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Grudzień przyniósł serię danych wskazujących na poprawę sytuacji gospodarczej 
w  Państwie Środka. Po najsłabszym w  tym wieku odczycie produkcji przemysłowej 
za październik, listopad  przyniósł największe od  czerwca przyspieszenie aktywności 
w przemyśle. Nieznaczne odbicie można było zaobserwować także w sprzedaży detalicz-
nej. Polepszenie koniunktury można przypisać głównie cięciu podatku na zakup pojaz-
dów (z 10% na 5%). Po umiarkowanym spadku w ujęciu rocznym w produkcji energii, 
w listopadzie została odnotowana stagnacja. Dane dotyczące bilansu handlowego poka-
zały z kolei najwyższą od 4 miesięcy dynamikę roczną wartości importu, podczas gdy 
spadek eksportu pozostał stabilny w stosunku do danych z października. Poprawie uległy 
także wskaźniki nastrojów gospodarstw domowych. Rysę na obrazie dobrych danych 
gospodarczych z  Chin stanowiła publikacja wskaźnika PMI, sugerująca nieznaczne 
pogorszenie aktywności w przemyśle (spadek z 48,6 do 48,2 pkt) głównie za sprawą sła-
bego napływu zamówień eksportowych. Odczyt znalazł się jednak powyżej najniższych 
poziomów odnotowywanych przez cały III kwartał 2015 roku.

Strefa euro
Mimo utrzymujących się dobrych nastrojów wśród gospodarstw domowych (co suge-

rują wskaźniki ufności konsumenckiej), twarde dane dotyczące sprzedaży detalicznej 
wyraźnie zawiodły rynkowe oczekiwania – listopad przyniósł spowolnienie wydatków 
konsumenckich z 2,4% do 1,4% w ujęciu rocznym, co było najniższym poziomem wskaź-
nika w 2015 roku. Warunki do dalszego wzrostu konsumpcji pozostają dobre, bowiem 
stopa bezrobocia odnotowała kolejny spadek do 10,5%. Jednak pozostaje nadal zbyt 
wysoka, by wywołać większą presję na wzrost wynagrodzeń. Podobną zależność można 
zauważyć w danych dotyczących przemysłu. Wskaźnik PMI dla strefy euro zanotował 
kolejny wzrost, znajdując się na najwyższym poziomie od kwietnia 2014 roku, natomiast 
wskaźnik ESI sugeruje najlepszą koniunkturę od maja 2011 roku. Tymczasem dynamika 
produkcji przemysłowej wyraźnie rozczarowuje (stagnacja produkcji w  ujęciu rok do 
roku w niemieckim przemyśle w listopadzie, mimo wyższej od oczekiwań liczby zamó-
wień). Negatywne zaskoczenie wywołał odczyt inflacji konsumenckiej w strefie euro za 
listopad oraz w poszczególnych krajach członkowskich za grudzień, co można utożsa-
miać ze słabym wzrostem cen żywności oraz niskiej inflacji bazowej.

USA
Kolejny miesiąc w amerykańskiej gospodarce upłynął pod znakiem słabych danych 

z przemysłu. Po raz pierwszy od końca 2009 roku dynamika produkcji w ujęciu rocznym 
spadła poniżej 0. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych spadło do 77% - najniższego 
poziomu od  października 2013 roku. Wskaźniki wyprzedzające przemysłu sugerują 
dalsze pogorszenie kondycji sektora – wskaźnik ISM osiągnął w grudniu nowe 6-letnie 
minimum. Jednocześnie, pozostałe dane zza Oceanu utrzymują pozytywny obraz amery-
kańskiej gospodarki. Odczyt dotyczący nowo powstałych miejsc pracy ponownie mocno 
przebił rynkowy konsensus, wynosząc niemal 300 tys. w grudniu przy solidnej rewizji 
danych za dwa poprzednie miesiące. Dalszy rozkwit przeżywa także sektor nieruchomo-
ści – liczba rozpoczętych budów w listopadzie wzrosła o blisko 17% w ujęciu rocznym, 
natomiast liczba pozwoleń o 20%. Spadek dynamiki sprzedaży detalicznej do wartości 
najniższej w tym roku należy uznać za przejściowy wobec wysokich odczytów wskaźni-
ków ufności konsumenckiej. 

