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Świat
– Dane z  sektora realnego europejskiej gospodarki wskazują wciąż na ożywienie koniunk-

tury. Po lekkim spowolnieniu oraz stonowaniu nastrojów w poprzednim miesiącu, ostatnie 
odczyty z niemieckiego przemysłu sugerują wzmożoną aktywność przemysłu największej 
gospodarki eurolandu. Bilans handlowy strefy euro osiągnął po raz kolejny najwyższą war-
tość w swojej historii (nadwyżka w wysokości 24,9 mld euro), świadcząc o pozytywnym 
wpływie słabszej waluty oraz rosnącej konkurencyjności europejskich gospodarek (zwłasz-
cza peryferiów strefy euro). Wskaźniki inflacji wróciły do dodatnich poziomów na skutek 
wzrostu cen paliw oraz żywności. Umiarkowana zwyżka wskaźników PMI, subindeksu 
bieżącej sytuacji ZEW oraz Sentix sugerują systematyczną poprawę nastrojów zarówno 
wśród producentów, jak i konsumentów.

– Dane z  minionego miesiąca dla amerykańskiej gospodarki potwierdziły przejściowość 
dekoniunktury, jaka miała miejsce w  Stanach Zjednoczonych w  pierwszych miesiącach 
bieżącego roku. Wzrost gospodarczy w I kwartale został zrewidowany w górę z -0,7% do 
-0,2% rok do roku w ujęciu zannualizowanym. Sprzedaż detaliczna dostarczyła nareszcie 
powodów do optymizmu, rosnąc powyżej oczekiwań rynku. Wyraźne odbicie po gwałtow-
nej zniżce z poprzedniego miesiąca zanotował wskaźnik Uniwersytetu Michigan, mierzący 
nastroje konsumentów. Liczba zatrudnionych w sektorze pozarolniczym przyrosła w sta-
bilnym tempie, zgodnie z rynkowym konsensusem. Dane z rynku nieruchomości przebiły 
zdecydowanie oczekiwania inwestorów. Jednocześnie odbicie w produkcji przemysłowej nie 
było jeszcze znaczące, jednak wskaźnik ISM opisujący aktywność w przemyśle zanotował 
drugi wzrost z rzędu, odwracając tendencję spadkową trwającą od listopada.

– Komunikat z  czerwcowego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku w  Stanach 
Zjednoczonych potwierdził, że rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej w  Stanach 
Zjednoczonych powinno mieć miejsce jeszcze w tym roku. Oczekiwania członków organu 
decydującego o  polityce monetarnej w  Stanach Zjednoczonych przesunęły się w  dół 
względem marcowego posiedzenia, a  ich mediana wskazywała na możliwość dokonania 
dwóch podwyżek stóp procentowych po 25 punktów bazowych. Według prezes Rezerwy 
Federalnej, proces zacieśniania monetarnego ma mieć stopniowy charakter.

– Temat spłaty greckiego długu nie znika z czołówek gazet. Przedstawiciele rządu państwa 
Hellady postanowili niespodziewanie zawiesić rozmowy pod  koniec czerwca z  zagra-
nicznymi wierzycielami i zorganizować referendum, w ramach którego obywatele greccy 
mieli się wypowiedzieć, czy są zwolennikami programu oszczędnościowego narzuconego 
im przez wierzycieli. Ostatecznie Grecy zagłosowali przeciwko narzuconym reformom, 
udzielając swojemu rządowi większego poparcia w dalszych negocjacjach. Więcej szczegó-
łów w sekcji ‘Kolejna odsłona kryzysu zadłużeniowego w Grecji. Czy i tym razem uda się 
Europie go przezwyciężyć?’ na stronie 4.

Polska
– Po 4 miesiącach spadku wskaźnika PMI, czerwcowy odczyt przyniósł jego solidne 

odbicie z 52,4 do 54,2 pkt. Poprawa nastrojów w przemyśle wynikała głównie z dyna-
micznego wzrostu produkcji oraz zamówień krajowych. Tempo składania zamówień 
eksportowych również uległo przyspieszeniu, jednak w znacznie mniejszym stopniu 
aniżeli krajowe.

