
W sierpniu obserwowaliśmy kontynuację trendu spadkowego zapo-
czątkowanego w  drugiej połowie lipca. Zarówno na zagranicznych, 
jak i krajowym rynku akcji doszło do nasilenia awersji do ryzyka i tym 
samym pozbywania się ryzykownych aktywów na rzecz aktywów 
bezpiecznych. Przyczyna tego działania upatrywana jest we wzroście 
napięcia spowodowanego trwającą wojną handlową między Chinami 
i USA. Pochodną tego konfl iktu są również odpływy aktywów z rynków 
wschodzących na rzecz rynków rozwiniętych. 

W ubiegłym miesiącu amerykański S&P 500 zanotował spadek w wyso-
kości -1,81%, zaś niemiecki DAX obniżył się o -2,05%. Krajowe indeksy 
zanurkowały jeszcze niżej osiągając znacznie gorsze wyniki. Najlepiej 
z pośród krajowych indeksów w rozpatrywanym okresie zachowywał 
się sWIG80 odnotowując niespełna trzy procentowy spadek (-2,90%). 
Dużo gorzej wypadły pozostałe indeksy. Warszawski indeks szero-
kiego rynku obniżył się o  -4,91%, natomiast w  segmencie średnich 
spółek doszło do przeceny w  wysokości -4,67%. Najgorzej spisał się 
WIG20 notując spadek w wysokości -6,24%, gdzie za główną przyczyną 
spadków stał sektor bankowy oraz spółki surowcowe. 

Na rynku długu mamy do czynienia z  kontynuacją trwającej hossy. 
Rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych osiągnęły 
kolejne minima. Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skar-
bowych (US Treasuries) obniżyły się o 52 pkt. bazowych (z 2,02% do 
1,50%), natomiast rentowności niemieckich 10-latek (Bundy) spadły 
o  26 pkt. bazowych (z -0,44% do -0,70%) osiągając nowe, skrajnie 
ujemne poziomy. Za główną przyczynę postępującego spadku rentow-
ności należy przyjąć zwiększony popyt na rynku długu oraz gołębie 
nastawienie banków centralnych. Rentowności krajowych obligacji 
skarbowych wpisywały się w trend rynków bazowych. 

W rozpatrywanym okresie rentowności polskich 10-letnich obligacji 
skarbowych uległy obniżce o 36 pkt. bazowych (z 2,20% do 1,84%).

Z kolei na rynku surowcowym pozytywnie wyróżniały się metale 
szlachetne, w  szczególności złoto oraz srebro. Biorąc pod  uwagę 
niepewność oraz zawirowania na rynkach związane przede wszystkim 
z brakiem widocznej poprawy na linii Waszyngton-Pekin, zaobserwować 
można tendencję risk-off . Sytuacja ta stanowi główną siłę napędową 
obserwowanych, mocnych wzrostów surowców szlachetnych. Złoto na 
koniec miesiąca kosztowało 1 520,38 USD za uncję , co stanowi wzrost 
o 7,54% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei cena srebra 
w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 12,98% i wynosiła na 
koniec miesiąca 18,3759 USD/oz. Zupełnie w innym kierunku podążały 
notowania ropy naftowej. Ceny zarówno amerykańskiej odmiany West 
Texas Intermediate (WTI), jak europejskiej odmiany Brent zanurkowały 
w dół notując spadek w wysokości odpowiednio -5,94% oraz -8,92%. 
Powodem znacznej przeceny „czarnego złota” jest obawa związana 
z  globalnym spowolnieniem gospodarczym i  tym samym zmniejsze-

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 31.07.2019. Źródło: Bloomberg.

Co dalej?

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.07.2019. Żródło: Bloomberg.
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 387,15 -3,97% -6,93% -5,90% 

Ropa naftowa 60,43 -7,27% -6,30% -21,95% 
Miedź 5584,3 -4,99% -4,05% -4,38% 
Złoto 1523 6,79% 16,63% 26,75% 

Pszenica 451,25 -7,39% -10,29% -12,97% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,9841 2,87% 3,90% 7,37% 
EUR/PLN 4,3764 2,04% 2,20% 1,73% 
CHF/PLN 4,0246 3,32% 5,05% 5,16% 
EUR/USD 1,0982 -0,85% -1,67% -5,34% 
USD/JPY 106,28 -2,30% -1,86% -4,28% 
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Wojny handlowej 
ciąg dalszy ?



