
Najważniejszym dla rynków fi nansowych tematem ubiegłego 
miesiąca miały być zbliżające się posiedzenia banków central-
nych, mogące potencjalnie przynieść zmierzch trwającej już 9 
lat epoki „quantitative easing”.

Europejski Bank Centralny zdecydował się jednak na przyjęcie 
strategii wyczekiwania. Mario Draghi zapowiedział bardziej kon-
kretne decyzje dopiero w październiku, mając z pewnością na 
uwadze potencjalne źródła rynkowej niepewności – niemieckie 
wybory parlamentarne i  referendum w  kwestii niezależności 
Katalonii. Wyniki gospodarki europejskiej nie są ponadto wciąż 
na tyle spektakularne, by uzasadnić bardziej gwałtowny zwrot 
w  polityce monetarnej – tempo wzrostu PKB w  strefi e euro 
w  2017 roku ledwo przekroczy 2%, a  infl acja wciąż odbiega 
od celu zakładanego przez ECB – wrześniowy odczyt wskazał 
na zaledwie +1.5% r/r.

Ostrożność charakteryzowała również działania FOMC. Na 
wrześniowym posiedzeniu zdecydowano po raz kolejny 
o  pozostawieniu głównej stopy procentowej w  USA na nie-
zmienionym poziomie, odsuwając potencjalną podwyżkę na 
grudzień – jej prawdopodobieństwo obecnie sięga ok. 70%. 
Zgodnie z oczekiwaniami rynku rozpoczęła się natomiast ope-
racja redukcji bilansu Rezerwy Federalnej. W  trakcie trzech 
rund programu „quantitative easing” (2008, 2010, 2012) bank 
centralny poprzez skup obligacji zwiększył wartość swojej sumy 
bilansowej do ponad 4 bilionów dolarów – stanowi to więcej niż 
20% PKB USA. Począwszy od  października FED będzie redu-
kował skalę swojego zaangażowania na rynkach fi nansowych, 
dopuszczając do wygasania kolejnych serii obligacji – początko-
wo w tempie zaledwie 10 mld dolarów w skali miesiąca. Zacie-
śnianie polityki może przyspieszyć dopiero w przyszłym roku 
i jest uzależnione od dalszej trajektorii gospodarki.

Przewodnicząca FED, Janet Yellen, przyznała na konferencji 
prasowej, że uporczywie niski poziom obserwowanej w  USA 
infl acji nie jest do końca rozumiany przez ekonomistów, 
w związku z czym należy podejmować wszelkie kolejne decyzje 
z dużą rozwagą.

Banki centralne nie dostarczyły więc spodziewanych emocji – 
rynek oba komunikaty przyjął dość obojętnie, reagując tylko 
umiarkowanym umocnieniem dolara amerykańskiego wobec 
większości walut. Znacznie ciekawsze dla inwestorów okazały 
się za to wrześniowe wydarzenia na froncie polityki.

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 29.09.2017. Źródło: Bloomberg.

Ostrożność banków 
centralnych
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Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 29.09.2017. Żródło: Bloomberg.
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POLITYKA NIE SZKODZI RYNKOM

PAŹDZIERNIK 2017 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 427,32 -1,89% -4,32% 6,18% 

Ropa naftowa 57,54 9,08% 20,08% 17,28% 
Miedź 6514,7 -4,62% 9,48% 33,68% 
Złoto 1281,5 -3,40% 3,16% -2,42% 

Pszenica 448,25 6,60% -12,28% 11,50% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,6510 1,75% -1,35% -4,49% 
EUR/PLN 4,3128 1,39% 1,93% 0,38% 
CHF/PLN 3,7702 1,34% -2,42% -4,21% 
EUR/USD 1,1814 -0,39% 3,40% 5,15% 
USD/JPY 112,51 2,05% 0,11% 11,01% 

Wzrost rentowności 
obligacji rządowych

Korekta cen polskich akcji



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.

WRZESIEŃ 2017 W LICZBACH
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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. 

Donald Trump ogłosił ramowe założenia rewolucji podatkowej, której wartość dla gospodarki w perspektywie kolejnej dekady jest 
wstępnie szacowana na ponad 2 bln dolarów. Możliwość przeforsowania prezydenckich zmian w Kongresie wciąż stoi pod zna-
kiem zapytania, biorąc pod uwagę ostatnie fi asko głosowań nad obiecywaną w kampanii wyborczej reformą systemu służby 
zdrowia. Niezależnie od prawdopodobieństwa sukcesu Trumpa, rynki akcji zareagowały euforycznie, wynosząc indeks S&P500 
na kolejne maksima – we wrześniu zyskał on w sumie 1.9%, pokonując psychologiczną barierę 2500 punktów. 

Przeprowadzone w przedostatni weekend miesiąca wybory do Bundestagu zakończyły się fatalnym wynikiem dotychczasowej 
koalicji CDU-CSU-SPD – osiągnęła ona najsłabszy wynik w swojej powojennej historii. Przed Angelą Merkel stoi obecnie trudne 
zadanie zbudowania koalicji w wariancie tzw. „Jamajki” – z liberalnym FDP oraz progresywną partią Zielonych jako potencjalnymi 
partnerami. Osłabienie wewnętrzne Niemiec stara się póki co skutecznie wykorzystywać Emmanuel Macron, kreaując Francję na 
lidera reform gospodarczych w skostniałej Unii Europejskiej.

Inwestorzy potraktowali powyższe polityczne i monetarne doniesienia przez pryzmat optymizmu – zbliżające się monetarne 
zacieśnianie ma świadczyć o coraz większej sile gospodarki, a przetasowanie w UE postrzegane jest bardziej jako szansa niż 
zagrożenie. Takie nastawienie przełożyło się na wzrosty indeksów – globalny MSCI zyskał 2.1%. Wzrosły również rentowności obli-
gacji, dyskontując przyszłe dalsze przyspieszenie światowej koniunktury – amerykańskie 10-letnie papiery rządowe są obecnie 
handlowane przy dochodowości ok. 2.30%, polskie obligacje o podobnym okresie zapadalności płacą przeciętnie 3.35%.

Zdecydowanie słabo wypadł tym razem rynek krajowy, który we wrześniu zaprezentował najgorszą od wielu miesięcy postawę. 
WIG20 spadł o 2.5%, szeroki WIG stracił 1.1%. Nie pomogły nawet korzystne analizy największych banków inwestycyjnych – Gold-
man Sachs zrewidował prognozę wzrostu polskiego PKB w 2017 roku do 4.4%, Morgan Stanley do 4.1%. Pomimo chwilowe-
go zachwiania, polskie indeksy wciąż znajdują się jednak w średnioterminowym trendzie wzrostowym, wspieranym przez silną 
gospodarkę i niski poziom stóp procentowych. 

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,2% (9.2017) 1,8% 1,5% (9.2017) 1,5% 1,9% (8.2017) 1,7%

Bezrobocie 7% (8.2017) 7,1% 9,1% (8.2017) 9,1% 4,4% (8.2017) 4,3%

Wzrost PKB** 3,9% (6.2017) 4% 2,3% (6.2017) 2% 3,1% (6.2017) 1,2%

Produkcja przemysłowa 8,8% (8.2017) 6,2% 3,2% (7.2017) 2,8% 1,54% (8.2017) 2,39%

Sprzedaż detaliczna 7,6% (8.2017) 7,1% 2,6% (7.2017) 3,3% 3,2% (8.2017) 3,5%

PMI 53,7 (9.2017) 52,5 pkt 58,1 (9.2017) 57,4 pkt 53,1 (9.2017) 52,8