– Wskaźnik cen detalicznych kontynuował zwyżkę w maju, jednak odczyt wypadł poni-
żej oczekiwań (-0,9% wobec konsensusu na poziomie -0,7%). Zaskoczenie było przede 
wszystkim efektem słabej dynamiki cen żywności, podczas gdy dane hurtowe oraz 
inflacja cen żywności w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wskazy-
wały na mocne odbicie w tej kategorii. Do wzrostu wskaźnika inflacji konsumenckiej 
w dużym stopniu przyczyniła się zwyżka cen paliw.

– Produkcja przemysłowa w maju nieznacznie przyspieszyła w stosunku do kwietnia, 
notując wzrost o  2,8% w  ujęciu rocznym. Po wyłączeniu czynników o  charakterze 
sezonowym (m.in. różnica w  liczbie dni roboczych), wzrost wyniósł ponad 5% rok 
do roku. Po słabym początku roku wywołanym licznymi strajkami, od marca obser-
wowane jest znaczące odbicie produkcji górniczej (13% rok do roku w maju). Z kolei, 
dynamika przetwórstwa przemysłowego znajduje się na niższych poziomach niż 
w pierwszym kwartale (2,9% rok do roku w maju). Poprawa nastrojów przedsiębior-
ców (widoczna we wskaźniku PMI) oraz plany dalszego rozrostu mocy produkcyjnych 
sugerują, że kolejne miesiące powinny przynieść wzrost aktywności przemysłu prze-
twórczego.

– Sprzedaż detaliczna w maju zanotowała solidny wzrost o 4,7% rok do roku. Wysoka 
dwucyfrowa dynamika towarzyszyła sprzedaży pojazdów oraz części do nich ze 
względu na ustąpienie wysokiej bazy związanej z  możliwością odliczenia ulgi 
od zakupu samochodów z  tzw. „kratką” do kwietnia ubiegłego roku. Umiarkowany 
wzrost zanotowała sprzedaż dóbr trwałego użytku oraz żywności. Czerwcowe 
wskaźniki ufności konsumenckiej w Polsce znalazły się na najwyższych poziomach 
od momentu wybuchu kryzysu finansowego we wrześniu 2008 roku, co pozwala przy-
puszczać, że popyt konsumpcyjny będzie odgrywał coraz większą rolę w kształtowa-
niu polskiego PKB.

– W maju obserwowany był stabilny spadek bezrobocia z  11,2% do 10,8%, osiągając 
poziom najniższy od sierpnia 2009 roku. Pozostałe dane z ostatniego miesiąca dały 
mieszany obraz odnośnie dalszej kondycji rynku pracy. Z  jednej strony dynamika 
liczby ofert pracy dostępnych na rynku przybywa w rosnącym tempie a wg najnow-
szego raportu o rynku pracy NBP popyt na pracę w drugim kwartale był wyższy ani-
żeli w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Z drugiej zaś, spadek subkomponentu 
zatrudnienia we wskaźniku PMI sugeruje osłabnięcie trendu zatrudnienia w przemy-
śle. Co więcej przyrost zatrudnienia utrzymuje się na tym samym poziomie, a dyna-
mika płac osłabiła się umiarkowanie w ciągu ostatnich miesięcy. Jednakże realny fun-
dusz płac wciąż znajduje się na wysokich poziomach (dynamika roczna powyżej 5%), 
wspierając popyt konsumpcyjny w Polsce.

– W kwietniu Polska doświadczyła ponownie spadku salda handlowego, jednak w dal-
szym ciągu wygenerowana została nadwyżka w  obrotach handlowych. Dynamika 
eksportu spadła w  stosunku do marca, utrzymując się jednak na bardzo wysokim 
poziomie (9% rok do roku), natomiast przyrost importu wykazał stabilizację wzglę-
dem poprzedniego miesiąca (8%).

