
Polskie indeksy akcji nie zaliczą minionego miesiąca do udanych. 
Choć wrzesień na rynkach akcyjnych był bardzo zmienny, to w ogól-
nym rozrachunku byki poniosły porażkę. Szczególnie słabo wypadły 
najmniejsze podmioty - sWIG80 stracił we wrześniu ponad 7%. Nie 
pomogła zapowiadana od  jakiegoś czasu klasyfi kacja ośmiu naj-
większych polskich emitentów z WIG20 do indeksu Stoxx grupują-
cego akcje z rynków wschodzących, choć wydarzenie to zbiegające 
się z  wygasaniem wrześniowej serii instrumentów pochodnych 
spowodowało odbicie dużych spółek w drugiej połowie miesiąca. 
Jednocześnie na sesji giełdowej 21 września mogliśmy zaobserwo-
wać najwyższe w historii polskiego parkietu obroty rzędu 5,5 mld zł. 
Pobity został tym samym rekord z maja 2010 roku gdy debiutowały 
na giełdzie akcje Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Czy awans 
do grona developed markets będzie zwiastunem większego popy-
tu i nowego otwarcia dla polskich akcji? Pokaże to czas, ale póki 
co w klasyfi kacji regionalnej Polska stoi nieco w rozkroku. Z jednej 
strony FTSE i Stoxx uznają nas za rynek rozwinięty, ale z drugiej naj-
ważniejszy i najbardziej prestiżowy dostawca tego typu indeksów 
czyli MSCI cały czas klasyfi kuje Polskę jako emerging market. Rekla-
syfi kacja w MSCI na pewno byłaby głośnym wydarzeniem z punktu 
widzenia symbolicznego, jednakże znając politykę tej instytucji nie 
należy nastawiać się, że nastąpi to szybko, tym bardziej, że do MSCI 
EM należą bardzo zamożne państwa azjatyckie jak Korea Południo-
wa, Tajwan czy też Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

W przeciwieństwie do rynku akcji w  segmencie obligacji skarbo-
wych nie działo się zbyt wiele ciekawego a krzywa rentowności pol-
skiego długu ma kształt zbliżony do tego sprzed miesiąca. Zupełnie 
inaczej sytuacja wygląda na rynkach obligacji developed markets. 
Rentowności długu krajów zamożnych znalazły się w  silniejszym 
trendzie wzrostowym. Koszt długu 10-letniego Stanów Zjednoczo-
nych po raz trzeci w ostatnich kilku miesiącach przebił poziom 3%. 

Pod koniec września mocno skoczyły rentowności włoskich papie-
rów rządowych. Koalicja rządząca zaplanowała defi cyt budżetowy 
na poziomie 2,4%, co zmartwiło inwestorów liczących na dużo niż-
szą wartość - 1,9%. Włochy, które są najbardziej zadłużoną gospo-
darką strefy euro idą coraz bardziej w kierunku realizacji przedwy-
borczych obietnic gospodarczo-socjalnych, tj. dochód minimalny, 
rezygnacja z podwyższenia wieku emerytalnego oraz cięcie podat-
ków. 

Zagraniczne rynki akcyjne mają za sobą mieszany miesiąc. S&P500 
zamknął wrzesień blisko poziomów otwarcia, chociaż należy odno-
tować nowy rekord z 21 września na poziomie 2937,56 punktów. 
Rekordu nie poprawił z  kolei Nasdaq100, który także zakończył 
miesiąc bez większych zmian procentowych. Indeksy europejskie 
spisały się słabiej na co wpływ miały wspomniane wyżej Włochy.

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 30.09.2018. Źródło: Bloomberg.

Przetasowania 
w indeksach 

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.09.2018. Żródło: Bloomberg.
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WRZESIEŃ 2018 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 414,95 0,86% -5,50% -2,89% 

Ropa naftowa 83,03 7,25% 4,52% 44,30% 
Miedź 6106,8 4,57% -6,13% -6,26% 
Złoto 1185,8 -1,31% -5,48% -7,47% 

Pszenica 508,5 -1,93% 2,21% 13,44% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,6873 -0,63% -1,44% 1,00% 
EUR/PLN 4,2781 -0,56% -2,15% -0,80% 
CHF/PLN 3,7512 -1,98% -0,71% -0,50% 
EUR/USD 1,1603 0,01% -0,69% -1,79% 
USD/JPY 113,93 2,61% 2,86% 1,26% 

Wyprzedaż długu 
developed markets

Nowe rekordy 
S&P500 i ropy
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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. 

Mimo silnego dolara kolejne maksima osiągają ceny czarnego paliwa. Ropa Brent notowana na londyńskiej giełdzie ICE kosztuje już 
ponad 83 dolary za baryłkę i są to najwyższe poziomy cenowe od jesieni 2014 roku. Poza dobrą koniunkturą w gospodarce światowej 
ważną rolę odgrywają tutaj także wydarzenia polityczne Na cenę ropy największy wpływ mają dobra koniunktura w gospodarce światowej 
oraz wydarzenia polityczne, takie jak przywrócenie przez Donalda Trumpa sankcji gospodarczych na Iran, zniesionych wcześniej przez 
administrację Baracka Obamy.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,8% (9.2018) 2% 2,1% (9.2018) 2% 2,7% (8.2018) 2,9%

Bezrobocie 5,8% (8.2018) 5,9% 8,1% (8.2018) 8,2% 3,9% (8.2018) 3,9%

Wzrost PKB** 5,1% (6.2018) 5,2% 2,1% (6.2018) 2,4% 4,2% (6.2018) 2%

Produkcja przemysłowa 5% (8.2018) 10,3% -0,1% (7.2018) 2,3% 4,88% (8.2018) 4,02%

Sprzedaż detaliczna 9% (8.2018) 9,3% 1,1% (7.2018) 1,5% 6,6% (8.2018) 6,7%

PMI 50,5 (9.2018) 51,4 pkt 53,2 (9.2018) 54,6 pkt 55,6 (9.2018) 54,7
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