
Poprzedni kwartał upłynął pod znakiem przejawu słabości rodzimego 
rynku. Największy spadek miał miejsce w przypadku spółek wchodzą-
cych w  skład  indeksu mWIG40, który osiągnął ujemną stopę zwrotu 
w wysokości -9,75%. Powodów do zadowolenia nie mogą mieć również 
inwestorzy posiadający ekspozycję na polskie „blue chipy” – mimo iż 
od końca sierpnia mogliśmy zaobserwować odbicie od poziomu 2050 
pkt. do poziomu przekraczającego 2210 pkt., to w ostatecznym rozra-
chunku na koniec września WIG20 powrócił do 2173 pkt., fi nalnie 
osiągając stopę zwrotu równą -6,72%. Istotny wpływ na wyniki WIG20 
miała znaczna przecena banków w oczekiwaniu na zbliżający się wyrok 
TSUE. Warszawski indeks szerokiego rynku oraz sWIG0 zanotowały 
odpowiednio -4,98% oraz -3,29%. Lepiej wyglądała sytuacja na zagra-
nicznych rynkach. Amerykański S&P 500 zamknął kwartał na plusie, 
generując stopę w  wysokości 0,42%, zaś niemiecki DAX znalazł się 
nieznacznie pod kreską osiągając -0,75%.

Na rynku długu obserwowaliśmy spadki rentowności na rynkach bazo-
wych. Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych (US 
Treasuries) obniżyły się o 34 pkt. bazowe (z 2,01% do 1,67%), natomiast 
rentowności niemieckich 10-latek (Bundy) spadły o 24 pkt. bazowe (z 
-0,33% do -0,57%) nadal notując ujemne poziomy. W rozpatrywanym 
okresie rentowności polskich 10-letnich obligacji skarbowych uległy 
obniżce o 42 pkt. bazowe (z 2,42% do 2,00%). 

Na rynku ropy naftowej mieliśmy do czynienia z  mocną przeceną. 
Ceny zarówno amerykańskiej odmiany West Texas Intermediate (WTI), 
jak europejskiej odmiany Brent zanurkowały notując spadek w wyso-
kości odpowiednio -7,53% oraz -8,48%. Mimo, iż we  wrześniu prze-
prowadzono ataki terrorystyczne mające za cel saudyjskie rafi nerie 
należące do koncernu Aramco – jednego z kluczowych wydobywców 
ropy naftowej na świecie (co wiązało się z powszechną obawą doty-
czącą wystąpienia niedoborów tego surowca i tym samym wzrostem 
jego ceny), to jednak po znacznej zwyżce cen ropy w reakcji na począt-
kowe wiadomości o atakach, na koniec miesiąca ceny „czarnego złota” 
powróciły w  rejony notowań z  poprzedniego miesiąca. Powodem 
unormowania sytuacji był optymistyczny komunikat szefa koncernu 
Aramco o  spodziewanym powrocie wydobycia ropy do poziomu 
sprzed ataków. Na rynku walutowym w rozpatrywanym okresie obser-
wowaliśmy znaczne osłabienie złotego względem głównych walut. 
Na koniec kwartału dolar amerykański kosztował 4,01 (+7,42%), funt 
brytyjski 4,93 (+3,98%), frank szwajcarski 4,02 (+5,08%), zaś euro 4,37 
złotych (+2,95%).

W dalszym stopniu kluczową i nierozwiązaną kwestią pozostaje prze-
bieg wojny handlowej na linii USA-Chiny. Od dłuższego czasu mamy 
do czynienia z  wzajemnymi „przepychankami” między obydwoma 
państwami, co w rezultacie wzmacnia awersje do ryzyka i kieruję inwe-
storów w stronę bezpiecznych aktywów. „Światełka w tunelu” w prowa-
dzonym konfl ikcie dopatrywać można w doniesieniach o rozmowach 
zaplanowanych na październik. Informacja o  wyłączeniu przez Chiny 
16 produktów importowanych z Ameryki z listy produktów obłożonych 
cłami zwiększyła nadzieje na przyspieszenie osiągnięcia końcowego 

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 30.09.2019. Źródło: Bloomberg.

