
Rynki akcji krajów rozwiniętych miały w maju spory problem ze zbu-
dowaniem stabilnego trendu. Pierwsza połowa miesiąca przyniosła 
kontynuację zapoczątkowanego jeszcze w kwietniu osłabienia na 
zachodnich parkietach. Uwagę przyciągała przede wszystkim kwe-
stia obrony okrągłego poziomu 2000 punktów przez główny indeks 
giełdy w USA. Ewentualne niepowodzenie oznaczałoby wygenero-
wanie sygnału sprzedaży o znaczących średnioterminowych kon-
sekwencjach. Ostatecznie test zakończył się jednak zwycięstwem 
strony popytowej i wzrostem indeksu o 1.5% na przestrzeni całego 
miesiąca.  Analogiczne tendencje dało się zaobserwować po drugiej 
stronie Atlantyku. 
W podobnie chaotyczny i niejednoznaczny sposób co akcje, zacho-
wywały się rynki obligacji, wyczekujące na zbliżającą się niezwykle 
istotną decyzję FOMC co do poziomu stóp procentowych w USA. 

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 31.05.2016. Źródło: Bloomberg.

W przypadku akcji krajów wschodzących, majowy trend był zdecy-
dowanie bardziej czytelny niż w przypadku S&P500 czy DAXa. In-
deks MSCI EM dał jednoznaczny sygnał słabości, tracąc aż 3.9% w 
ciągu miesiąca – głównie pod wpływem spadających cen walorów 
brazylijskich i tureckich. Odpływ zagranicznego kapitału tworzył pre-
sję na osłabienie lokalnych walut – tracił brazylijski real, turecka lira 
czy wreszcie chiński juan, w przypadku którego mieliśmy do czynie-
nia z największą miesięczną deprecjacją wobec dolara od grudnia 
ubiegłego roku. Rynki wschodzące zmagają się wciąż z szeregiem 
problemów strukturalnych i geopolitycznych, co uniemożliwia im 
odbudowę zaufania inwestorów. 
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Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.05.2016. Żródło: Bloomberg.
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NIEPEWNOŚĆ
NA RYNKACH

MAJ 2016 W PIGUŁCE

Pokaz słabości 
rynków 
wschodzących

Polska 
– kłopotów ciąg 
dalszy
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 412,30 -1,28% 7,47% -2,93% 

Ropa naftowa 49,69 3,24% 38,14% -24,21% 
Miedź 4619,8 -8,05% -1,55% -23,19% 
Złoto 1214,8 -5,87% -1,59% 2,14% 

Pszenica 464,5 -2,82% 4,38% -2,62% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,9401 3,27% -1,46% 5,32% 
EUR/PLN 4,3854 0,32% 0,84% 6,66% 
CHF/PLN 3,9635 -0,47% -0,99% -0,35% 
EUR/USD 1,1132 -2,79% 2,38% 1,33% 
USD/JPY 110,73 3,97% -1,74% -10,81% 



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. 

W niechlubnym gronie rynków fi nansowych wykazujących w maju zdecydowaną słabość znalazła się niestety również Polska. WIG stracił 
na wartości 3.8%. WIG20 spadł aż o 4.7% i niebezpiecznie zbliżył się do granicy 1800 punktów, której przebicie mogłoby sprowadzić indeks 
nawet w pobliże tegorocznych styczniowych minimów zlokalizowanych w okolicach 1650 pkt. Zapaść nie ograniczała się wyłącznie do 
jednej klasy aktywów. Zaobserwować można było również deprecjację waluty oraz wzrost rentowności obligacji rządowych. Ryzyko poli-
tyczne pozostaje więc wciąż aktualnym czynnikiem. W szczególności zaplanowane na czerwiec przedstawienie kolejnego prezydenckiego 
projektu ustawy frankowej budzi wątpliwości i niepokój uczestników rynku. 

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja -0,9% (V 2016) -1,1% -0,1% (V 2016) -0,2% 1,0%(V 2016) 1,1%

Bezrobocie 9,50% (IV 2016) 10,0% 10,2% (IV 2016) 10,2% 4,7% (V 2016) 5,0%

Wzrost PKB** 3,0% (IQ 2016) 4,3% 1,7% (IQ 2016) 1,7% 0,8% (IQ 2016) 1,4%

Produkcja przemysłowa 3,5% (V 2016) 6,0% 2,0% (IV 2016) 0,2% -1,40% (V 2016) -1,22%

Sprzedaż detaliczna 2,2% (V 2016) 3,2% 1,4% (IV 2016) 1,8% 2,5% (V 2016) 3,0%

PMI 52,1 pkt (V 2016) 51,0 pkt 51,5 pkt (IV 2016) 51,7 pkt 50,7 pkt (V 2016) 50,8 pkt