Polska 
Przemysł

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu kolejny miesiąc z  rzędu nie zanotował 
większej zmiany, odzwierciedlając umiarkowanie dobre nastroje menedżerów w  sek-
torze. Większość subindeksów zanotowała poprawę względem poprzednich miesięcy. 
Pozytywny wpływ tych czynników został zniwelowany przez osłabienie napływu nowych 
zamówień krajowych, podczas gdy tempo przyrostu zamówień eksportowych osiągnęło 
największą wartość od lipca 2015 roku. Dynamika produkcji przemysłowej pozytywnie 
zaskoczyła obserwatorów rynku, rosnąc w listopadzie o 7,8% rok do roku względem 2,4% 
w poprzednim miesiącu. Silny przyrost produkcji był efektem przede wszystkim wyso-
kiej dynamiki produkcji samochodów i  ich części, zwłaszcza w segmencie pozostałego 
sprzętu transportowego (wzrost dynamiki z 4% do 80% w skali roku). Co istotne, pro-
dukcja przemysłowa po raz kolejny przyspieszyła w ujęciu odsezonowanym (tj. po skory-
gowaniu o m.in. różnicę w liczbie dni roboczych) z 4,7% do 5,2% rok do roku. 

Inflacja
Dynamika cen detalicznych w  listopadzie podniosła się nieznacznie w stosunku do 

października (z -0,7% do -0,6% rok do roku). Powolny wzrost wskaźnika inflacji był 
gorszy od  oczekiwań, za czym stoi słabsza od  prognoz zwyżka cen żywności. Coraz 
bardziej widoczne jest ustępowanie efektu wysokiej bazy cen paliw z końca 2014 roku 
(wzrost dynamiki z -16,4% do -12,8% w listopadzie). Ostatnie silne spadki notowań ropy 
naftowej na świecie będą jednak w dużej mierze łagodziły ten efekt. Wstępny szacunek 
wskaźnika za grudzień wynosi zaledwie -0,5% rok do roku, podczas gdy jeszcze kilka 
miesięcy temu część ekonomistów oczekiwała wyjścia Polski z  deflacji przed  końcem 
2015 roku.

Rynek pracy
Na przestrzeni ostatnich miesięcy dane z rynku pracy pozostają najjaśniejszym punk-

tem odczytów dla polskiej gospodarki. Podobne wnioski można wysnuć po publikacji 
danych za listopad – dynamika wynagrodzeń wzrosła z 3,3% do 4,0%, co można powią-
zać z większą liczbą dni roboczych i wyższymi płacami dla osób pracujących na akord. 
Pozytywnie należy odczytywać przyspieszenie zatrudnienia z  1,1% do 1,2% w  ujęciu 
rocznym. Wbrew rynkowym oczekiwaniom na wzrost stopy bezrobocia, ustabilizowała 
się ona na poziomie 9,6%, w czym pomogły sprzyjające warunki atmosferyczne, przedłu-
żające okres prac sezonowych (m.in. w budownictwie). Kolejne miesiące powinny przy-
nieść umocnienienie korzystnych trendów na rynku pracy, co sugeruje przyspieszenie 
rocznego przyrostu wolnych wakatów o niemal 40%. Dynamika realnego funduszu płac 
wzrosła w listopadzie do poziomu blisko 6%, stwarzając w dalszym ciągu dobre warunki 
do przyspieszenia wartości wydatków konsumpcyjnych w Polsce. 

Konsumpcja
Realny wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej w listopadzie z 3,6% do 5,7% w ujęciu 

rocznym znacząco przebił oczekiwania analityków. Pozytywne zaskoczenie odczy-
tem wynikało z  bardzo wysokiej dynamiki sprzedaży w  segmencie motoryzacyjnym 
(ponad 23% rok do roku) oraz niespożywczej sprzedaży detalicznej (wzrost dynamiki 
z 4% do 21% w ujęciu rocznym). Solidnie przyrosły wydatki na dobra trwałego użytku 
(+7%). Po gwałtownym wzroście wskaźników ufności konsumenckiej w listopadzie, gru-
dzień przyniósł powrót do poziomów zbliżonych do tych z października, co jednak nie 
przekreśla zdecydowanej poprawy nastrojów gospodarstw domowych odnotowanej na 
przestrzeni ostatniego roku. 

