
Kwietniowe sesje na warszawskim parkiecie przyniosły odreago-
wanie spadków z lutego i marca. Polskie akcje odnotowały wzro-
sty idąc w ślad za rynkami emerging markets. Należy zaznaczyć 
jednak, że całościowy obraz rodzimego rynku jest niejednorod-
ny. Z jednej strony zyskiwały spółki o dużej kapitalizacji z indeksu 
WIG20 mające największy udział w rynku, z drugiej słabiej zapre-
zentowały się papiery mniejszych fi rm - mWIG40 zakończył kwie-
cień na podobnych poziomach jak miesiąc wcześniej, a sWIG80 
nieznacznie stracił na wartości w tym okresie. Miniony miesiąc 
nie obfi tował szczególnie w ciekawe i zaskakujące dla inwesto-
rów wydarzenia. Jednym z nielicznych wyjątków był casus spółki 
GetBack z sektora windykacyjnego. Zapewne afera nie spowo-
duje rozlania się kryzysu na cały sektor fi nansowy, ale sytuacja 
wokół fi rmy psuje wizerunek rynku kapitałowego, szczególnie 
dynamicznie do tej pory rozwijającego się segmentu obligacji 
korporacyjnych.

Paradoksalnie ciekawsze wydarzenia miały miejsce w kwietniu 
na spokojniejszym z natury rynku papierów skarbowych. Krzy-
wa polskich skarbówek uległa przesunięciu w dół na całej swojej 
długości. 10-letnie papiery notowane jeszcze w  lutym po ren-
towności 3,60% obecnie dają dochodowość 3,14%. W kwietniu 
chwilowo drożały nawet na tyle, że przez chwilę ich rentowność 
spadła poniżej bariery 3%. Pod koniec kwietnia sentyment nie-
znacznie popsuł słaby złoty. Po ponad roku mocnych wzrostów 
jego indeks do głównych walut osunął się relatywnie mocno spa-
dając do poziomu z grudnia poprzedniego roku.

Zupełnie inne nastroje panują na rynku obligacji skarbowych 
w  Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak w  Polsce rentowno-
ści 10-latek oscylują tu wokół poziomu 3%, ale historycznie są 
to bardzo wysokie poziomy (najwyższe od czasu przełomu lat 
2013/2014). Obawy o infl ację w obliczu silnej gospodarki i jastrzę-
bia polityka FED odgrywają tu szczególną rolę. Wielu analityków 
twierdzi, że koszt kapitału powyżej 3% może być negatywny dla 
amerykańskich korporacji i  tworzyć podwaliny pod  bessę na 
rynku akcji. Historycznie jednak bywały okresy dużo wyższych 
stóp, które nie wpływały negatywnie na Wall Street. W ślad za 
rentownościami obligacji w górę poszedł w kwietniu kurs dolara. 
W obu przypadkach rynek gra pod podwyżkę stóp przez Rezer-
wę Federalną na czerwcowym posiedzeniu.

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 30.04.2018. Źródło: Bloomberg.

Giełda w cieniu GetBack

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.04.2018. Żródło: Bloomberg.
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NIEZNACZNA POPRAWA 
SENTYMENTU

KWIECIEŃ 2018 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 446,50 2,34% 0,69% 4,40% 

Ropa naftowa 73,46 8,60% 7,12% 45,58% 
Miedź 6737,3 0,20% -4,13% 16,42% 
Złoto 1309,8 -2,41% -1,79% 4,20% 

Pszenica 529,75 18,71% 18,58% 19,99% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,5511 3,73% 6,11% -7,67% 
EUR/PLN 4,2631 1,22% 2,22% 1,48% 
CHF/PLN 3,5692 -0,42% -0,70% -7,92% 
EUR/USD 1,2003 -2,43% -3,69% 9,82% 
USD/JPY 109,83 3,72% -0,31% -1,93% 

Polskie rentowności 
jak amerykańskie

Słabe waluty pomagają 
europejskim akcjom



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. 

Amerykański rynek akcji także znajdując się pod wpływem impulsów z FED i protekcjonistycznej polityki prezydenta Trumpa odnoto-
wał kosmetyczne wzrosty. Niewiele pomogła inwestorom poprawa relacji na linii USA/Korea Południowa - Korea Północna. Planowa-
ne podpisanie traktatu pokojowego między dwoma ostatnimi państwami nie wywołało entuzjazmu rynków w USA. Co ciekawe silną 
zwyżkę odnotowały w kwietniu parkiety zachodnioeuropejskie - Frankfurt, Paryż, Londyn i Mediolan. Wzrosty zawdzięczają przede 
wszystkim spadkom kursów walut (EUR, GBP) w stosunku do dolara. Trend ten pozytywnie wpływa na wyniki europejskich spółek 
eksportowych, które stają się bardziej konkurencyjne na globalnym rynku.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,6% (4.2018) 1,3% 1,3% (3.2018) 1,1% 2,4% (3.2018) 2,2%

Bezrobocie 6,6% (3.2018) 6,8% 8,5% (2.2018) 8,6% 4,1% (3.2018) 4,1%

Wzrost PKB** 4,9% (12.2017) 5,2% 2,8% (12.2017) 2,7% 2,3% (3.2018) 2,9%

Produkcja przemysłowa 1,8% (3.2018) 7,3% 2,9% (2.2018) 3,7% 4,33% (3.2018) 4,37%

Sprzedaż detaliczna 9,2% (3.2018) 7,9% 1,8% (2.2018) 1,5% 4,5% (3.2018) 4,1%

PMI 53,9 (4.2018) 53,7 pkt 56,2 (4.2018) 56,6 pkt 56,5 (4.2018) 55,6


