
Kwiecień na rynkach fi nansowych okazał się udany w  szcze-
gólności dla inwestorów z  rynków rozwiniętych. Amery-
kański S&P500   zanotował zwyżkę rzędu 3,93%, podczas 
gdy niemiecki DAX urósł w  ostatnim miesiącu aż o  7,1%.Ten 
pierwszy oraz technologiczny Nasdaq chwilowo poprawiły 
nawet swoje historyczne maksima. Sytuacja wyglądała gorzej 
na warszawskim parkiecie. Na szerokim rynku (WIG) odno-
towaliśmy wzrost tylko o  0,8%, indeks największych spółek 
(WIG20) zyskał 0,96%, podczas gdy średnie spółki (mWIG40) 
zanotowały przecenę rzędu 0,33%, a  małe (sWIG80) urosły 
o  0,96%. Polski WIG20, mimo kilku prób nie zdołał przebić 
poziomu 2400  punktów, głównie z powodu słabości sektorów 
bankowego i energetycznego.

Na rynku długu można było zaobserwować przecenę polskich 
10  – letnich obligacji skarbowych, których rentowności wzrosły 
na fali dobrych nastrojów na rynkach akcji oraz wyższych 
od oczekiwań odczytów infl acji w Polsce, z poziomu 2,843% na 
koniec poprzedniego miesiąca do 3,017%,. Sytuacja wyglądała 
podobnie na rynkach bazowych, gdzie niemieckie 10  – letnie 
obligacje skarbowe (Bundy) odnotowały zwyżkę rentowności 
z -0,07% do +0,013%. Rentowności amerykańskich 10  – letnich 
obligacji skarbowych (Treasuries) wzrosły z 2,407% do 2,504%. 
Na rynkach surowcowych europejska odmiana ropy naftowej 
(Brent) odnotowała zwyżkę z 67,58  do 72,06  USD za baryłkę 
(+6,63%), a amerykańska (West Texas Intermediate) podrożała 
z 60,14  do 63,91  USD (+6,27%). Polski złoty delikatnie umocnił 
się do zarówno euro (4,2865, -0,41%), jak i do amerykańskiego 
dolara (3,8212, -0,34%).

Sytuacja gospodarcza u  naszego głównego partnera handlo-
wego pozostaje słaba na początku II kwartału. Wskaźnik 
PMI Niemiec dla przemysłu co prawda wzrósł w  kwietniu do 
44,5  pkt. w porównaniu z marcowym odczytem na poziomie 
44,1  pkt., ale jest ciągle poniżej granicznych 50  pkt. pokazując 
spowolnienie gospodarcze. Lepszą sytuację obserwujemy 
w sektorze usługowym. W tym przypadku wskaźnik PMI wzrósł 
do 55,6  pkt. z 55,4  pkt., utrzymując się powyżej kluczowego 
poziomu 50   pkt. Według ekonomistów IHS Markit (instytut 
przeprowadzający badania PMI) silny wzrost w  gospodarce 
usługowej Niemiec nadal przeciwdziała słabości eksportu 
w produkcji.

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 30.04.2019. Źródło: Bloomberg.

Co dalej?

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.04.2019. Żródło: Bloomberg.
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KWIECIEŃ 
NA RYNKACH FINANSOWYCH

KWIECIEŃ 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 422,09 -1,03% 2,24% -5,17% 

Ropa naftowa 72,8 6,45% 17,63% -3,15% 
Miedź 6396,7 -1,18% 4,20% -4,95% 
Złoto 1285,7 -0,56% -2,58% -2,54% 

Pszenica 418,5 -8,57% -18,97% -18,34% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,8212 -0,34% 2,60% 8,94% 
EUR/PLN 4,2865 -0,41% 0,57% 1,14% 
CHF/PLN 3,7501 -2,74% 0,14% 5,90% 
EUR/USD 1,1215 -0,03% -2,04% -7,15% 
USD/JPY 111,42 0,51% 2,32% 1,90% 
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Oczekiwania 
co do koniunktury 
w Niemczech

Silny wzrost PKB “
w I kwartale w Stanach 
Zjednoczonych ?



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.

KWIECIEŃ 2019 W LICZBACH

KOMENTARZ RYNKOWY
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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. 

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Produkt Krajowy Brutto w  największej gospodarce świata wzrósł o  3,2% wobec prognoz 
rzędu 2,3% oraz 2,2% w IV kwartale 2018 r. Jednocześnie bazowy wskaźnik cen osobistych wydatków na konsumpcję (PCE core 
– Personal Consumption Expenditure core) spowolnił do 1,3% w pierwszym kwartale z 1,8%. PCE core jest preferowaną miarą 
infl acji przez Rezerwę Federalną. Wydaje się, że przyspieszający wzrost gospodarczy w USA w dalszym ciągu nie generuje presji 
infl acyjnej, co powinno utwierdzać decydentów FEDu, by nie wracać do podwyżek stóp procentowych i jest jednocześnie dobrym 
środowiskiem dla apetytu na ryzyko.

Na chwilę obecną kluczową kwestią pozostają negocjacje handlowe na linii USA-Chiny. Ostatnie ruchy prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Donalda Trumpa (zapowiedź możliwości karnego podwyższenia stawki ceł z 10% do 25% na importowane chińskie 
produkty o wartości 200  mld USD, plus w kolejce towary na 350  mld USD) wydają się być elementem gry negocjacyjnej. Żadnej 
ze stron nie powinno zależeć na zerwaniu rozmów, tym bardziej że ewentualne porozumienie w tej kwestii mogłoby mieć istotny 
wpływ na wynik reelekcji w Stanach Zjednoczonych, a na pewno jest kluczowe dla gospodarki światowej i poziomów indeksów 
akcji.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,2% (4.2019) 1,7% 1,7% (4.2019) 1,4% 1,9% (3.2019) 1,5%

Bezrobocie 5,9% (3.2019) 6,1% 7,7% (3.2019) 7,8% 3,6% (4.2019) 3,8%

Wzrost PKB** 4,9% (12.2018) 5,2% 1,2% (3.2019) 1,2% 3,2% (3.2019) 2,2%

Produkcja przemysłowa 5,6% (3.2019) 6,9% -0,3% (2.2019) -0,7% 2,8% (3.2019) 3,47%

Sprzedaż detaliczna 3,1% (3.2019) 6,5% 1,9% (3.2019) 3% 3,6% (3.2019) 2,2%

PMI  49 (4.2019)  48,7 pkt 47,9 (4.2019) 47,5 pkt  52,6 (4.2019)  52,4  
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