Rynki akcji – niejasna przyszłość Grecji wywołuje spadki na globalnych parkietach
– Mimo publikacji dobrych danych z  europejskiej oraz amerykańskiej gospodarki, 

indeksy rozwiniętych rynków akcji zanotowały regres w czerwcu. Główną przyczyną 
spadków na giełdach było nieoczekiwane zerwanie rozmów greckiego rządu z zagra-
nicznymi wierzycielami oraz niepewność towarzyszącą dalszym losom greckiej 

Naszym zdaniem, obecne ryzyka polityczne w dłuższym okresie nie mają znaczącego wpływu na 
notowania giełdy. Ewentualne bankructwo greckiej gospodarki niewiele zmieni w postrzeganiu 
perspektyw dla eurolandu - ma ona bowiem nieistotne znaczenie w całej strukturze gospodarki 
strefy euro, a obligacje rządu greckiego niewiele ważą w bilansach europejskich banków. W krajo-
wej gospodarce nie dostrzegamy żadnych oznak pogorszenia koniunktury w kolejnych kwartałach. 
Nastroje konsumentów są najlepsze od  lat, zakłady przemysłowe po chwilowym spowolnieniu 
odnotowują wzrost aktywności, co nastraja optymistycznie w kontekście wyników spółek w dru-
gim półroczu.

Paweł Klimkowski

Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

gospodarki. Skala przeceny za Oceanem była mniejsza niż na europejskich parkietach 
– S&P 500 stracił ponad 2% w ciągu minionego miesiąca, podczas gdy główne indeksy 
w Niemczech oraz Francji dwukrotnie tyle.

– Przecena nie ominęła polskiej giełdy, która znajdowała się nie tylko pod negatywnym 

Wskaźniki gospodarcze
Polska Strefa Euro USA

Akt. Poprz. Akt. Poprz. Akt. Poprz.

Inflacja -0,9% (V 2015) -1,1% 0,2% (VI 2015) 0,3% 0,0% (V 2015) -0,2%

Bezrobocie 10,8% (V 2015) 11,2% 11,1% (V 2015) 11,1% 5,3% (VI 2015) 5,5%

Wzrost PKB 3,6% (IQ 2015) 3,1% 1,0% (IQ 2015) 0,9%* -0,2 (IQ 2015)* 2,2%*

Produkcja przemysłowa 2,8% (V 2015) 2,3% 0,8% (IV 2014) 2,1%* 1,4 (V 2015) 1,9%

Sprzedaż detaliczna 4,7% (V 2015)** 1,5% 2,4% (V 2015) 2,7%* 2,7% (V 2015) 1,5%*

PMI 54,2 pkt (VI 2015) 52,4 pkt 52,5 pkt (VI 2015) 52,2 pkt 53,6 pkt (VI 2015) 54,0

*-dane skorygowane 
**- dane urealnione (tj. w cenach stałych) Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg

Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro

Greckie przeciąganie liny 

13 lipca 2015

Sytuacja gospodarcza – polscy konsumenci w znakomitych nastrojach
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Rynki długu – pozytywne skutki operacji QE uderzają w europejski dług
Naszym zdaniem, ewentualna dalsza wyprzedaż polskich obligacji skarbowych 
nie powinna przybierać już takich rozmiarów jak w  ciągu ostatnich miesięcy. 
Wydaje się, że korekta na europejskich papierach została wyczerpana. W krót-
kim terminie polski dług może znajdować się pod presją ryzyka politycznego ze 
strony Grecji oraz krajowego podwórka, jednak w dalszym horyzoncie osłabienie 
papierów dłużnych powinno być powstrzymywane przez wysokie realne stopy pro-
centowe w Polsce oraz większą wiarygodność fi nansów publicznych po zniesieniu 
procedury nadmiernego defi cytu.

– W czerwcu rentowności europejskich obligacji skarbowych kontynuowały rajd w górę. Spadek noto-
wań papierów dłużnych jest pokłosiem utrzymywania pozytywnych tendencji w gospodarce strefy euro, 
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Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

MSCI Emerging Markets 972 -3,18% -0,24% -7,47% 
MSCI Developed Markets 1736 -2,46% -0,30% -0,45% 

WIG 53329 -3,97% -1,41% 2,68% 
WIG20 2318 -4,92% -3,26% -3,78% 

mWIG40 3685 -4,24% -1,25% 6,95% 
S&P 500 (USA) 2063 -2,10% -0,23% 5,25% 
DAX (Niemcy) 10945 -4,11% -8,53% 11,31% 

