
Końcówka roku na warszawskim parkiecie nie przyniosła zbyt 
wielu emocji. Po spadkowej pierwszej połowie miesiąca w dru-
giej nastąpiło odbicie, dzięki któremu wszystkie główne indeksy 
zakończyły grudzień na plusie. Prym wiódł niezmiennie indeks 
spółek dużej kapitalizacji, który urósł głównie dzięki dobrej for-
mie banków, spółek paliwowych oraz górniczych, dyskontują-
cych wzrost cen surowców na światowych giełdach. Inwestujący 
w małe i  średnie spółki także nie mają powodu do narzekań, 
gdyż zarówno mWIG40 i sWIG80 zanotowały wzrost, choć słab-
szy niż w przypadku WIG20. 

Najważniejszym wydarzeniem na giełdzie w grudniu było kupno 
przez Cyfrowy Polsat 33% akcji Netii po 5,77zł za akcję i później-
sze ogłoszenie wezwania, w wyniku którego przejmujący może 
nabyć do 66% udziału w kapitale spółki. Ruch, ten został ode-
brany jako rzucenie wyzwania Orange w zakresie świadczenia 
usług dostępu do Internetu. Dotychczasowa reakcja była jed-
nak bardziej pozytywna dla kursu drugiej ze spółek, której ubył 
konkurent. Akcjonariuszom Cyfrowego Polsatu nie do końca 
spodobała się natomiast wysoka premia za przejęcie Netii. 

Na rynku papierów rządowych mieliśmy do czynienia z  dal-
szym procesem wypłaszczania krzywej rentowności. Zmiana 
na stanowisku szefa rządu nie miała dużego przełożenia na 
nastroje uczestników rynku, choć po spadkach z początku mie-
siąca i osiągnięciu poziomów z września rentowność 10-letnich 
papierów nieznacznie odbiła.

Żadna informacja nie była w stanie pokrzyżować szyków ame-
rykańskim bykom. Główne indeksy po raz kolejny odnotowały 
wzrosty, kończąc rok na historycznych maksimach. Po korekcie 
z przełomu listopada i grudnia do trendu wróciły spółki techno-
logiczne. Obecna hossa to obok tej z lat 90-tych najdłuższy cykl 
wzrostowy w historii indeksu S&P500. Paliwo dla rajdu w posta-
ci dawno zapowiadanej obniżki podatków się skończyło, po 
tym jak obie izby uchwaliły oczekiwaną ustawę, która następ-
nie została podpisana przez prezydenta Trumpa. Nie oznacza 
to jeszcze końca hossy, jednak niewątpliwie byki będą musiały 
znaleźć nowe uzasadnienie dla dalszych zakupów akcji. 

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 29.12.2017. Źródło: Bloomberg.

Konsolidacja w sektorze 
telekomunikacyjnym

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 29.12.2017. Żródło: Bloomberg.
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KONIEC ROKU 2017 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 432,22 0,33% 1,15% 2,16% 

Ropa naftowa 66,34 4,10% 15,29% 16,75% 
Miedź 7273,1 7,62% 11,64% 31,67% 
Złoto 1298,7 1,56% 1,34% 12,76% 

Pszenica 426 2,77% -4,96% 4,41% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,4819 -1,67% -4,63% -16,85% 
EUR/PLN 4,1728 -0,98% -3,25% -5,27% 
CHF/PLN 3,5695 -1,63% -5,32% -13,09% 
EUR/USD 1,1982 0,72% 1,42% 13,93% 
USD/JPY 112,57 0,36% 0,05% -3,75% 

Ustawa 
podatkowa podpisana

FED zgodnie 
z oczekiwaniamiTAX



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. 

Na ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej w  tym roku i  jednocześnie ostatnim pod przewodnictwem Janet Yellen zgodnie 
z przewidywaniami rynku zadecydowano o podwyżce stopy benchmarkowej o 25 punktów bazowych do poziomu 1,25-1,5%. 
W rezultacie spread pomiędzy obligacjami 30- i 5-letnimi jeszcze bardziej się zawęził i obecnie wynosi poniżej 60 pb czyli najmniej 
od ponad dekady. Inwestorzy cały czas przechodzą na długi koniec krzywej z obligacji krótkoterminowych, licząc się z tym, że pod-
wyżek stóp w roku 2018 może być więcej niż się wydaje. 

Na tle jastrzębi z FED zupełnie inną postawę prezentuje Europejski Bank Centralny. Stopy w strefi e euro nie uległy zmianie w grud-
niu, podobnie jak założenia co do programu luzowania ilościowego. Mimo narastającej różnicy w poziomie stóp procentowych 
w USA i strefi e euro dolar nie zaliczy grudnia do udanych. Spadek w relacji do euro oznacza, że inwestorzy bardziej niż na dyfe-
rencjale stóp procentowych skupiają się obecnie na oczekiwanej sytuacji makro. Choć wzrost gospodarczy w strefi e euro jest na 
wczesnym etapie ekspansji w porównaniu do sytuacji w USA inwestorzy zakładają, że podobnie jak za oceanem w Europie nastąpi 
przyspieszenie gospodarcze wraz z pojawieniem się presji infl acyjnej, która wymusi zmianę polityki na decydentach z EBC. Podob-
ny schemat był widoczny w USA w 2016 roku, gdy dolar dyskontował tegoroczne podwyżki stóp. 

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,5% (11.2017) 2,1% 1,5% (11.2017) 1,4% 2,2% (11.2017) 2%

Bezrobocie 6,5% (11.2017) 6,6% 8,8% (10.2017) 8,9% 4,1% (11.2017) 4,1%

Wzrost PKB** 4,9% (9.2017) 4% 2,6% (9.2017) 2,4% 3,2% (9.2017) 3,1%

Produkcja przemysłowa 9,1% (11.2017) 12,3% 3,7% (10.2017) 3,4% 3,35% (11.2017) 2,88%

Sprzedaż detaliczna 10,2% (11.2017) 8% 0,4% (10.2017) 4% 5,8% (11.2017) 4,9%

PMI 54,2 (11.2017) 53,4 pkt 60,6 (12.2017) 60,1 pkt 55 (12.2017) 53,9


