
Już pierwsza tura francuskich wyborów wystarczyła, by rynek 
niemal całkowicie zdyskontował ostateczną wygraną umiar-
kowanego Macrona. Pięcioletni dług Francji zniwelował 
ponad połowę dystansu do swojego niemieckiego odpowied-
nika - spread  między papierami wyniósł 29bps, wracając do 
poziomu sprzed jesiennych wyborów w USA. W reakcji na fran-
cuskie rozstrzygnięcia bardzo silnie zachowywały się też indek-
sy akcyjne. S&P 500 powrócił w okolice bariery 2400 punktów, 
jednak uwaga inwestorów za oceanem skupia się na wyjątko-
wo niskich poziomach osiągniętych przez VIX. Indeks zmienno-
ści zbliżył się do wartości jednocyfrowych, nieobserwowanych 
od ponad dekady. Jednocześnie, historyczne maksima osiągnął 
niemiecki DAX – również w  tym przypadku przyszła, impliko-
wana zmienność pozostaje na wyjątkowo niskim poziomie. 
Ostateczne wyniki francuskich wyborów nie zmieniły istotnie 
nastrojów rynkowych, a wygrana Macrona stała się nawet pre-
tekstem do niewielkiej korekty europejskiej waluty po uprzed-
niej, silnej aprecjacji.

Po rekordach z  pierwszego kwartału 2017, saldo spekulacyj-
nych pozycji w amerykańskich kontraktach na obligacje powra-
ca w  okolice zera. Inwestorzy, którzy zajęli na początku roku 
niezwykle dużą ilość krótkich pozycji (obstawiając osłabienie 
obligacji), są z nich stopniowo wypychani przez rosnące noto-
wania papierów dłużnych. Rentowność amerykańskich dziesię-
ciolatek spadła w pewnym momencie poniżej poziomu 2,20%, 
jednak w naszej ocenie mógł to być moment przesilenia. Na 
początku maja rentowność wróciła w okolice 2,34%.

Rozładowanie napiętej sytuacji we  Francji zwiększyło ape-
tyt inwestorów na waluty rynków wschodzących. Do grona 
największych benefi cjentów należał złoty, umacniając się do 
poziomu 3,85 za dolara i 4,20 za euro. Mimo zawirowań zwią-
zanych z  referendum konstytucyjnym, bardzo dobrze zacho-
wywały się tureckie obligacje oraz lira. Globalna skłonność do 
ryzyka zdjęła również presję popytową z franka szwajcarskiego.

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 28.04.2017. Źródło: Bloomberg.

Waluty krajów 
wschodzących i rynki 
akcyjne korzystają na 
wygranej Macrona

RYNKI ZAGRANICZNE
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Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 28.04.2017. Żródło: Bloomberg.
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RYZYKO 
 W CENIE

MAJ 2017 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 427,39 0,00% -1,60% 3,50% 

Ropa naftowa 49,41 -10,55% -10,36% 8,90% 
Miedź 5482,9 -6,04% -6,73% 15,62% 
Złoto 1231,2 -1,84% -0,52% -4,85% 

Pszenica 426 0,47% -1,50% -6,01% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,8344 -3,80% -4,83% -1,34% 
EUR/PLN 4,2013 -0,53% -2,52% -5,23% 
CHF/PLN 3,8701 -2,00% -4,45% -3,17% 
EUR/USD 1,0956 3,45% 2,41% -3,93% 
USD/JPY 112,57 1,33% 0,57% 5,09% 

Kursy polskich 
producentów gier 
pod presją, zyskuje 
sektor fi nansowy

Silny zwrot ku 
zmiennokuponowym 
papierom dłużnym



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. 

Pozytywny sentyment nie ograniczył się wyłącznie do polskiej waluty. WIG20 zyskał 9,9%, przede wszystkim dzięki silnemu zacho-
waniu sektora fi nansowego i  surowcowego. O ponad 25% podrożały walory PZU oraz JSW, napędzanego rosnącymi cenami 
węgla i pozytywnymi rekomendacjami rynkowymi. Po dłuższym przestoju na ścieżkę wzrostu powrócił również mWIG40 (+3,9% 
m/m). W segmencie średnich spółek wyróżnił się przede wszystkim rosnący o 26% Kruk. Windykator pokazał zaskakująco dobre 
wyniki operacyjne i podtrzymał ambitne plany ekspansji zagranicznej. Na drugim biegunie znalazł się CDProjekt, którego kurs 
odzwierciedlał słabszy sentyment do spółek z branży gier. Rozczarowanie premierą CI Games przypomniało inwestorom o ryzy-
ku związanym z koncentracją na niewielkiej liczbie projektów. Ponadto, producentom gier szkodził słabszy dolar, który uderza 
w przychody ze sprzedaży eksportowej.

Mimo dobrego początku miesiąca, w końcówce kwietnia pojawiły się pierwsze oznaki wyczerpania trendu wzrostowego na pol-
skich obligacjach. Po osiągnięciu poziomu 3,34%, rentowność dziesięcioletniej DS0727 wróciła w okolice 3,45%. Co więcej, aukcja 
Ministerstwa Finansów pokazała malejącą skłonność do ponoszenia ryzyka stóp procentowych. Sprzedaż obligacji stałokupo-
nowych była słabsza od oczekiwań – znacznie większy popyt wystąpił w przypadku papierów zmiennokuponowych. Co więcej, 
zagraniczni inwestorzy coraz chętniej zajmują pozycję pay w transakcjach IRS, co odzwierciedla nadzieję na szybsze zacieśnianie 
polityki pieniężnej.

Polska Strefa Euro USA

2% (4.2017) 2% 1,9% (4.2017) 1,5% 2,4% (3.2017) 2,7%

Infl acja 8,1% (3.2017) 8,5% 9,5% (3.2017) 9,5% 4,4% (4.2017) 4,5%

Bezrobocie 2,5% (12.2016) 2,4% 1,7% (3.2017) 1,8% 0,7% (3.2017) 2,1%

Wzrost PKB** 11,1% (3.2017) 1,1% 1,2% (2.2017) 0,2% 1,53% (3.2017) 0,25%

Produkcja przemysłowa 9,7% (3.2017) 7,3% 2,3% (3.2017) 1,7% 4,6% (3.2017) 4,7%

Sprzedaż detaliczna 54,1 (4.2017) 53,5 pkt 56,7 (4.2017) 56,2 pkt 52,8 (4.2017) 53,3

PMI 53,5 (3.2017) 54,2 pkt 56,2 (3.2017) 55,4 pkt 53,3 (3.2017) 54,2
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