
Ostatni miesiąc 2019 roku upłynął pod  znakiem wzrostów 
w Stanach Zjednoczonych. Indeks S&P500 wzrósł o 2,86%, z kolei 
niemiecki DAX praktycznie nie zmienił swojej wartości i zakończył 
grudzień symboliczną zwyżką o  0,1%. Na rodzimym parkiecie 
obraz był mieszany. Szeroki WIG urósł o  0,58%, indeks najwięk-
szych spółek (WIG20) spadł o  0,41%. Lepszą sytuację obserwo-
waliśmy w  przypadku średnich i  małych spółek – mWIG40 urósł 
o 3,22%, natomiast sWIG80 o 2,39%. 

Na rynkach bazowych zaobserwować można było ciąg dalszy wzro-
stów rentowności, spowodowanych m.in. spadkiem awersji do 
ryzyka wśród inwestorów. Rentowności amerykańskich 10-letnich 
obligacji skarbowych (US Treasuries) wzrosły o 14 pkt. bazowych 
(do 1,919%), niemieckie 10-latki (Bundy) wzrosły o 17 pkt. bazo-
wych (do poziomu -0,186%), zaś rentowności polskich 10-letnich 
obligacji skarbowych podążały za rynkami bazowymi i  w konse-
kwencji, w rozpatrywanym okresie zwiększyły się o 11 pkt. bazo-
wych (do 2,107%).

Na rynku ropy naftowej w dalszym ciągu mogliśmy zaobserwować 
wzrosty notowań, pomimo trwającej niepewności związanej ze 
skutkami prowadzonych negocjacji handlowych między USA 
i Chinami oraz przyszłą kondycją globalnej gospodarki. Notowania 
zarówno amerykańskiej odmiany West Texas Intermediate (WTI), 
jak i europejskiej odmiany Brent wciąż znajdują się w krótkotermi-
nowym trendzie wzrostowym. Ceny kontraktów futures na ropę 
odmiany WTI wzrosły o 10,67%, zaś ceny kontraktów opiewających 
na ropę odmiany Brent wzrosły o 9,1% w stosunku do poprzed-
niego miesiąca. 

Sytuacja polskiej waluty w minionym miesiącu była mieszana. Na 
rynku walutowym mogliśmy zaobserwować wyraźne umocnienie 
złotego względem dolara amerykańskiego. Pod  koniec miesiąca 
dolar kosztował 3,7938 PLN (-3,13%), frank szwajcarski 3,92067 
PLN (+0,1%), zaś euro 4,25405 złotych (+1,42%).

Podsumowanie 2019 roku

Przez cały 2019 rok rynki fi nansowe żyły niepewnością związaną 
z  wojną handlową Donalda Trumpa. Amerykański prezydent 
najpierw ogłosił „big deal” z  Chinami, następnie wprowadził cła 
na chiński import, by na koniec roku ogłosić pierwszy etap długo 
wyczekiwanej umowy z  Państwem Środka. Drugim wydarzeniem 

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 31.12.2019. Źródło: Bloomberg.

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.12.2019. Żródło: Bloomberg.
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ROK 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 401,58 3,92% 3,61% -1,85% 

Ropa naftowa 66 5,72% 8,59% 22,68% 
Miedź 6166,3 5,87% 8,47% 6,31% 
Złoto 1523,1 3,92% 3,92% 18,87% 

Pszenica 558,75 2,05% 12,71% 11,03% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,7922 -3,26% -5,46% 1,40% 
EUR/PLN 4,2528 -1,44% -2,70% -0,76% 
CHF/PLN 3,9206 0,12% -2,47% 2,90% 
EUR/USD 1,1213 1,77% 2,88% -2,22% 
USD/JPY 108,61 -0,80% 0,49% -0,98% 
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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. 

jakie zostanie zapamiętane z 2019 roku, była zmiana nastawienia głównych banków centralnych co do kierunku w którym ma podążać 
polityka monetarna. W grudniu 2018 roku amerykańska Rezerwa Federalna dokonała czwartej podwyżki stóp procentowych, a także 
zapowiedziała dwie kolejne na 2019 rok (QT – Quantitative Tightening). Tak się jednak nie stało. Rynki fi nansowe wymusiły zmianę 
nastawienia FEDu. W połowie roku Rezerwa Federalna skapitulowała. W lipcu dokonano pierwszej obniżki stóp procentowych, następnie 
dokonano dwóch kolejnych i w październiku powrócono do QE (Quantitative Easing). Podobny ruch zaobserwowaliśmy w przypadku 
Europejskiego Banku Centralnego. Prezes Mario Draghi także wznowił QE, a bank centralny obniżył stopę depozytową z -0,4% do -0,5%.

Rok 2019 był bardzo udany przede wszystkim dla inwestorów lokujących swój kapitał na rynkach bazowych. S&P500 zyskał 28,88%, 
NASDAQ 35.27%, natomiast DAX 25.48%. Wzrosty okazały się być wyższe od najbardziej optymistycznych prognoz. Niestety nie można 
tego powiedzieć o warszawskim parkiecie - tutaj słabo wypadły zarówno indeks szerokiego rynku oraz największych spółek: WIG: +0,25%, 
WIG20: -5,56%. Lepiej zachowywały się mniejsze spółki, a średnie wyszły na zero: mWIG40: -0,03%, sWIG80: +13,94%. 

W 2020 roku spodziewalibyśmy się umiarkowanych wzrostów na rynkach akcji. Przemawia za tym powrót głównych banków centralny 
do łagodnej polityki monetarnej - w przypadku Stanów Zjednoczonych powinno się to przejawiać osłabieniem dolara, co zwyczajowo 
jest korzystne dla akcji rynków wschodzących (Polskę należy w dalszym ciągu traktować jako rynek wschodzący). Kolejnym argumentem 
za wzrostem jest fakt, że 2020 rok to rok wyborów prezydenckich w USA, a Donald Trump będzie uważnie przyglądał się notowaniom 
giełdowym. Na rynku długu także można się spodziewać solidnych stóp zwrotu, jednak już nie takich jak w 2019 roku.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,6% (11.2019) 2,5% 0,7% (10.2019) 0,8% 2,1% (11.2019) 1,8%

Bezrobocie 5,1% (11.2019) 5% 7,5% (10.2019) 7,6% 3,5% (11.2019) 3,6%

Wzrost PKB** 3,9% (9.2019) 4,6% 1,2% (9.2019) 1,2% 2,1% (9.2019) 2%

Produkcja przemysłowa 1,4% (11.2019) 3,7% -2,2% (10.2019) -1,8% -0,75% (11.2019) -1,3%

Sprzedaż detaliczna 5,9% (11.2019) 5,4% 1,4% (10.2019) 2,7% 3,3% (11.2019) 3,2%

PMI  48 (12.2019)  46,7 pkt 46,3 (12.2019) 46,9 pkt  52,4 (12.2019)  52,6 pkt 
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