CAC 40 (Francja) 4790 -4,35% -4,84% 8,31% 
Bovespa (Brazylia) 53081 0,61% 3,77% -0,16% 

RTS (Rosja) 940 -2,98% 6,76% -31,20% 
BUX (Węgry) 21903 -2,13% 11,24% 17,72% 

XU100 (Turcja) 82250 -0,88% 1,74% 4,79% 
Hang Seng (Hong Kong) 26250 -4,28% 5,42% 13,19% 

Nikkei (Japonia) 20236 -1,59% 5,36% 33,46% 

Stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.06. 2015. 
Źródło: Bloomberg

Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
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Obligacje 10-letnie Obligacje 5-letnie Obligacje 2-letnie

Rentowności 2-,5-, i 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. W ostatnim roku. Żródło: Bloomberg
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Rentowności obligacji 10-letnich wybranych rządów w ostatnim roku. Źródło: Bloomberg

Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających się w ostatnim roku. Żródło: MSCIwpływem globalnych nastrojów, ale także rosnących obaw inwestorów o następstwa 
ewentualnych roszad na scenie politycznej po jesiennych wyborach parlamentarnych. 
Prowadząca w sondażach partia Prawo i Sprawiedliwość postuluje bowiem wprowa-
dzenie szeregu obciążeń fi nansowych dla instytucji fi nansowych (podatek bankowy, 
przewalutowanie kredytów we frankach po kursie udzielenia), a także dla wielkopo-
wierzchniowych sieci detalicznych (progresywny podatek od obrotu) oraz znaczące 
podniesienie wydatków socjalnych. Notowania spółek energetycznych były z  kolei 
obciążone widmem przejęcia nierentownych kopalń na Śląsku. W  efekcie indeks 
dużych spółek WIG20 zanotował zniżkę o niemal 5%, natomiast indeks szerokiego 
rynku niewiele mniej (-4%).

Naszym zdaniem, notowania ropy naft owej mogą się osłabić w kolejnych miesią-
cach. Popyt z Chin oraz innych gospodarek wschodzących na surowiec znajduje 
się bowiem na bardzo niskim poziomie, natomiast globalne zapasy ropy ulegają 
stałemu zwiększeniu za sprawą silnej determinacji krajów OPEC w zwiększeniu 
swoich udziałów rynkowych. Czynnikiem, który może dodatkowo osłabić noto-
wania ropy naft owej, jest ryzyko nawisu podaży surowca w następstwie potencjal-
nego zniesienia sankcji na Iran.

– Notowania ropy naft owej zanotowały zniżkę o 3% w czerwcu. Przyczyn spadków należy 
szukać niezmiennie w  rosnącej nadpodaży surowca na rynku. Jak donosi Departament 

Surowce – nadpodaż ropy naftowej ponownie wywołuje spadki surowca 
Energii USA globalna nadwyżka ropy naft owej podwoiła się wobec stanu sprzed  roku. 
W ostatnich miesiącach można zaobserwować rosnącą produkcję „czarnego złota” w kra-
jach OPEC, które walczą o zwiększeniu udziału w globalnej produkcji surowca. W czerwcu 
państwa należące do kartelu zanotowały najwyższą produkcję od 3 lat, natomiast produkcja 
w Arabii Saudyjskiej znalazła się na rekordowych poziomach. Z kolei, w ostatnim tygodniu 
czerwca zapasy ropy naft owej w Stanach Zjednoczonych wzrosły po raz pierwszy od kwiet-
nia.

– Tendencja spadkowa notowań miedzi odnotowana w  maju została utrzymana także 
w  kolejnym miesiącu. Mimo działań chińskiego rządu w  kierunku monetarnego oraz 
fi skalnego stymulowania gospodarki, dane makroekonomiczne z Państwa Środka stanowią 
w dalszym ciągu rozczarowanie dla inwestorów. Przecena cen surowca została ograniczona 

osiągnięcia dodatniej dynamiki rocznej wskaźnika cen detalicznych oraz bliską perspektywą podwyżek 
stóp procentowych w  Stanach Zjednoczonych. Niejasna przyszłość greckiej gospodarki dodatkowo 
podbijała rentowności na rynku długu w Europie.