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.09.2019. Żródło: Bloomberg.
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WRZESIEŃ 
NA RYNKACH

WRZESIEŃ 2019 W PIGUŁCE

1

2

3

4

Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 387,57 0,11% -4,98% -6,60%

Ropa naftowa 60,78 0,58% -8,67% -26,52%
Miedź 5684,6 1,80% -4,69% -8,07%
Złoto 1465,7 -3,76% 3,68% 23,01%

Pszenica 495,75 9,86% -6,11% -2,60%

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 4,0112 0,68% 7,62% 8,70%
EUR/PLN 4,3706 -0,13% 2,95% 2,12%
CHF/PLN 4,0198 -0,12% 5,12% 7,03%
EUR/USD 1,0899 -0,76% -4,17% -6,08%
USD/JPY 108,08 1,69% 0,21% -4,94%
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W oczekiwaniu 
na wyrok TSUE

III kwartał na rynkach 
fi nansowych

Rollercoaster na linii 
USA-Chiny, decyzje 
banków centralnych



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. 

porozumienia. Rynek obiegła również wiadomość, że amerykański prezydent rozważa zaoferowanie przejściowej umowy handlowej co niewąt-
pliwie spotkało się początkowo z entuzjazmem inwestorów i tym samym wzrostem indeksów giełdowych. Entuzjazm ten nie trwał jednak długo, 
gdyż pod koniec kwartału pojawiła się informacja o rozważaniu przez D. Trumpa usunięcia chińskich spółek z nowojorskiej giełdy, mającego na 
celu ograniczenie napływu amerykańskich inwestycji do Państwa Środka. Wcielenie w życie planu Trumpa doprowadziłoby niewątpliwie do eska-
lacji wojny handlowej i to akurat w momencie gdy na horyzoncie pojawiła się realna możliwość osiągnięcia porozumienia.

Jednymi z ważniejszych wydarzeń dla światowej gospodarki były wrześniowe decyzję głównych banków centralnych (FED, EBC). Zgodnie z oczeki-
waniami inwestorów FED obniżył stopy procentowe o 25 pkt. bazowych do przedziału 1,75-2,00 proc. – po raz drugi w tym roku. Opublikowana 
projekcja fedokropek (wykres „dot-plot”) uwypukliła podziały wewnątrz Federalnego Komitetu Otwartego Rynku odnośnie przyszłej ścieżki stóp 
procentowych – siedmiu członków spodziewa się jeszcze jednej obniżki w tym roku, zaś pięciu najchętniej pozostawiłoby stopy na obecnym 
poziomie. Niezadowolony i  rozczarowany decyzją FED-u jest oczywiście prezydent Donald Trump, czemu dał wyraz jak zwykle przy pomocą 
Twittera. W Europie inwestorzy wyczekiwali decyzji EBC. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Prezesów EBC dokonała cięcia stopy depozytowej o 10 
pkt. bazowych sprowadzając ją do poziomu -0,50%, pozostawiając natomiast pozostałe stopy (refi nansowa i kredytowa) na obecnych poziomach 
(odpowiednio 0% i 0,25%), jednocześnie ogłaszając wznowienie programu Quantitative Easing (skup obligacji). 

Nadchodzącym wydarzeniem mającym zasadniczy wpływ na sytuację sektora bankowego i tym samym kondycję warszawskiego parkietu będzie 
wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości w kwestii kredytów frankowych. Ogłoszenie wyroku nastąpi 3 października. Stanowić on będzie niejako 
wytyczne dla krajowych organów sądownictwa dotyczące kwestii rozstrzygania sporów między kredytobiorcami a bankami. Wydaję się, że wyrok 
ten został już w znacznym stopniu uwzględniony w wycenach banków oraz ostatnim osłabieniu polskiej waluty. Na rynku panuje powszechne 
przekonanie o tym, iż wyrok ten będzie korzystny dla klientów banków. Sytuacja taka prawdopodobnie umocniłaby pozycję klientów w sporach 
z bankami (przewalutowanie kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich na kredyty złotowe z zachowaniem oprocentowania w szwaj-
carskiej walucie, stwierdzenie nieważności zawartej umowy). Niewątpliwe sytuacja taka doprowadziłaby do wielomiliardowych strat banków, 
co mogłoby doprowadzić do ograniczenia akcji kredytowej oraz negatywnie przełożyć się na gospodarkę. Kwestią nierozstrzygniętą pozostaje 
stopień obciążenia dla sektora bankowego oraz jego rozłożenie w czasie.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,6% (9.2019) 2,9% 0,9% (9.2019) 1% 1,7% (8.2019) 1,8%

Bezrobocie 5,2% (8.2019) 5,2% 7,4% (8.2019) 7,5% 3,7% (8.2019) 3,7%

Wzrost PKB** 4,5% (6.2019) 4,7% 1,2% (6.2019) 1,3% 2% (6.2019) 3,1%

Produkcja przemysłowa -1,3% (8.2019) 5,8% -2% (7.2019) -2,4% 0,36% (8.2019) 0,52%

Sprzedaż detaliczna 6% (8.2019) 7,4% 2,2% (7.2019) 2,8% 4,1% (8.2019) 3,6%

PMI  47,8 (9.2019)  48,8 pkt 45,7 (9.2019) 47 pkt  51 (9.2019)  50,3 pkt 
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