
Jeśli ktoś przed  miesiącem spodziewał się rajdu św. Mikołaja 
na rynkach fi nansowych, może czuć się bardzo rozczarowa-
ny. Grudzień na światowych giełdach przyniósł silne spadki 
indeksów. Dodatkowo mieliśmy do czynienia z bardzo dużym 
skokiem zmienności na rynkach bazowych świadczącym o spo-
rej nerwowości inwestorów. Polski rynek akcji również znalazł 
się pod  negatywnym wpływem wydarzeń z  zewnątrz. Małym 
pocieszeniem pozostaje fakt, że dynamika spadków w Polsce 
jest niewielka i  widać, że po silnych spadkach w  ciągu roku 
apetyt niedźwiedzi osłabł. Daje to nadzieję, że następny rok 
przyniesie lepszy sentyment wokół krajowych akcji. Tenden-
cja w Polsce pokrywa się z wyjątkową siłą emerging markets, 
które w  grudniu zachowywały się dużo lepiej niż zachodnie 
parkiety. Ostatecznie mWIG40 i  WIG20 zamknęły miesiąc na 
skromnych minusach a najsłabszy w zestawieniu sWIG80 stra-
cił ponad 2% i spadając poniżej 11000 punktów znalazł się na 
poziomach najniższych od pierwszego półrocza 2018 roku, co 
pokazuje, że słaba sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych 
i brak popytu na akcje z ich strony uderza głównie w segment 
mniejszych spółek. W  ujęciu sektorowym szczególnie mocno 
rozpalała wyobraźnię inwestorów saga wokół podwyżek taryf 
na prąd  przez spółki energetyczne. Sprzeczne doniesienia 
i kolejne wolty ministra energetyki wywołały silne wahania akcji 
m.in. PGE i Energi. Ostatecznie do podwyżek cen dla odbior-
ców nie dojdzie, a spółki otrzymają rekompensaty z budżetu 
pochodzące z niewykorzystanych przez Polskę uprawnień do 
emisji CO2. Mimo to szum informacyjny wokół sektora sprawił, 
że PGE oraz inne spółki energetyczne nie uniknęły spadków 
w grudniu. 

Ucieczka kapitału od  ryzykownych aktywów (akcje) i  spadają-
ce zainteresowanie długiem korporacyjnym pomogły rynkowi 
obligacji skarbowych, który ma za sobą kolejny udany miesiąc. 
Krzywa papierów o stałym kuponie przesunęła się równolegle 
w dół, a rentowność 10-latek spadła bardzo mocno i przebija-
jąc poziom 3% osiągnęła najniższe wartości od ponad 2 lat. Na 
fali risk-off u zarabiali także posiadacze obligacji zmiennokupo-
nowych. Ucieczka do długu z akcji była procesem globalnym. 
W  grudniu krzywe rentowności na Zachodzie, m.in. w  USA 
i Niemczech również uległy przesunięciu w dół. 

Gwałtownej przecenie w poprzednim miesiącu uległy amery-
kańskie i europejskie akcje (S&P500 stracił ok. 10% a DAX ok. 
9%). Niedługo trwała odwilż po spotkaniu Trump-Xi sprzed mie-
siąca, na którym zawieszono eskalację wojny handlowej. Na 
początku grudnia nastroje inwestorów popsuło aresztowanie 
przez kanadyjskie służby dyrektor fi nansowej Huawei, w związ-
ku z podejrzeniami o naruszenie amerykańskich sankcji nałożo-
nych na Iran. Afera wokół jednej z największych chińskich fi rm 
nasila napięcia w  relacjach między USA a  Państwem Środka. 

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 31.12.2018. Źródło: Bloomberg.

Chaos wokół 
energetyki

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.12.2018. Żródło: Bloomberg.
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GLOBALNY 

RISK-OFF
GRUDZIEŃ 2018 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 409,17 -1,68% -1,94% -1,68% 

Ropa naftowa 53,28 -9,25% -37,17% -9,25% 
Miedź 5768,4 -5,80% -6,77% -5,80% 
Złoto 1288,6 5,61% 7,17% 5,61% 

Pszenica 503,25 -2,42% -3,08% -2,42% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,7594 -0,86% 1,09% -0,86% 
EUR/PLN 4,2985 0,18% 0,06% 0,18% 
CHF/PLN 3,8187 0,58% 1,02% 0,58% 
EUR/USD 1,1436 1,05% -0,97% 1,05% 
USD/JPY 109,07 -3,96% -4,03% -3,96% 

Ku bezpiecznym 
aktywom

Silna wyprzedaż na 
rynkach bazowych
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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. 

Słabnąca dynamika chińskiej gospodarki zmusiła już prezydenta Xi do pewnych ustępstw wobec Stanów (od 1 stycznia wchodzi 
obniżka ceł na ok. 700 produktów importowanych z USA). Rozmowy między głowami obu mocarstw będą zapewne wznowione 
w styczniu i zapewne giełdy będą żywo reagować na ewentualne ich rozstrzygnięcia. Innym czynnikiem, który martwił inwestorów 
w grudniu były government shutdown ogłoszony przez prezydenta Trumpa oraz jego krytyka polityki pieniężnej prowadzonej 
przez FED, zbyt restrykcyjnej wg prezydenta. Wydaje się jednak, że inwestorzy przejmują się głównie tematem wojny handlowej, 
a inne zjawiska mają mniejsze znaczenie dla rynku. 

Ciekawe wydarzenia miały miejsca na rynku surowcowym. Mimo cięcia produkcji ropy przez OPEC i braku irańskiej ropy na ryn-
kach ceny czarnego złota wciąż spadały tracąc prawie 40% w ciągu ostatniego kwartału. Podaż amerykańskiej ropy i spodziewane 
spowolnienie globalnego wzrostu w wyniku powodują obawy, że ilość wydobywanej ropy przez OPEC jest wciąż za duża w relacji 
do popytu. Nerwowość na rynkach pomogła z kolei metalom szlachetnym. Ceny złota, a zwłaszcza srebra mocno zyskały na tle 
wyprzedaży akcji. 

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,3% (11.2018) 1,8% 1,9% (11.2018) 2,2% 2,2% (11.2018) 2,5%

Bezrobocie 5,7% (11.2018) 5,7% 8,1% (10.2018) 8,1% 3,7% (11.2018) 3,7%

Wzrost PKB** 5,1% (9.2018) 5,1% 1,6% (9.2018) 2,2% 3,4% (9.2018) 4,2%

Produkcja przemysłowa 4,7% (11.2018) 7,4% 1,2% (10.2018) 0,8% 3,89% (11.2018) 3,79%

Sprzedaż detaliczna 8,2% (11.2018) 9,7% 1,7% (10.2018) 0,3% 4,2% (11.2018) 4,8%

PMI 47,6 (12.2018) 49,5 pkt 51,4 (12.2018) 51,8 pkt 53,9 (12.2018) 55,3
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