– Notowania polskich obligacji skarbowych także zanotowały spadek w minionym miesiącu. Rentowność 
10-letnich papierów rządowych skoczyła z 2,95% do 3,34% na koniec czerwca. Osłabienie polskiego 
długu wynika w dużej mierze z niesprzyjającego otoczenia na europejskim rynku długu. Kolejny miesiąc 
z rzędu, skala osłabienia polskich papierów pozostała ograniczona w stosunku do europejskich obligacji. 
Świadczy to o lepszym postrzeganiu polskiego długu w kontekście poprawy kondycji fi nansów publicz-
nych (Komisja Europejska zniosła procedurę nadmiernego defi cytu w Polsce) wyższych realnych stóp 
procentowych oraz mniejszej wrażliwości na grecki kryzys.
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 Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

CRB Index 426,29 0,36% 2,73% -14,12% 

Ropa naftowa 63,59 -3,00% 15,39% -43,41% 

Miedź 5783,8 -3,83% -4,25% -17,71% 

Złoto 1171,8 -1,48% -0,96% -11,36% 

Pszenica 614,75 28,88% 20,13% 8,85% 

Zachowanie surowców w ostatnim roku. CRB Index. Żródło: Bloomberg Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.06. 2015. Żródło: Bloomberg

– Mimo nasilenia ryzyka wyjścia Grecji ze strefy euro, europejska waluta umocniła się 
w czerwcu w stosunku do dolara o ok. 1,5%. Rynek walutowy, podobnie jak inne segmenty 
rynku, cechowała jednak wzmożona zmienność. Za silniejszym euro przemówiły utrzy-
mujące się obiecujące perspektywy gospodarcze eurolandu, zwyżka wskaźników infl acyj-
nych oraz pierwsze pozytywne skutki luzowania ilościowego w postaci zwiększenia akcji 
kredytowej. Osłabienie dolara wobec euro mogło mieć swoje źródło w gołębim komuni-
kacie Rezerwy Federalnej, ustalający oczekiwania rynkowe odnośnie normalizacji polityki 
pieniężnej na jedną lub dwie podwyżki stóp procentowych w tym roku.

– W obliczu globalnego niepokoju wokół dalszej przyszłości Grecji oraz rosnącego ryzyka 
destabilizacji sceny politycznej po jesiennych wyborach parlamentarnych, skala osłabie-
nia złotego nie była znacząca. Kurs EUR/PLN oraz USD/PLN umocnił się o odpowiednio 

Waluty – fundamenty gospodarki wspierają złotego w obliczu rosnącej niepewności 
Naszym zdaniem, zachowanie rynku walutowego w  obliczu zagrożenia niewy-
płacalności greckiego rządu wykazuje relatywną odporność na zawirowania na 
rynku fi nansowym. Złoty powinien w  kolejnych miesiącach się umiarkowanie 
umacniać wobec euro za sprawą zdecydowanej poprawy w bilansie płatniczym, 
zdrowej kondycji gospodarki oraz uzdrowienia fi nansów publicznych, skutkują-
ca zdjęciem z Polski procedury nadmiernego defi cytu. Zmienność może pozostać 
jednak na wysokim poziomie ze względu na podwyższone ryzyko polityczne oraz 
nieuchronne zbliżanie się terminu rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej 
w Stanach Zjednoczonych.

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

USD/PLN 3,7622 0,56% -0,98% 23,89% 

EUR/PLN 4,1915 1,94% 2,88% 0,78% 

CHF/PLN 4,0181 1,02% 2,91% 17,29% 

EUR/USD 1,1147 1,47% 3,88% -18,59% 

USD/JPY 122,50 -1,33% 1,97% 20,89% 

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku na dzień 30.06. 2015. Żródło: Bloomberg

– Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem zdecydowanej korekty na rynku skarbowego 
długu europejskiego oraz polskiego. Gwałtowna korekta, jaka miała miejsce od połowy 
kwietnia, wiązała się z  realizacją długo wyczekiwanego scenariusza o  rozpoczęciu 
masowego skupu obligacji skarbowych w marcu bieżącego roku oraz poprawą kondycji 
ekonomicznej i nastrojów gospodarczych w strefi e euro. W drugiej połowie czerwca 
sytuacja na rynku długu zaczęła się stabilizować, jednak ze względu na ryzyko towa-
rzyszące potencjalnemu bankructwu Grecji rekomendujemy ograniczenie ekspozycji 
na skarbowych papierach dłużnych. Spośród rozwiązań opartych o instrumenty dłużne 
polecamy nabycie jednostek uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw, których 
postawa jest w dużej mierze zależna od kondycji polskich przedsiębiorstw.

– Mimo wyraźnej przeceny na krajowym parkiecie, wydaje się, że dekoniunktura na 
warszawskiej giełdzie ma charakter przejściowy, oderwany od  solidnych fundamen-
tów gospodarczych kraju oraz poprawiających się perspektyw wzrostu wyniku spółek. 
Nastroje konsumentów znajdują się na poziomie niewidzianym od wybuchu kryzysu 
fi nansowego. Polski przemysł po chwilowej lekkiej zadyszce w drugim kwartale powi-
nien nabrać rozpędu w drugim półroczu. Mimo wzrostu niepewności wokół greckiego 

zadłużenia, perspektywy gospodarcze strefy euro na następne kwartały pozostają obie-
cujące. Co więcej, widoczne są wyraźne oznaki wzrostu nakładów inwestycyjnych na 
krajową infrastrukturę oraz rozbudowę mocy produkcyjnych, świadcząc o optymizmie 
przedsiębiorców odnośnie przyszłego popytu na krajowe produkty. W takim otocze-
niu, korektę notowań rekomendujemy wykorzystać w celu zwiększenia alokacji w akcje 
polskich spółek. Można to osiągnąć dzięki nabyciu jednostek uczestnictwa (kolejność 
według rosnącej ekspozycji na krajowy rynek akcji) Novo Stabilnego Wzrostu, Novo 
Zrównoważonego Wzrostu czy też Novo Akcji.

– Novo Aktywnej Alokacji to z kolei rozwiązanie oparte na elastycznym dostosowaniu 
struktury portfela aktywów do warunków panujących na rynku. Subfundusz ten pole-
cany jest zwłaszcza w okresach wzmożonej zmienności na globalnych rynkach fi nanso-
wych, z jakim mamy do czynienia obecnie.

– Globalną dywersyfi kację środków zapewnia z kolei Novo Akcji Globalnych. Subfundusz 
ten inwestuje w  sześć starannie wyselekcjonowanych funduszy zarządzanych przez 
Fidelity Worldwide Investment, zyskując na hossie na globalnych rynkach akcji 
(zarówno gospodarek rozwijających się, jak i przede wszystkim krajów rozwiniętych). 

Alokacja aktywów – czerwcowa przecena na giełdach stwarza okazje na rynku akcji

pod koniec miesiąca na skutek informacji o czasowym wstrzymaniu wydobycia surowca 
w chilijskiej kopalni Quebrada Blanca.

– Spośród  surowców rolnych na uwagę zasługuje zachowanie notowań kukurydzy, które 
wzrosły w  minionym miesiącu o  ponad  20%. Zwyżka cen zboża była podyktowana 

pogorszeniem warunków pogodowych w Stanach Zjednoczonych, będących głównym pro-
ducentem kukurydzy, co odbiło się na znacznie niższej wysokości zapasów w stosunku do 
pierwotnych oczekiwań. Mimo tego, zapasy zboża na 1 czerwca br. znalazły się na najwyż-
szym poziomie od 1988 roku.

