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Pod koniec miesiąca poznaliśmy szczegóły odczytu PKB za I kwartał 2016 r. 
(wstępny raport, bez dekompozycji wzrostu, był dostępny miesiąc 
wcześniej). Tempo wzrostu gospodarczego wyniosło w minionym 
kwartale 3,0% r/r, czyli zgodnie ze wstępnym odczytem.
Głównym silnikiem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna, której 
tempo wzrostu przyspieszyło do 3,2% r/r z 3% w ostatnim kwartale ub.r. 
Sprzyja temu dobra sytuacja na rynku pracy (rosnący fundusz płac 
w ujęciu realnym, spadająca stopa bezrobocia), wspierająca siłę 
nabywczą gospodarstw domowych. W kolejnych kwartałach można 
spodziewać się przyspieszenia dynamiki tego komponentu z uwagi na 
rozpoczęcie wypłat środków w ramach programu Rodzina 500+ (zaczął 
funkcjonować od maja).

Inwestycje spadły o 1,8% r/r i odjęły od wzrostu gospodarczego 0,2 p. 
proc., co również nie było zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy 
również trafnie wskazywali głównego winowajcę – niższe wydatki 
inwestycyjne sektora publicznego w wyniku zakończenia wydatkowania 
środków europejskich z poprzedniej perspektywy finansowej. 
Wzrost eksportu wyniósł 6,9% r/r a importu 9,3% r/r, co zaowocowało 
ujemną kontrybucją eksportu netto do wzrostu PKB (-0,9 p. proc.). 
Rozczarowujące okazało się tempo wzrostu eksportu w obliczu poprawy 
sytuacji gospodarczej w strefie euro (główny partner handlowy).

Sytuacja makroekonomiczna

Zarządzanie Aktywami

Akcje
Miniony miesiąc rozwiał ostatecznie nadzieje inwestorów na hossę na 
warszawskim parkiecie, a indeksy naszej giełdy zachowywały się najgorzej 
spośród wszystkich rynków wschodzących (emerging markets), 
z wyjątkiem Turcji. Indeks największych polskich spółek WIG20 stracił 
4,7%. Nieznacznie lepiej, ale także pod kreską zakończyły miesiąc spółki 
o średniej kapitalizacji, których indeks  mWIG40 spadł o 3,6%, natomiast 
małym spółkom udało się obronić przed niedźwiedzimi nastrojami, co 
zaowocowało tylko znikomym spadkiem indeksu sWIG80 (-0,8%).
Zdecydowana większość rynków akcyjnych była pod silną presją, przy 
czym zdecydowanie gorzej radziły sobie indeksy rynków wschodzących 
a wśród krajów rozwiniętych większa przecena dotknęła giełdy 
europejskie. Pogorszenie sentymentu na światowych rynkach akcji należy 

łączyć ze wzrostem ryzyka o charakterze politycznym – z jednej strony 
coraz większe stają się obawy o wynik czerwcowego referendum 
odnośnie członkowstwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (tzw. Brexit), 
z drugiej strony początek miesiąca obfitował w rozstrzygnięcia regional-
nych prawyborów partyjnych w Stanach Zjednoczonych, dzięki którym 
poznamy kandydatów na prezydenta w odbywających się w listopadzie 
b.r. wyborach.
Poza czynnikami politycznymi również fundamenty gospodarcze pozosta-
wiały wiele do życzenia a znalazło to swoje odzwierciedlenie 
w wynikach finansowych spółek za I kwartał 2016 r. Zarówno zyski 
przedsiębiorstw w USA jak i w Europie Zachodniej wyraźnie spadły 
w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. 

Obligacje
Po słabym kwietniu na krajowym rynku obligacji, również maj nie należał 
do udanych. Obligacje skarbowe straciły na wartości po kilka punktów 
(wzrost rentowności oznacza spadek ceny), jednak w przeciwieństwie do 
poprzedniego miesiąca tym razem słabsze okazały się krótkie papiery 
(tzn. 2-letnim terminie zapadalności). W przeciągu miesiąca ich rentowno-
ści wzrosły o 8 punktów bazowych, natomiast 10-cio latków jedynie 
o 2 punkty. Tym samym spread (różnica) między 10-cio i 2-letnimi 
papierami spadł do 150 punktów.
Systematycznie rośnie również róźnica między polskimi a niemieckimi 
10-cio latkami i obecnie jest na najwyższym poziomie od wielu kwartałów 
(prawie 3 punkty procentowe). 

