
Okres wakacyjny nie jest jednoznacznie udany dla polskich 
inwestorów akcyjnych. Po wielomiesięcznej hossie, lipcowe 
wzrosty ograniczyły się bowiem do wybranych segmentów 
rynku. Z jednej strony, WIG20 odrobił straty z końcówki pierw-
szej połowy roku, zamykając miesiąc 3,5% na plusie. Zyski-
wały przede wszystkim banki (na korzyść zadziałały pierwsze, 
pozytywne wyniki półroczne) oraz sektor energetyczny, który 
pozytywnie zareagował na informacje o nowej ustawie o OZE. 
Notowania polskich blue chipów były również wspierane przez 
coraz silniejsze napływy kapitału na rynki wschodzące, w tym 
Polskę. Według danych EPFR Global z ostatnich dni lipca, tego-
roczne saldo przepływów na giełdy wschodzące przekroczyło 
45 miliardów dolarów.

Ocena lipca jest jednak tym słabsza, im mniejsza kapitalizacja 
analizowanego segmentu. mWIG40 zakończył miesiąc na neu-
tralnym poziomie, ale był to przede wszystkim efekt bardzo sil-
nego zachowania kursów ING, Enei oraz Kruka. W przypadku 
windykatora, inwestorzy dyskontują już sukces ekspansji na 
rynek włoski. Nasze podejście jest jednak nieco bardziej kon-
serwatywne, zwłaszcza w kontekście ostatnich sprzedaży akcji 
przez insiderów. Więcej okazji inwestycyjnych upatrujemy w 
segmencie małych spółek. Po osiągnięciu szczytu w kwietniu, 
indeks sWIG80 osuwa się w tempie kilku procent miesięcznie. 
Częściowo widzimy tutaj efekt braku wsparcia ze strony inwe-
storów zagranicznych, którzy kierują kapitał do największych 
emitentów. Ponadto, mniejsze spółki od czterech miesięcy 
zasadniczo nie publikowały informacji wynikowych, co ograni-
czyło zainteresowanie inwestorów tą grupą walorów. Pewnego 
przełomu możemy się spodziewać w końcówce sierpnia i wrze-
śnia, po ogłoszeniu wyników pierwszego półrocza.

Na rynku walutowym głównym trendem pozostaje osłabienie 
dolara, w szczególności w stosunku do euro i walut powiąza-
nych (taką jest m. in. polski złoty). Deprecjację wspierały nieco 
słabsze dane infl acyjne, połączone z mało zdecydowanymi 
działaniami FED. Rynek podszedł do zapewnień o zacieśnianiu 
amerykańskiej polityki monetarnej z dość dużym dystansem. 
Postawa ta odzwierciedlona jest również w krzywej rentowno-
ści: amerykańskie 10-latki z trudem osiągnęły poziom 2,30%. 
Spread między 2-letnim i 10-letnim długiem USA, mimo deli-
katnych wzrostów, nieznacznie przekracza 90 punktów bazo-
wych. Wśród innych walut, istotnym wydarzeniem była przece-
na franka szwajcarskiego w stosunku do złotego, który osłabił 
się o 3,8% spadając do poziomu 3,72.

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.

Skoncentrowane wzrosty 
na GPW
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Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.07.2017. Żródło: Bloomberg.
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CISZA PRZED WYNIKAMI
SIERPIEŃ 2017 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 441,28 -1,20% 3,31% 8,57% 

Ropa naftowa 51,44 7,35% -0,16% 22,07% 
Miedź 6331,7 6,41% 8,38% 30,58% 
Złoto 1266,6 1,96% 0,88% -6,27% 

Pszenica 464,75 -9,05% 4,97% 14,47% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,5920 -2,95% -7,33% -8,01% 
EUR/PLN 4,2501 0,45% 0,59% -2,47% 
CHF/PLN 3,7162 -3,82% -4,49% -7,80% 
EUR/USD 1,1834 3,57% 8,58% 6,01% 
USD/JPY 110,86 -1,36% -0,88% 8,27% 

Szukamy okazji 
wśród mniejszych 
spółek polskich

Przecena walut 
rezerwowych: dolar 
i frank w odwrocie



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 2017 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. 

Polskie obligacje skarbowe zanotowały niewielkie zwyżki w środkowej części miesiąca w związku z odwołaną aukcją długu i nieco 
słabszą od oczekiwań infl acją bazową. Spekulacje o przesunięciu podwyżek na 2019 nie wystarczyły jednak do utrzymania niskich 
rentowności do końca miesiąca. Lipiec zamknął się poziomem 3,34% na dziesięciolatce oraz 2,69% na obligacji pięcioletniej.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,7% (7.2017) 1,5% 1,3% (7.2017) 1,3% 1,6% (6.2017) 1,9%

Bezrobocie 7,1% (6.2017) 7,4% 9,1% (6.2017) 9,2% 4,4% (6.2017) 4,3%

Wzrost PKB** 4% (3.2017) 2,5% 2,1% (6.2017) 1,9% 2,6% (6.2017) 1,2%

Produkcja przemysłowa 4,5% (6.2017) 9,2% 4% (5.2017) 1,2% 1,97% (6.2017) 1,95%

Sprzedaż detaliczna 6% (6.2017) 8,4% 2,6% (5.2017) 2,6% 2,8% (6.2017) 4,1%

PMI 52,3 (7.2017) 53,1 pkt 56,6 (7.2017) 57,4 pkt 53,3 (7.2017) 52