1,9% oraz 0,6% w czerwcu. Relatywną odporność złotego należy utożsamiać z dobrą kon-
dycją gospodarki, wysokimi realnymi stopami procentowymi oraz przede wszystkim silną 
pozycją w bilansie płatniczym (rekordowo niski defi cyt na rachunku obrotów bieżących).
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Napływy nowych środków do funduszy w maju 2015. Źródło: IZFiA
Wartość Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M

Novo Gotówkowy 137,18 -0,25% 0,62% 2,14% 

Novo Papierów Dłużnych 200,17 -2,02% -1,59% 3,08% 

Novo Obligacji 
Przedsiębiorstw 224,11 -1,07% -0,64% 1,71% 

Novo Stabilnego Wzrostu 202,63 -2,51% -2,24% -1,92% 

Novo Zrównoważonego Wzrostu 186,89 -3,71% -2,99% -4,51% 

Novo Aktywnej Alokacji 98,16 5,00% 3,84% -0,27% 

Novo Akcji 208,63 -3,52% -2,32% -3,21% 

Novo Akcji Globalnych 107,55 -2,24% 3,50% -

Wyniki funduszy Novo na przestrzeni ostatniego roku (stan na 30.06. 2015 r). Źródło: Opera TFI

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 wielok-
rotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach � 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. Uczestnik 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. 

Kolejna odsłona kryzysu zadłużeniowego w Grecji. Czy i tym razem uda się Europie go przezwyciężyć? 

Temat opłakanej kondycji finansów publicznych w  Grecji nie znika w  ostatnich tygodniach 
z  czołówek gazet. Grecja stała się pierwszą na świecie dojrzałą gospodarką, która nie spłaciła 
w terminie swojego długu w wysokości łącznie ponad 2 mld dolarów wobec Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego. Poważniejsze implikacje dla greckiej gospodarki może wywołać jednak 
brak porozumienia odnośnie uregulowania zobowiązań w kwocie 3,5 mld euro wobec Europej-
skiego Banku Centralnego (20 lipca).

Rynki finansowe doznały największego szoku po ostatnim weekendzie czerwca, kiedy to rozmo-
wy w sprawie uruchomienia programu pomocy o wysokości 7,2 mld euro dla greckiego budżetu 
zostały zerwane. Premier Grecji zapowiedział bowiem zwołanie referendum na pierwszy week-
end  lipca, w wyniku którego większość głosujących (ponad 61%) opowiedziało się za brakiem 
akceptacji dla wystosowanego przez europejskich wierzycieli programu oszczędnościowego. 
Program ten zakładał m.in. podwyżkę podatku VAT czy też dalsze cięcia wydatków rządowych, 
w  tym na wynagrodzenia sfery budżetowej oraz emerytury. Głosując na „nie” społeczeństwo 
greckie miało wzmocnić pozycję negocjacyjną rządu w dalszych rozmowach nt. ostatecznego 
kształtu programu pomocowego.

Negatywny wynik referendum zwiększył jednak prawdopodobieństwo fiaska porozumienia 
greckich decydentów z europejskimi wierzycielami, zbliżając gospodarkę Grecji do bankructwa, 
restrukturyzacji zadłużenia oraz, finalnie, wyjścia ze strefy euro (ang. Grexit). W bardzo trudnej 
sytuacji znajdują się greckie banki, które od stycznia (kiedy do władzy w państwie Hellady do-
szła skrajnie lewicowa partia Syriza sprzeciwiająca się unijnym reformom) cierpią na chroniczny 
odpływ depozytów bankowych. Od początku roku do końca maja deponenci wypłacili netto 34 
mld  euro (patrz wykres poniżej). Spadek depozytów został zahamowany przez zastosowanie 
kontroli kapitału w postaci dziennego limitu wypłat w wysokości 60 euro, co dodatkowo wzma-
ga kryzys gospodarczy kraju. Płynność finansowa greckich banków jest obecnie utrzymywana 
dzięki tzw. Emergency Liquidity Assistance (ELA), stanowiący narzędzie Europejskiego Banku 
Centralnego pozwalający na uzyskanie dostępu do pieniądza emitowanego przez bank cen-
tralny danego państwa bez konieczności ustanowienia zabezpieczenia na otrzymane pożyczki 
(tak jak ma to miejsce w operacjach otwartego rynku). Limit finansowania ratunkowego został 
ustanowiony na 89 mld euro.