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. 

niem popytu na ten surowiec. Na rynku walutowym obserwowaliśmy znaczne osłabienie złotego względem głównych walut. Na koniec miesiąca 
dolar amerykański kosztował 3,98 (+2,72%), funt brytyjski 4,84 (+2,83%), frank szwajcarski 4,02 (+3,16%), zaś euro 4,37 złotych (+1,97%).

Sierpień okazał się kolejnym miesiącem, w  którym kluczową i  wciąż nierozstrzygniętą kwestią nadal pozostaje wojna handlowa między USA 
a  Chinami. Pomimo trwających negocjacji handlowych między obydwoma państwami, mamy do czynienia z  dalszą eskalacją konfl iktu. Na 
początku miesiąca, prezydent USA Donald Trump ogłosił, że od 1 września Stany Zjednoczone nałożą na chińskie towary eksportowe o wartości 
300 mld USD kolejne 10-procentowe cła, jednak ostatecznie okazało się, że nowo ogłoszone cła zostaną odroczone i wprowadzone dopiero 
w grudniu. W ramach działań odwetowych, Chiny postanowiły nałożyć cła w wysokości 5-10% na amerykańskie towary o wartości 75 mld USD, 
w tym między innymi na niektóre produkty rolne, ropę naftową oraz samochody. Część z nowo ogłoszonych ceł ma obowiązywać od 1 września, 
a kolejne od 15 grudnia. W reakcji na retorsję ze strony Państwa Środka, D. Trump wezwał amerykańskie fi rmy do zerwania stosunków gospo-
darczych z Chinami i tym samym do rozpoczęcia poszukiwania innych partnerów biznesowych. Dodatkowo ogłosił wzrost od października stawki 
celnej z 25% do 30% na import chińskich towarów o wartości 250 mld USD, oraz wzrost stawki z 10% do 15% na towary o wartości 300 mld USD, 
która ma zacząć obowiązywać od grudnia.

Zgodnie z powszechnym powiedzeniem, że na WIG20 nie ma hossy bez banków, kluczowym dla rynku w najbliższym czasie będzie ogłoszenie 
wyroku TSUE w  sprawie kredytów frankowych. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi obecnie największe ryzyko dla 
kondycji polskiej gospodarki. W przypadku spełnienia się czarnego scenariusza polski sektor bankowy może zostać zmuszony do uznania udzie-
lanych kredytów frankowych za nieważne oraz ich zamiany na kredyty złotówkowe, przy zachowaniu korzystnego oprocentowania. Sytuacja ta 
spowodowałaby duże straty wśród banków, w znacznym stopniu ograniczając prowadzoną przez nie akcję kredytową ze względów na narzucone 
wymogi kapitałowe.

Nadal otwartą, a zarazem kluczową pozostaje kwestia ustalenia czy w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z globalnym spowolnie-
niem gospodarczym, czy też z recesją. Wiele zależy od działań podejmowanych przez banki centralne, zmierzających do stymulowania krajowych 
gospodarek, a także od dalszego przebiegu/zakończenia prowadzonej wojny handlowej. Kwestią istotną dla europejskiej gospodarki jest również 
osiągnięcie porozumienia i sfi nalizowanie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,8% (8.2019) 2,9% 1% (8.2019) 1% 1,8% (7.2019) 1,6%

Bezrobocie 5,2% (7.2019) 5,3% 7,5% (7.2019) 7,5% 3,7% (7.2019) 3,7%

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

Produkcja przemysłowa 5,8% (7.2019) -2,6% -2,6% (6.2019) -0,8% 0,48% (7.2019) 1,15%

Sprzedaż detaliczna 7,4% (7.2019) 5,3% 2,6% (6.2019) 1% 3,4% (7.2019) 3,3%

PMI  48,8 (8.2019)  47,4 pkt 47 (8.2019) 46,5 pkt  49,9 (8.2019)  50,4 pkt 
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