Bilans handlowy
Październik pokazał wzrost nadwyżki handlowej do blisko 0,5 mld euro, co jest naj-

wyższym odczytem od maja. Polska zawdzięcza dobrą pozycję handlową głównie niskim 
cenom surowców (których jest importerem netto, zwłaszcza ropy naftowej i  gazu), co 
obniża całkowitą wartość importu (-3% w październiku rok do roku). Jednakże, dyna-
mika eksportu spowolniła w  ostatnich dwóch raportowanych miesiącach do +3% rok 
do roku. Eksport powinien być jednak w następnych miesiącach wspierany przez słabsze 
zachowanie złotego na rynku walutowym oraz wzmożoną produkcję w segmencie moto-
ryzacyjnym.

Wskaźniki gospodarcze
Polska Strefa Euro USA

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

Inflacja -0,6% (XI 2015) -0,7% 0,2% (XII 2015) 0,2* 0,5% (XI 2015) 0,2%

Bezrobocie 9,6% (XI 2015) 9,6% 10,5% (XI 2015) 10,6% 5,0% (XII 2015) 5,0%

Wzrost PKB 3,5% (IIIQ 2015) 3,3% 1,6% (IIIQ 2015) 1,5% 2,0% (IIIQ 2015)* 3,9%*

Produkcja przemysłowa 7,8% (XI 2015) 2,4% 1,9% (X 2015) 1,3%* -1,2% (XI 2015) 0,3%

Sprzedaż detaliczna 5,7% (XI 2015)** 3,6% 1,4% (XI 2015) 2,4%* 1,4% (XI 2015) 1,7%

PMI 52,1 pkt (XII 2015) 52,1 pkt 53,2 pkt (XII 2015) 52,8 pkt 51,2 pkt (XII 2015) 52,8

*-dane skorygowane 
**- dane urealnione (tj. w cenach stałych) 

Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro 
Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg

Banki centralne ponownie rozdają karty na rynkach finansowych

Styczeń 2016

Sytuacja gospodarcza – dobre nastroje w Eurolandzie, dane z polskiej gospodarki wypadły lepiej od oczekiwań
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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 794 -2,48% 0,26% -16,96% 

MSCI Developed Markets 1663 -1,87% 5,11% -2,74% 

WIG 46467 -3,02% -6,74% -9,62% 

WIG20 1859 -3,46% -10,03% -19,72% 

mWIG40 3567 -2,39% -0,27% 2,40% 

S&P 500 (USA) 2044 -1,75% 6,45% -0,73% 

DAX (Niemcy) 10743 -5,62% 11,21% 9,56% 

CAC 40 (Francja) 4637 -6,47% 4,08% 8,53% 

Bovespa (Brazylia) 43350 -3,92% -3,79% -13,31% 

RTS (Rosja) 757 -10,63% -4,14% -4,26% 

BUX (Węgry) 23921 0,64% 14,49% 43,81% 

XU100 (Turcja) 71727 -4,66% -3,34% -16,33% 

Hang Seng (Hong Kong) 21914 -0,37% 5,12% -7,16% 

Nikkei (Japonia) 19034 -3,61% 9,46% 9,07% 

Stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatniego roku na dzień 31.12.2015. 
Źródło: Bloomberg
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Rynki akcji – EBC popsuł sentyment na europejskich parkietach
Europa i USA

Grudzień nie był udanym miesiącem dla posiadaczy europejskich akcji. Znaczący 
spadek notowań głównych parkietów na Starym Kontynencie był rezultatem przede 
wszystkim rozczarowania komunikatem Europejskiego Banku Centralnego odnośnie 
dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Spowodowało to m.in. gwałtowną aprecjacją 
euro, uderzającą w konkurencyjność europejskich eksporterów. Spokojniej było na ryn-
kach akcyjnych za Oceanem, gdzie rozpoczęcie zacieśniania monetarnego przez Rezerwę 
Federalną było spodziewane i zdyskontowane przez rynki już wcześniej. Umiarkowana 
reakcja parkietów była także efektem prognozowanego niskiego tempa przyszłych pod-
wyżek stóp procentowych. Ciężarem dla indeksów akcyjnych rozwiniętych gospodarek 
były przede wszystkim spółki wydobywcze, które borykają się z dalszym spadkiem cen 
surowców.

