
Nowy rok na polskim parkiecie zaczął się bardzo optymistycz-
nie. Szeroki rynek przebił rekord  z października 2007 roku 
osiągając na krótko poziom niemal 68  tys. punktów. Pomimo 
szybkiej korekty w  drugiej połowie miesiąca spowodowanej 
w znacznej mierze spadkami na rynkach bazowych nowe histo-
ryczne szczyty stały się faktem i chyba nikt nie ma dziś wątpli-
wości, że polski rynek akcji jest w stanie hossy. Co prawda są to 
wzrosty niemrawe na tle parkietów zachodnich (dla porówna-
nia indeks S&P 500 pobił analogiczny rekord z 2007 roku pra-
wie 5 lat temu), ale odzwierciedlające ogólne trendy na giełdach 
emerging markets.

Rynek byka w styczniu charakteryzował się powtórką tenden-
cji ubiegłorocznych. Najlepiej zaprezentował się tradycyjnie 
wskaźnik spółek o dużej kapitalizacji WIG20, rosnąc w styczniu 
o ponad 4%. Nieznacznie słabsze stopy zwrotu osiągnęły indek-
sy mniejszych spółek- mWIG40 i sWIG80 notując wzrosty odpo-
wiednio ok. 3,5% i 2,5%.

Dobra koniunktura na giełdzie zbiegła się w czasie z ekspansją 
polskiej gospodarki. Wzrost PKB za ubiegły rok wyniósł 4,6% wg 
danych GUS, przebijając tym samym szacunki ekonomistów 
na poziomie 4,4%. Rozpędzona gospodarka sprzyja spółkom 
z branż cyklicznych. Na GPW niezmiennie dobrze radziły sobie 
w styczniu banki i spółki deweloperskie.

Zupełnie inne nastroje panują na rynku obligacji skarbowych. 
Pomimo dobrej sytuacji fi skalnej Polski rentowności papierów 
krajowych poszybowały w  górę na całej szerokości krzywej 
dochodowości z wyjątkiem papierów o tenorze rocznym. 10-let-
nie obligacje mają dziś rentowność ok. 25 punktów bazowych 
wyższą niż miesiąc wcześniej. Paradoksalnie dzieje się to mimo 
głosu ze strony prezesa Narodowego Banku Polski Adama 
Glapińskiego, który po raz kolejny stwierdził, że nie dojdzie do 
podwyżek stóp procentowych w  tym roku a być może nawet 
pozostaną one niezmienione do połowy 2019 roku.

Spadki cen obligacji skarbowych w Polsce są wynikiem podob-
nego trendu na rynkach zachodnich. 10-letnie obligacje ame-
rykańskie osiągnęły poziomy rentowności powyżej 2,7%, niewi-
dziane od początku 2014 roku. Dynamicznie rosnące zyski fi rm 
oraz najniższe od  17 lat bezrobocie zapowiadają rok silnego 
wzrostu gospodarki i upewniają FED, że cel infl acyjny na pozio-
mie 2% zostanie osiągnięty a zacieśnianie polityki monetarnej 
jest usprawiedliwione. Być może nawet zapowiadane na ten rok 
trzy podwyżki stóp nie wystarczą i dojdzie do bardziej jastrzę-
bich ruchów. Także słaby dolar nie pomaga amerykańskim obli-
gacjom, działając proinfl acyjnie z  jednej strony dzięki lepszym 
warunkom do eksportu, z drugiej zniechęca inwestorów zagra-
nicznych, którzy kupując amerykańskie aktywa są narażeni na 

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 31.01.2018. Źródło: Bloomberg.

Historyczne szczyty WIG

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.01.2018. Żródło: Bloomberg.
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WIG NA SZCZYTACH

STYCZEŃ 2018 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 443,44 2,57% 3,41% 1,80% 

Ropa naftowa 69,45 3,86% 14,81% 22,27% 
Miedź 7043,8 -3,20% 1,67% 17,83% 
Złoto 1339 2,27% 4,83% 11,07% 

Pszenica 446,25 4,51% 6,76% 2,88% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,3400 -4,01% -8,32% -16,47% 
EUR/PLN 4,1535 -0,71% -1,88% -3,53% 
CHF/PLN 3,5806 0,35% -1,39% -11,09% 
EUR/USD 1,2435 3,52% 7,02% 15,47% 
USD/JPY 109,74 -2,57% -3,89% -3,10% 

Amerykańskie obligacje 
najtańsze od 4 lat

Spadkowy przełom 
miesiąca



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. 

ryzyko walutowe. Słabość dolara ucieszyła amerykańskich decydentów, w tym zwłaszcza Sekretarza Skarbu Stevena Mnuchina, 
który stwierdził w Davos, że konkurencyjność amerykańskich przedsiębiorstw handlowych poprawi się dzięki spadkowi kursu USD. 
Mimo, iż później Mnuchin dodał, że w długim terminie silny dolar jest korzystny dla amerykańskiej ekonomii to jego pierwotne 
słowa spotkały się z chłodną reakcją szefów Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
i zrodziły medialne obawy o perspektywę wojen walutowych między głównymi gospodarkami świata.

Podczas gdy Amerykanie sukcesywnie podnoszą stopy procentowe, EBC nie dał w styczniu jasnych sygnałów co do dalszych losów 
programu luzowania ilościowego, który ma być kontynuowany do końca września. Wśród inwestorów pojawiły się nawet obawy, 
że jeszcze przed tą datą może dojść do podwyżek stóp. Choć później decydenci EBC stwierdzili, że perspektywa zmian stóp jest 
odległa rynków to nie uspokoiło. W efekcie dochodowość niemieckiego bunda przebiła poziom 0,7% i  jest obecnie najwyższa 
od ponad 2 lat a euro umocniło się do dolara od początku roku o ponad 3,5%. 

Zachodnie i  wschodzące rynki akcji kontynuowały w  styczniu rajd  w górę na fali ożywienia globalnego wzrostu. Jednocześnie 
końcówka miesiąca przyniosła pewną realizację zysków i w konsekwencji niewielką korektę. Indeks S&P500 śrubuje kolejne sta-
tystyczne rekordy- obecnie jest na najdłuższej ścieżce wzrostowej bez 5-procentowej korekty od 1929 roku. Ten fakt oraz inne 
jak np. rosnący indeks VIX mierzący zmienność S&P500 i spadki cen obligacji skarbowych (oba zjawiska traktowane często jako 
ostrzeżenie dla rynku akcji) budzą naturalne obawy inwestorów. Póki co nie ma jednak danych fundamentalnych, które wskazy-
wałyby na koniec akcyjnej hossy.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,1% (12.2017) 2,5% 1,3% (1.2018) 1,4% 2,1% (12.2017) 2,2%

Bezrobocie 6,6% (12.2017) 6,5% 8,7% (12.2017) 8,7% 4,1% (12.2017) 4,1%

Wzrost PKB** 4,9% (9.2017) 4% 2,7% (12.2017) 2,8% 2,6% (12.2017) 3,2%

Produkcja przemysłowa 2,7% (12.2017) 9,1% 3,2% (11.2017) 3,9% 3,56% (12.2017) 3,46%

Sprzedaż detaliczna 6% (12.2017) 10,2% 2,8% (11.2017) 0,2% 5,4% (12.2017) 6%

PMI 54,6 (1.2018) 55 pkt 59,6 (1.2018) 60,6 pkt 55,5 (1.2018) 55,1


