp dochodowości z większości klas aktywów. W kon-
sekwencji środki są nieubłaganie wypychane w  kierunku bardziej 
ryzykownych lokat, nawet w obliczu potencjalnych ryzyk.
Dopóki wiara w  stałość polityki taniego pieniądza nie pozostanie 
zachwiana, rynki wschodzące wciąż pozostaną potencjalnym celem 
znaczących napływów. 

Pozytywny 
trend na rynkach 
rozwiniętych

RYNKI ROZWINIĘTE

RYNKI WSCHODZĄCE
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Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.06.2016. Żródło: Bloomberg.
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ODBICIE
NA RYNKACH

CZERWIEC 2016 W PIGUŁCE

Dobra koniunktura 
rynków 
wschodzących

Wahania na 
polskim rynku 
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 412,72 0,10% 2,85% -3,18% 

Ropa naftowa 49,68 -0,02% 25,45% -21,87% 
Miedź 4838,0 4,72% 0,53% -16,35% 
Złoto 1320,6 8,71% 7,00% 12,70% 

Pszenica 431,25 -7,16% -8,92% -29,85% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,9417 0,04% 5,68% 4,77% 
EUR/PLN 4,3697 -0,34% 2,93% 4,25% 
CHF/PLN 4,0374 1,86% 3,79% 0,50% 
EUR/USD 1,1073 -0,59% -2,71% -0,72% 
USD/JPY 103,19 -6,77% -8,28% -15,50% 



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. 

Zawirowania na świecie przyniosły wysoką zmienność także na krajowym rynku. W czerwcu można było zaobserwować dużo niezdecydo-
wania na wszystkich frontach – gwałtowne wahania dotyczyły akcji, waluty i długu. WIG20 podjął w połowie czerwca próbę wzrostowego 
wybicia, która o mało co nie zakończyła się sukcesem. W pokonaniu poziomów oporu przeszkodził jednak wynik brytyjskiego referendum. 
Rentowności obligacji wytyczyły niezwykle szeroki przedział zmian – od blisko 3.30% w połowie czerwca do poniżej 3% niecałe dwa tygo-
dnie później. Kurs złotego względem amerykańskiego dolara wahał się z kolei od okolic 3.80 PLN do ponad 4.10 PLN. Zainteresowanie 
polskimi aktywami pozostaje wciąż spore ze względu na czynniki analogiczne jak w przypadku pozostałych rynków wschodzących – niskie 
stopy procentowe w gospodarkach rozwiniętych wypychają kapitał w kierunku peryferiów. Stabilizacja nastrojów za granicą też powinna 
przynieść nieco oddechu krajowym inwestorom.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja -0,8% (VI 2016) -0,9% 0,1% (VI 2016) -0,1% 1,0%(VI 2016) 01.0%

Bezrobocie 9,10% (V 2016) 9.50% 10,1% (V 2016) 10,2% 4,9% (VI 2016) 4,7%

Wzrost PKB** 3,0% (III 2016) 4,3% 1,7% (IQ 2016) 1,7% 1.1% (IQ 2016) 1,4%

Produkcja przemysłowa 6% (VI 2016) 3,5% 0,5% (V 2016) 2.2% -0,70% (VI 2016) -1,44%

Sprzedaż detaliczna 4,6% (VI 2016) 2,2% 1,6% (V 2016) 1,4% 2,7% (VI 2016) 2,2%

PMI 51,8 pkt (VI 2016) 52,1 pkt 52,8 pkt (VI 2016) 51,5 pkt 51,3 pkt (VI 2016) 50,7 pkt