Naszym zdaniem, duże dyskonto powstałe we wskaźnikach wyceny między spółkami warszaw-
skiego parkietu a notowanymi na głównych europejskich parkietach może zwiastować relatywnie 
lepszą postawę polskich akcji, zwłaszcza w  kontekście utrzymujących się korzystnych trendów 
makroekonomicznych dla krajowej gospodarki.

Paweł Klimkowski

Członek Zarządu
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Polska
Negatywny sentyment utrzymał się w  minionym miesiącu wokół sektora dużych 

spółek. Skala spadków indeksu WIG20 w  grudniu (-3,5%) była jednak mniejsza ani-
żeli w listopadzie (-6%). Tym razem głównymi winowajcami nie były banki oraz spółki 
energetyczne wyeksponowane w dużym stopniu na ryzyko natury politycznej w ostat-
nich miesiącach. Zniżka głównego indeksu warszawskiego parkietu była podyktowana 
słabą postawą: spółek odzieżowych (CCC, LPP), które pokazały rozczarowującą sprze-
daż w  związku z  niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, KGHM - będącym 
pod presją silnych spadków cen miedzi w ostatnich miesiącach czy też PZU - w reakcji 
na komunikat dotyczący wyższej, w stosunku do banków, stawki podatku od aktywów. 
Najbardziej odporny na spadki okazał się indeks sWIG80 (-1,2% w grudniu), agregujący 
notowania małych spółek.

Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających się w ostatnim roku. Żródło: MSCI
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 Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

CRB Index 374,70 -2,48% -7,05% -14,40% 

Ropa naftowa 37,28 -16,43% -22,93% -34,97% 

Miedź 4706,9 4,43% -8,80% -24,44% 

Złoto 1060,2 -0,53% -4,96% -10,46% 

Pszenica 470 2,17% -8,34% -20,31% 

Zachowanie surowców w ostatnim roku. CRB Index. Żródło: Bloomberg Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku na dzień 31.12.2015. Żródło: Bloomberg

Naszym zdaniem, do wojny cenowej na notowaniach ropy na� owej rozpoczętej 
przez Arabię Saudyjską dołączyły w  minionym miesiącu Stany Zjednoczone, 
które zniosły krajowy limit eksportu surowca. Rosja jest także zdeterminowana 
do dalszego zwiększania produkcji oraz sprzedaży ropy na światowym rynku by 
dopiąć przetrzebiony przez kryzys gospodarczy budżet rządowy. 

Ropa naftowa
Ceny ropy naft owej zanotowały w  grudniu drugi najgłębszy spadek w  tym roku 

(-16%) na fali doniesień ze szczytu krajów OPEC, na którym, wbrew oczekiwaniom, 
limit produkcji „czarnego złota” w ramach kartelu został podniesiony do 31,5 mln bary-
łek dziennie, co oznacza większą elastyczność krajów w zakresie sprzedaży surowca na 

Surowce – zwiększone limity produkcyjne w krajach OPEC sprowadzają notowania ropy naftowej do poziomów najniższych od 11 lat

rynku. Dodatkowo, spadki spotęgowało usunięcie obowiązujących od lat 70. XX wieku 
restrykcji handlowych na eksport ropy naft owej w Stanach Zjednoczonych. Zniżkowego 
trendu nie były w stanie odwrócić tygodniowe dane, wskazujące na spadek zapasów ropy 
naft owej w Stanach Zjednoczonych, który był jednak spowodowany niższym importem 
aniżeli produkcją surowca.

Miedź
Po silnym spadku notowań miedzi w  grudniu, styczeń przyniósł stabilizację cen 

w  reakcji na poprawę danych z  chińskiej gospodarki. Import surowca w  listopadzie 
ponownie wzrósł w  dwucyfrowym tempie (+12% rok do roku), głównie za sprawą 
zwyżki popytu na samochody w związku z obniżeniem stawki podatku na zakup pojaz-
dów czy też wzmożoną produkcję trakcji energetycznych w Państwie Środka.

