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Według wstępnego odczytu inflacji CPI w kwietniu nastąpiło głębsze od 
oczekiwań rynkowych spowolnienie cen dóbr i usług konsumpcyjnych (z 
-0,9% r/r miesiąc wcześniej do -1,1%r/r; przy konsensusie prognoz 
-1%r/r). Za  silniejszy spadek wskaźnika CPI można winić obniżenie taryf 
gazowych przez URE oraz niższy, niż wynikałoby to z dynamiki cen ropy 
Brent na rynkach, wzrost cen paliw. 
Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w marcu o 0,5% r/r, wobec 
oczekiwań rynkowych rzędu 3,9%, a po odsezonowaniu wzrost wyniósł 
tylko 0,8% r/r, czyli najwolniej od sierpnia 2014 r. Silny spadek aktywności  
nastąpił w górnictwie (-16,3% r/r) i produkcji energii (-6,1% r/r), natomiast 
w przetwórstwie zaobserwowano rachityczny wzrost (1,8% r/r). 
Rozczarowaniem okazały się również dane nt. sprzedaży detalicznej, 
która w ujęciu realnym wzrosła w marcu o 3,0% r/r (6,2% r/r w lutym) 
wobec prognoz rynkowych na poziomie 5,8% r/r. W ujęciu nominalnym 

wzrost sprzedaży wyniósł 0,8% r/r. 
W marcu zaobserwowano wzrost zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw 2,7% r/r (powyżej oczekiwań rynkowych rzędu 2,5%), co 
w ujęciu miesięcznym oznaczało dodanie 15,5 tys. miejsc pracy. Poza tym 
wzrost zatrudnienia o 100 tys. w całym I kwartale b.r. był najsilniejszy od 
5 lat a (sam marzec najlepszy od 2007 r.). Dane pokazują, że popyt na 
pracę nie słabnie, a wręcz uległ wzmocnieniu w pierwszym kwartale 2016 
r. Wynagrodzenia urosły o 3,3% r/r, nieznacznie poniżej prognoz 
rynkowych (3,4% r/r) oraz odczytu lutowego (3,9% r/r) , co należy w 
głównej mierze łączy z efektem mniejszej liczby dni roboczych.  Z kolei 
realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w marcu o 7,0% 
r/r. Solidne tempo wzrostu dochodów gospodarstw domowych sprzyja 
wzrostowi konsumpcji prywatnej w całym 2016 r. 
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Akcje
Po dwóch bardzo  udanych miesiącach dla inwestorów giełdowych, 
kwiecień stał pod znakiem realizacji zysków i wyraźnego spadku indeksu 
warszawskich blue-chip’ów (WIG20 -5,1%), który nie poradził sobie ze 
sforsowaniem lokalnego oporu na poziomie 2000 pkt.
Jednym z głównych hamulcowych okazał się sektor bankowy, nad którym 
cały czas stoi groźba niekorzystnej propozycji tzw. ustawy frankowej. Na 
chwile obecną temat żyje w mediach a politycy partii rządzącej chętnie się 
wypowiadają nań, jednak bez większych konkretów, natomiast do 
czerwca powinien się pojawić prezydencki projekt ustawy. W konsekwen-

cji indeks WIG Banki stracił w kwietniu 8%. W odróżnieniu od kursów akcji 
największych spółek lepiej zachowywały się indeks grupujące spółki o 
średniej (mWIG40 bez zmian m/m) i małej kapitalizacji (sWIG80 +1,2%).
W minionym miesiącu rozpoczął się sezon wyników finansowych spółek 
za I kwartał 2016 r. Poprzeczka oczekiwań powieszona jest stosunkowo 
nisko i inwestorzy spodziewają się spadku wyniku operacyjnego spółek 
notowanych na GPW o ok. 10% r/r, do czego w głównej mierze przyczynią 
się spółki surowcowe i energetyczne oraz banki. 

Obligacje
Światowy rynek długu skupiony był w kwietniu na dwóch wydarzeniach – 
posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego i Federalnego Komitetu 
Otwartego Rynku. Ponieważ oba spotkania wypadały w drugiej połowie 
miesiąca, pierwsze kilkanaście dni przebiegało w bardzo spokojnych 
nastrojach. 
Prezes EBC, Mario Draghi, wskazał na gotowość do użycia wszelkich 
dostępnych instrumentów w wypadku konieczności luzowania polityki 
pieniężnej (co jest już „standardowym” stwierdzeniem), jednak zaprzeczył 
na konferencji jakoby Rada Prezesów rozważała wprowadzenia tzw. 
helicopter money tj. wprowadzania darmowych dotacji dla gospodarstw 
domowych. Rynek nie mógł być zaskoczony taką retoryką, gdyż darmowe 
dotacje to obecnie raczej wymysł analityków prześcigających się w 
proponowaniu alternatywnych stymulantów gospodarczych. 
Bez zaskoczeń zakończyło się również posiedzenie amerykańskiego 
FOMC, gdzie utrzymane zostały podstawowe parametry polityki 