Należy jednak podkreślić, że sytuacja jest daleka od paniki, jaka miała miejsce w latach 2011-
2012 podczas pierwszej fali greckiego kryzysu zadłużenia. Wynika to z faktu, iż Europa jest tym 
razem lepiej przygotowana na potencjalną niewypłacalność Grecji. Większość greckich obligacji 
skarbowych (ok. 80%) znajduje się obecnie w portfelu innych rządów oraz międzynarodowych 
instytucji finansowych (m.in. Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy). 

Kilka lat temu sytuacja była zgoła odmienna, bowiem największą ekspozycję na greckie aktywa 
mieli wtedy inwestorzy prywatni, głównie banki komercyjne. Odpisy na obligacjach w portfelach 
banków stanowią większe zagrożenie dla stabilności systemu finansowego, gdyż nie posiadają 
one tak rozbudowanych narzędzi do absorpcji strat jak m.in. banki centralne, uprawnione do 
emisji pieniądza. Co więcej, w ostatnich latach stworzone zostały dodatkowe bufory pomocowe 
skierowane dla krajów strefy euro, które mają za zadanie udzielać wsparcia finansowego gospo-
darkom stojących w obliczu bankructwa (m.in. Europejski Mechanizm Stabilności, dysponujący 
kapitałem w  wysokości 800 mld  euro). W  związku z  powyższym, reakcja rynków finansowych 
nie była tak drastyczna, jak można się było tego spodziewać, o czym świadczy poniższy wykres 
obrazujący rentowność 10-letnich greckich obligacji na przestrzeni ostatnich lat.

Weekend 11-12 lipca przyniósł przełom w rozmowach między greckim rządem a europejskimi 
wierzycielami. Porozumienie zakłada wdrożenie nowego programu pomocowego dla Aten 
wartego 82-86 mld euro ze środków Europejskiego Mechanizmu Stabilności w zamian za imple-
mentację reform strukturalnych, podobnych do odrzuconych pod koniec minionego miesiąca. 
Ponadto, Grecja zobligowała się do wniesienia aktywów w  wysokości 50 mld  euro do fundu-
szu. Środki z prywatyzacji aktywów mają zostać przeznaczone na spłatę greckiego zadłużenia 
oraz rekapitalizację krajowych banków. Następnymi krokami niezbędnymi do przeforsowania 
programu oszczędnościowego jest jego akceptacja w  parlamencie Grecji oraz sześciu krajów 
wierzycielskich. Termin uregulowania zobowiązań o wartości 3,5 mld euro wobec Europejskiego 
Banku Centralnego mija 20 lipca. Brak realizacji płatności najprawdopodobniej rodziłby konse-
kwencje w postaci wycofania limitu środków ELA oraz, tym samym, konieczność przyjęcia przez 
Grecję odrębnej waluty, dzięki której mogłaby regulować swoje bieżące zobowiązania. Jednak 
nawet zgoda na wdrożenie reform przez wszystkie strony nie oznacza, iż grecki kryzys dobiegł 
końca. Wiele zależy od tempa wprowadzanych reform, determinacji polityków w ich implemen-
tacji oraz skuteczności programu pomocowego w odbudowie gospodarki Hellady.

Wydaje się, że największe zagrożenie związane z  niewypłacalnością Grecji może wynikać nie 
tyle z potencjalnego wyjścia greckiej gospodarki ze strefy euro (która stanowi zaledwie ok. 2% 
PKB unii walutowej), ile pokusa nadużycia ze strony innych tzw. peryferyjnych gospodarek strefy 
euro, które będą chciały na podobnych warunkach opuścić euroland  i przyjąć własną walutę. 
Odrębna waluta stanowiłaby szansę dla tych gospodarek w odbudowie swojej konkurencyjno-
ści – taka waluta miałaby niższą wartość od euro, dzięki czemu koszty pracy w danej gospodarce 
byłyby niższe a eksport do innych gospodarek – bardziej opłacalny. Nie należy jednak zapomi-
nać o  tym, że przyjęcie nowej waluty wiąże się z  licznymi kosztami m.in. transakcyjnymi oraz 
dostosowania systemów informatycznych do nowej jednostki płatniczej czy też wyższymi sto-
pami procentowymi, co dodatkowo uderzyłoby w już pogrążoną kryzysem grecką gospodarkę.
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