Rynki długu – koniec ery niskich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych

Naszym zdaniem, ultra łagodna polityka Europejskiego Banku Centralnego może 
być nadal prowadzona, bowiem ożywienie w europejskiej gospodarce jest bardzo 
umiarkowane. Prezes Mario Draghi nie wykluczył zastosowania kolejnych narzę-
dzi polityki monetarnej, w przypadku gdyby obecne parametry polityki pieniężnej 
nie zapewniały osiągnięcia wyznaczonych celów gospodarczych. Takie podejście 
powinno sprzyjać notowaniom papierów dłużnych w Europie.

Strefa euro
Gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych w strefi e euro był wywołany nie-

spełniającym rynkowych oczekiwań posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego, 
który dokonał obniżenia stopy depozytowej o 10 punktów bazowych oraz przedłużenia 
programu skupu aktywów z września 2016 do marca 2017 roku, podczas gdy inwestorzy 
spodziewali się ponadto zwiększenia tempa comiesięcznych nabyć papierów wartościo-
wych (z 60 do 75 mld euro). Wycenom na rynku dłużnym w Europie nie pomogły gorsze 
od prognoz dane infl acyjne, które mogą w dalszym horyzoncie podsycić oczekiwania na 
zwiększenie stymulacji monetarnej w Eurolandzie.
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Rentowności obligacji 10-letnich wybranych rządów w ostatnim roku. Źródło: Bloomberg

USA
Po raz pierwszy od 11 lat Rezerwa Federalna podniosła koszt pieniądza w Stanach 

Zjednoczonych o 25 punktów bazowych. Tempo normalizacji polityki pieniężnej zapo-
wiada się na historycznie niskie – członkowie Komitetu Otwartego Rynku oczekują 4 
podwyżek na przestrzeni 2016 roku. Wzrost stóp procentowych był komunikowany 
przez Rezerwę Federalną z dużym wyprzedzeniem, dlatego decyzja nie przyniosła ner-
wowych ruchów na rynku długu, powodując umiarkowany spadek cen amerykańskich 
obligacji rządowych. 

Polska
Grudzień był okresem sporej zmienności na krajowym rynku długu. Rentowności 

10-letnich obligacji skarbowych osiągnęły w szczytowym momencie poziom 3,34%, tj. 
najwyższy od  lipca. Spadek notowań polskiego długu był związany ze słabością euro-
pejskich papierów oraz negatywnym sentymentem wokół sytuacji politycznej w Polsce. 
Ponadto, inwestorzy mogli się obawiać tego, czy planowany wzrost wydatków budżeto-
wych na 2016 r. (o 17 mld zł) będzie miał pokrycie w rosnących dochodach publicznych.
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Napływy nowych środków do funduszy w listopadzie 2015. Źródło: IZFiA
Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

Novo Gotówkowy 138,30 -0,33% 1,01% 1,45% 

Novo Papierów Dłużnych 201,73 -1,10% 2,01% -0,83% 

Novo Obligacji 
Przedsiębiorstw 226,40 -0,75% 1,88% 0,38% 

Novo Stabilnego Wzrostu 182,39 -1,86% -3,28% -12,01% 

Novo Zrównoważonego Wzrostu 153,85 -3,35% -7,28% -20,14% 

Novo Aktywnej Alokacji 80,65 -4,42% -4,64% -14,68% 

Novo Akcji 156,80 -5,33% -9,08% -26,59% 

Novo Akcji Globalnych 104,36 -1,57% 7,53% 0,43% 

*YTD (Year-to-date) – od początku bieżącego roku

Wyniki funduszy Novo na przestrzeni ostatniego roku na dzień 31.12.2015 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. 

– Obawy o kondycję fi nansów publicznych Polski - w związku ze zwiększoną skalą wydat-
ków publicznych w następnych latach (sam program Rodzina 500+ obciąży przyszło-
roczny budżet o 17 mld zł) - powodują sporą zmienność na rynku krajowego długu 
skarbowego. Mając to na uwadze, spośród  funduszy dłużnych dostępnych w  ofer-
cie OPERA TFI polecamy zakup tytułów uczestnictwa subfunduszu Novo Obligacji 
Przedsiębiorstw. W otoczeniu sprzyjających warunków makroekonomicznych, papiery 
dłużne fi rm charakteryzują się relatywnie niską zmiennością, gdyż są one w większości 
oparte o zmienne oprocentowanie.