pieniężnej. Prezes FED, Janet Yellen, nie zasygnalizowała również kiedy 
można spodziewać się kolejnego wzrostu kosztu pieniądza wskazując 
jedynie, że pod uwagę będzie brany „szeroki zakres informacji” – co było 
spójne z wcześniejszymi komunikatami. Tym samym również w 
amerykańskiej polityce monetarnej mamy „status quo”.
Polski dług, podążając za światowymi trendami, tracił w kwietniu na 
wartości. Rentowność 10-cio latków wzrosła z 2,80% na początku miesiąca 
do 3,05% na końcu. Na relatywnie słabsze zachowanie krajowych 
papierów względem niemieckich wpłynęło dyskontowanie potencjalnej 
obniżki ratingu (bądź perspektyw) przez agencję Moodys. Wpisuje się to w 
obserwowaną już od wielu miesięcy rosnącą premię za ryzyko (mierzoną 
spreadem między polskimi a niemieckimi rentownościami 10 letnich 
papierów dłużnych), która na początku 2015 roku wynosiła 1,9 p.p. a 
obecnie 2,8 p.p..  

Surowce
Kwiecień był kolejnym udanym miesiącem dla metali. Na wartości 
zyskiwały przede wszystkim metale szlachetne jak złoto, srebro pallad czy 
platyna, pozostawiając nieznacznie w tyle metale przemysłowe. 
Miedź po słabszym początku kwietnia z każdym kolejnym dniem radziła 
sobie lepiej. Po raz kolejny wsparciem okazał się chiński import czerwone-
go kruszywa. W marcu wyniósł 570 tys. ton co jest najlepszym odczytem w 
historii. Od początku roku Chiny kupiły już prawie 30% więcej miedzi niż w 
analogicznym okresie zeszłego roku a w samym tylko marcu było to aż 
40%. Mocno zaczęła również spadać ilość miedzi w składach magazyno-
wych na giełdzie w Szanghaju – co sygnalizowaliśmy ostatnio – gdzie na 
początku miesiąca zmagazynowanych było prawie 400 tys. ton. 
Ropa Brent odnotowała najsilniejszy miesięczny wzrost od ponad roku, 

zyskując aż 20%. Od początku miesiąca wzrosty napędzane były głównie 
oczekiwaniami, że na zaplanowanym w Katarze spotkaniu producentów 
ropy uda się wypracować kompromis zamrażający dzienne wydobycie 
surowca. 
Ostatecznie rozmowy w Ad-Dausze, w których uczestniczyło 18 krajów 
producentów, zakończyły się fiaskiem. Uczestnicy oznajmili, że "potrzebu-
ją więcej czasu", by zadecydować o zamrożeniu wydobycia. Na spotkaniu 
w Ad-Dausze nie stawił się jeden z największych producentów ropy, Iran, 
który już wcześniej ostrzegł, że nie zamrozi wydobycia, ponieważ walczy o 
powrót na rynek naftowy po latach embarga na jego ropę. Pozostałe kraje 
zdają się iść podobną drogą, gdyż nikt nie chce oddać swoich udziałów w 
rynku. 
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Przykładowe portfele modelowe

Portfele modelowe stanowią propozycję – w odniesieniu do opisanej w Biuletynie sytuacji rynkowej oraz w zależności od profilu ryzyka inwestora - konstrukcji 
portfela złożonego z funduszy inwestycyjnych. Skład portfela konkretnego inwestora powinien być dopasowany do jego indywidualnych potrzeb, wiedzy 
i doświadczenia inwestycyjnego, oraz możliwości i chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

Inwestycje w fundusze akcji polskich niosą ze sobą znaczące ryzyko inwestycyjne. Inwestycje w fundusze akcji zagranicznych niosą ze sobą, dodatkowo do 
ryzyka inwestycyjnego typowego dla funduszy akcji, ryzyko kursu walutowego, istotne w szczególności dla inwestycji w krajach rozwijających się. Instrumenty 
bezpieczne to fundusze inwestycyjne inwestujące wyłącznie w skarbowe papiery dłużne i pieniężne denominowane w PLN, oraz gotówka w PLN.
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Portfel Zrównoważony

Fundusze akcji polskich
21%

Instrumenty bezpieczne
65%

Fundusze akcji zagranicznych

14%

Portfel Bezpieczny

Fundusze akcji polskich
12%

Instrumenty bezpieczne
80%

Fundusze akcji zagranicznych
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Portfel Agresywny

Fundusze akcji polskich
30%

Instrumenty bezpieczne
50%

Fundusze akcji zagranicznych

20%