Wydaje się, że wspólnym mianownikiem dla słabego zachowania polskich 
papierów skarbowych jest coraz słabsze postrzeganie naszego kraju 
w oczach inwestorów zagranicznych. Co prawda agencja Moody’s 
pozostawiła ocenę kredytową Polski na niezmienionym poziomie (A2), 
obniżając przy tym perspektywę (do negatywnej), ale decyzji towarzyszy 
znacznie bardziej krytyczny komentarz niż ten dostarczony przez S&P 
w styczniu br. 
Również nie bez znaczenia pozostaje amerykańska polityka monetarna. 
Minutki z kwietniowego posiedzenia wskazują, że większość członków 
FOMC było zdania, że jeśli napływające dane będą wskazywały na 
przyspieszenie wzrostu gospodarczego w drugim kwartale wtedy decyzja 
o podwyżce stóp procentowych w czerwcu będzie właściwa. 
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Zyskujący na wartości amerykański dolar również odcisnął swoje piętno 
na rynku metali. Miedź przez większość miesiąca traciła na wartości 
spadając z okolic 5,000 USD/ton do 4,600 USD/ton. Silniejsza przecena 
wyhamowała dopiero po publikacji danych z chińskiego rynku nierucho-
mości (jeden z największych konsumentów miedzi). W kwietniu ceny 
tamtejszych nieruchomości wzrosły o 6,2% rok do roku wobec wzrostu 
4,9% miesiąc wcześniej i spadku 6,1% rok wcześniej. W skali miesiąca 
ceny wzrosły o 1,2% wobec 1,1% miesiąc wcześniej co, podobnie jak 
wzrost w skali roku, jest najlepszym odczytem od kilkunastu miesięcy. 
Należy jednak podkreślić, że w dalszym ciągu utrzymuje się duża 
dysproporcja między wzrostem cen w poszczególnych miastach, a gros 
poprawy przypada na Shenzhen (+62,5% r/r), Szanghaj (+28% r/r) czy 
Pekin (+18,3% r/r). 
Notowania złota szły w parze ze spadającymi cenami miedzi. Na nic zdały 
się obserwowane od wielu tygodni napływy środków do funduszy ETF 
odwzorowujących to kruszywo. Ich wartość jest obecnie najwyższa od 
listopada 2013 roku i systematycznie rośnie od początku obecnego roku. 
Potwierdzają to również dane organizacji World Gold Council. Według jej 
obliczeń w pierwszym kwartale 2016 roku popyt na złoto wzrósł o 21% 
rok do roku do 1,290 ton, co było efektem głównie wzrostu popytu 
inwestycyjnego o 122% r/r (łącznie 617 ton). 

Maj był czwartym z rzędu miesiącem wzrostu cen ropy. Od dołka, 
ustanowionego w połowie stycznia, notowania wzrosły już o prawie 80%. 
O sile surowca decydowały w ostatnim miesiącu przede wszystkim 
wydarzenia gospodarcze. Kanada została opanowana przez największe 
od lat pożary lasów, które to spowodowały obniżenie dzienne wydobycia 
ropy o 1 milion baryłek, co odpowiada jednej trzeciej normalnego 
wydobycia. W Nigerii, ze względu na nasilenie ataków paraliżujących 
pracę instalacji naftowych, produkcja ropy spadła poniżej poziomu 1,7 
mln baryłek dziennie (spadek o około 0,7 mln boe) co jest najniższym 
odczytem od 1994 roku. Niepewna pozostaje również sytuacja 
w Wenezueli oraz Libii, gdzie również możemy dojść do znacznej redukcji 
wydobycia.
Nie tylko strona podażowa sprzyjała wzrostowi cen. Międzynarodowa 
Agencja Energii (IEA) szacuje, że w okresie szczęściu miesięcy tego roku 
podaż będzie większa od popytu o średnio 1,3 mln baryłek dziennie 
wobec 1,5 mln szacowanych jeszcze kilka miesięcy temu. Wszystko za 
sprawą silniejszego od oczekiwań popytu odnotowanego w Indiach, 
które w tym roku mogą stać się liderem wzrostu. Agencja zasygnalizowa-
ła ponadto, że odnotowana nadwyżka podaży nad popytem w pierwszym 
półroczu powinna mocno zmaleć pod koniec roku, jednak dalszy wzrost 
cen ropy „będzie prawdopodobnie ograniczony przez niemal pełne 
zapasy ropy i jej produktów”.
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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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