
I półrocze bieżącego roku okazało się udane dla inwestorów. 
Zarówno amerykański S&P500, jak i niemiecki DAX zanotowały 
wzrost powyżej 17% (odpowiednio 17,35% i 17,42%). Krajowe 
indeksy również zakończyły półrocze „na plusie”. Indeks szero-
kiego rynku wzrósł o 4,33%, zaś WIG20 o 2,24%. W segmencie 
małych i  średnich spółek zaobserwowane wyniki okazały się 
jeszcze lepsze – mWIG40 osiągnął 4,43% wzrost, natomiast 
sWIG80 wzrósł o niespełna 12% (11,83%).

Na rynku długu można było zaobserwować ogólną tendencję 
polegająca na spadku rentowności obligacji skarbowych 
w  rozpatrywanym okresie, co wpłynęło na ich umocnienie. 
Rentowności amerykańskich 10-latek (US Treasuries) spadły 
o 68 pkt. bazowych (z 2,69% do 2,01%), natomiast rentowności 
niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych (Bundy) wkro-
czyły w ujemne rejony (spadek o 56 pkt. bazowych z 0,23% do 
-0,33%). W przypadku polskich 10-latek mieliśmy do czynienia 
ze spadkiem rentowności do poziomu 2,42% (z 2,84%; spadek 
o 42 pkt. bazowe). Spadki rentowności na rynkach bazowych są 
wynikiem bardziej gołębiego podejścia EBC oraz FED, podczas 
gdy polskie obligacje skarbowe podążały za kierunkiem rynków 
bazowych.

Na rynku ropy naftowej mieliśmy do czynienia ze wzrostem 
przekraczającym 20% w   ujęciu półrocznym – europejska 
odmiana Brent zanotowała wzrost o 20,33% do 64,74 USD za 
baryłkę, zaś amerykańska odmiana WTI (West Texas Interme-
diate) o 28,76% do poziomu 58,47 USD za baryłkę. Polski złoty 
nieznacznie się umocnił – dolar amerykański kosztował 3,73 
PLN, zaś euro 4,25 PLN.

Czerwiec okazał się kolejnym miesiącem wzrostów niemiec-
kiego DAX-a (wzrost o  5,73%), a  więc mamy do czynienia 
z  kontynuacją trendu wzrostowego zapoczątkowanego 
od  stycznia 2019 roku. Niewątpliwie jednym z  czynników 
sprzyjającym dalszym wzrostom było czerwcowe przemó-
wienie Mario Draghiego (szef EBC) zapowiadające gotowość do 
podjęcia dalszych działań stymulacyjnych na wypadek braku 
widocznych oznak poprawy sytuacji gospodarki europejskiej. 
Na obecny moment brak na horyzoncie widocznych oznak 
odwrócenia (załamania) tego trendu. Czerwcowe posiedzenie 
Fed-u nie przyniosło zmian w  poziomie stóp procentowych, 
pozostawiając je na dotychczasowym przedziale 2,25-2,5%. 

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 30.06.2019. Źródło: Bloomberg.
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Plany Kapitałowe

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.06.2019. Żródło: Bloomberg.
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CZERWIEC 
NA RYNKACH FINANSOWYCH

CZERWIEC 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 407,87 -1,94% -4,37% -7,11% 

Ropa naftowa 66,55 3,19% -2,69% -16,23% 
Miedź 5964,6 2,48% -7,85% -8,32% 
Złoto 1413,7 8,26% 9,33% 12,69% 

Pszenica 528 4,97% 15,35% 6,13% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,7272 -2,80% -2,80% -0,37% 
EUR/PLN 4,2454 -0,86% -1,36% -2,90% 
CHF/PLN 3,8241 -0,19% -0,82% 1,22% 
EUR/USD 1,1373 1,83% 1,38% -2,66% 
USD/JPY 107,85 -0,41% -2,72% -2,63% 
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Udane 
I półrocze 2019 r.

Rynki bazowe



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.

CZERWIEC 2019 W LICZBACH
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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. 

Pod koniec miesiąca (28-29 czerwca) odbył się szczyt G20 w Osace, na którym doszło do spotkania m.in. prezydentów USA oraz 
Chin. Efektem prowadzonych rozmów było wznowienie rozmów handlowych pomiędzy krajami, co przełożyło się na wzrosty m.in. 
na azjatyckich rynkach (Tokio, Szanghaj).

Od lipca wchodzą w życie PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – początkowo dla pracowników największych fi rm (>250 pracow-
ników), zaś od 2021 r. dostępne dla wszystkich osób pracujących. Głównym efektem ma być znaczny napływ kapitału na giełdę, 
napędzający polską gospodarkę. Oczekuje się również, że dodatkowym czynnikiem potencjalnego wzrostu będzie rozszerzony 
program 500+, startujący również od lipca.

Niekorzystnym czynnikiem, mogącym negatywnie odbić się na rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych jest propozycja 
wprowadzenia podatku CIT od dywidend dla ww. podmiotów. Opodatkowanie dywidend  stawką 19% miało wejść już od  lipca 
2019 r., jednak Ministerstwo Finansów po raz kolejny zdecydowało się odroczyć wprowadzenie niniejszego podatku na początek 
2020  r. Opodatkowanie otrzymanych dywidend   (nadwyżki ponad   2 mln  zł w   ciągu roku z otrzymanych dywidend) przede 
wszystkim niekorzystnie odbiłoby się na inwestorach – uczestnikach funduszy inwestycyjnych oraz otwartych funduszy emerytal-
nych – którzy do tej pory wykorzystywali te podmioty do nieopodatkowanego reinwestowania osiąganych zysków.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,6% (6.2019) 2,4% 1,2% (6.2019) 1,2% 1,8% (5.2019) 2%

Bezrobocie 5,4% (5.2019) 5,6% 7,6% (4.2019) 7,7% 3,6% (5.2019) 3,6%

Wzrost PKB** 4,7% (3.2019) 4,9% 1,2% (3.2019) 1,2% 3,1% (3.2019) 2,2%

Produkcja przemysłowa 7,7% (5.2019) 9,2% -0,4% (4.2019) -0,7% 2,05% (5.2019) 0,87%

Sprzedaż detaliczna 7,3% (5.2019) 13,6% 1,5% (4.2019) 2% 2,9% (5.2019) 3,7%

PMI 48,4 (6.2019) 48,8 pkt 47,8 (6.2019) 47,7 pkt 50,1 (6.2019) 50,5
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