
Polski rynek akcji w ślad za indeksami głównych parkietów zagranicz-
nych zaliczył w październiku solidne spadki. Osiągnięty poziom 54 
000 punktów na WIG stanowi ponad 20-procentową korektę wzglę-
dem styczniowego rekordu tego wskaźnika. Krajowych inwestorów 
nie pocieszy nawet fakt, że spadki na giełdach zachodnich były głęb-
sze niż na GPW a obroty na lokalnym parkiecie były bardzo słabe, 
biorąc pod uwagę dużą zmienność wahań w minionym miesiącu. 
Warszawskie indeksy WIG20 i mWIG40 odnotowały straty w wyso-
kości odpowiednio 6,5% i 8%. Nieco lepiej wypadł sWIG80 (-4,5%). 
Ogółem straciły prawie wszystkie indeksy sektorowe. Najlepiej pre-
zentowały się z kolei te branże, które wyprzedziły rynek w tym roku 
i mocno spadały w poprzednich miesiącach. W końcu powody do 
zadowolenia mają akcjonariusze spółek energetycznych (indeks 
WIG-Energia zyskał 5,5% , po raz pierwszy od dawna zachowując 
się jak typowy segment akcji defensywnych). Rosnące hurtowe ceny 
energii elektrycznej rodzą spekulacje, że państwowe giganty będą 
podnosiły ceny prądu nie tylko dla przedsiębiorstw ale też gospo-
darstw domowych. Minister energii Krzysztof Tchórzewski uspokajał 
opinię publiczną przed  wyborami samorządowymi, że maksymal-
ne podwyżki dla tych ostatnich nie przekroczą 5%, jednak wg wielu 
ekonomistów jest to mało możliwe. Być może rozwiązaniem będzie 
jakaś forma rekompensat dla gospodarstw o  najniższych docho-
dach. Zastana sytuacja generuje bardzo dobry sentyment wokół 
spółek energetycznych, należy jednak pamiętać, że kursy tych spółek 
nie odzwierciedlają do końca rynkowej gry ze względu na realia poli-
tyczne. Drugim wzrostowym sektorem był WIG-Budownictwo, dzięki 
wzrostowi kursu Budimexu mającego największy w nim udział.

Na krajowym rynku długu nie działo się w październiku zbyt wiele. 
Krzywa rentowności papierów stałokuponowych z  terminem do 
wykupu 0-11 lat uległa w większości swojego zakresu przesunięciu 
w dół. Sprzyjał risk-off  i spadki cen papierów udziałowych. Pomogła 
także podwyżka ratingu Polski przez S&P z BBB+ do A- z perspektywą 
stabilną. Słabe dane gospodarcze za wrzesień (gorsza od konsensusu 
sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, stabilizacja w poziomie 
zatrudnienia, wyhamowanie wzrostu płac) sygnalizują spowolnienie 
wzrostu gospodarczego w Polsce, co będzie ograniczać presję infl a-
cyjną a jednocześnie stanowić wsparcie dla obligacji o stałym kuponie. 

Na nudę nie mogli narzekać w tym miesiącu inwestorzy na najwięk-
szych zagranicznych rynkach akcji. S&P500 jeszcze na początku 
października osiągał historyczne rekordy by potem ulec 10-procen-
towej korekcie, kasującej tegoroczne zyski. Podobnie jak podczas 
lutowego tąpnięcia częściowo obwiniane za spadki są wyrafi na-
nowane strategie inwestycyjne grające krótko na zmienność (VIX), 
masowo zamykające te pozycje oraz bieżące wydarzenia polityczne 
tj. groźba kolejnych sankcji na chińskie towary ze strony amerykań-
skiej, napięcie na linii USA-Arabia Saudyjska po zabójstwie dzienni-
karza w saudyjskim konsulacie w Stambule oraz konfl ikt Trump-Po-
well wokół wizji polityki monetarnej FED). 

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 31.10.2018. Źródło: Bloomberg.
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Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.10.2018. Żródło: Bloomberg.

80

85

90

95

100

105

110

115

120

lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 lis 18

MSCI�Emerging�Markets MSCI�Developed�Markets

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 lis 18

Obligacje�polskie Obligacje�amerykańskie Obligacje�niemieckie
Obligacje�tureckie Obligacje�węgierskie

AKCJE 
U PROGU BESSY

PAŹDZIERNIK 2018 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 415,57 0,15% -4,05% -2,82% 

Ropa naftowa 76,45 -7,58% 2,96% 24,57% 
Miedź 5876,4 -4,97% -5,86% -14,04% 
Złoto 1217,5 2,18% -0,51% -4,17% 

Pszenica 497,5 -2,26% -10,16% 18,88% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,8197 3,51% 4,43% 4,97% 
EUR/PLN 4,3316 1,21% 1,30% 2,19% 
CHF/PLN 3,7976 1,11% 2,83% 4,08% 
EUR/USD 1,1338 -2,29% -3,02% -2,64% 
USD/JPY 113,13 -0,50% 1,14% -0,45% 

Słabe dane 
pomagają długowi

Kryzys UE
-Włochy
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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. 

Podobna skala spadków miała miejsce na europejskich parkietach. Tutaj do wspomnianych czynników zewnętrznych dołączyły się lokal-
ne wydarzenia, mianowicie konfl ikt na linii Komisja Europejska-Włochy wokół włoskiego planu budżetowego. Rząd Italii uzgodnił defi cyt 
budżetowy na przyszły rok na poziomie 2,4% wobec 1,8% w 2018r., co nie spodobało się Komisji Europejskiej, rekomendującej wcześniej 
obniżenie defi cytu do 1,4% zamiast jego powiększania. Nieugięta postawa włoskiego rządu, chcącego fi nansować defi cytem programy 
społeczne (m.in.dochód powszechny dla ubogich) grozi kolejnym kryzysem gospodarczym rozprzestrzeniającym się na całą strefę euro. 
Tym razem jednak jego konsekwencje mogą być gorsze niż w przypadku Grecji, ze względu na wielkość włoskiej gospodarki i jej zadłużenie 
przekraczające 130% PKB oraz słabość krajowego sektora bankowego. 

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,7% (10.2018) 1,9% 2,2% (10.2018) 2,1% 2,3% (9.2018) 2,7%

Bezrobocie 5,7% (9.2018) 5,8% 8,1% (9.2018) 8,1% 3,7% (9.2018) 3,9%

Wzrost PKB** 5,1% (6.2018) 5,2% 1,7% (9.2018) 2,2% 3,5% (9.2018) 4,2%

Produkcja przemysłowa 2,8% (9.2018) 5% 0,9% (8.2018) 0,3% 5,14% (9.2018) 4,86%

Sprzedaż detaliczna 5,6% (9.2018) 9% 1,8% (8.2018) 1% 4,7% (9.2018) 6,5%

PMI 50,5 (9.2018) 51,4 pkt 52,1 (10.2018) 53,2 pkt 55,9 (10.2018) 55,6
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