– Po ostatnich głębokich spadkach polskich indeksów akcyjnych, krajowe spółki są noto-
wane z wyraźnym dyskontem do europejskich odpowiedników. Różnica ta jednak nie 
wynika z  relatywnie słabszych perspektyw gospodarczych czy też niższej stopy dywi-
dendy warszawskiego parkietu. Wręcz przeciwnie – powyższe argumenty powinny 
przemawiać za polskim rynkiem. Wydaje się, że na notowaniach WIG-u ważą przede 

wszystkim słabe nastroje w  gospodarkach wschodzących oraz sytuacja polityczna. 
Naszym zdaniem, obawy o kondycję chińskiej gospodarki są przesadzone i nie powin-
niśmy być świadkami twardego lądowania Państwa Środka. W  przypadku powrotu 
sentymentu do gospodarek wschodzących, powinniśmy zanotować solidne odbicie 
warszawskiego parkietu, w ślad za sprzyjającymi warunkami ekonomicznymi (zwłasz-
cza z rynku pracy) polskiej gospodarki. Ekspozycję na krajowy rynek akcji zapewniają 
(według rosnącego zaangażowania w  papiery udziałowe) Novo Stabilnego Wzrostu, 
Novo Zrównoważonego Wzrostu oraz Novo Akcji.

– Dla inwestorów chcących w większym stopniu zabezpieczyć się przed wzmożoną zmien-
nością na rynkach akcyjnych, polecamy zakup jednostek uczestnictwa subfunduszu 
Novo Aktywnej Alokacji. 

– Korzyść z zainwestowania pieniędzy w jednostki uczestnictwa Novo Akcji Globalnych, 
wynika z dywersyfi kacji środków o walory notowane na zagranicznych parkietach.

Alokacja aktywów – w oczekiwaniu na poprawę sentymentu wokół gospodarek wschodzących

EUR/USD
W grudniu zaobserwowane zostało umocnienie euro w stosunku do dolara o nie-

całe 3% w reakcji na rozczarowanie inwestorów krokami podjętymi przez Europejski 
Bank Centralny na ostatnim posiedzeniu (tj. pozostawieniem bez zmian tempa comie-
sięcznego skupu aktywów). Druga połowa miesiąca przyniosła nieznaczną aprecjację 
dolara spowodowaną wyższą od  prognozowanej przez Rezerwę Federalną projekcji 
ścieżki stóp procentowych (4 podwyżki względem 2-3 przyjętych w konsensusie ryn-
kowym).

PLN
W ślad za sporą zmiennością na polskim rynku długu, wahania złotego w minio-

nym miesiącu osiągnęły także dużą skalę. W pierwszej połowie grudnia kurs złotego 
wobec euro był najwyższy od roku (4,37). Druga połowa miesiąca przyniosła znaczącą 
aprecjację polskiej waluty wypracowaną na płytkim, świątecznym rynku, dzięki czemu 
kurs zakończył rok na zbliżonym poziomie w stosunku do listopada.

Waluty – trend spadkowy euro (chwilowo?) wstrzymany

Naszym zdaniem, kurs EUR/USD może nadal znajdować się pod presją, za czym 
przemawia dywergencja stanowisk banków centralnych odnośnie kształtowa-
nia polityki pieniężnej. W stre� e euro dalsze luzowanie monetarne jest możliwe 
w przyszłych miesiącach, bowiem kontynuacja głębokich spadków notowań ropy 
na� owej może przełożyć się na rozczarowujące odczyty wskaźników in� acji. 
Dużo będzie zależeć od  tempa wprowadzanych podwyżek stóp procentowych 
przez Rezerwę Federalną. 

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku na dzień 31.12.2015. Żródło: Bloomberg

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M

USD/PLN 3,9246 -2,90% 3,30% 10,79% 

EUR/PLN 4,2608 -0,20% 0,34% -0,60% 

CHF/PLN 3,9154 -0,32% 0,29% 9,78% 

EUR/USD 1,0862 2,81% -2,82% -10,22% 

USD/JPY 120,22 -2,35% 0,28% 0,37% 


