
Październik był miesiącem mieszanych nastrojów na warszaw-
skim parkiecie. Indeks WIG20 zakończył wprawdzie miesiąc na 
plusie, ale na tle rynków bazowych był to relatywnie niewiel-
ki wzrost. Choć wydawało się, że duże spółki wyniosą szeroki 
rynek na szczyty hossy z 2007 roku korekta z drugiej połowy 
miesiąca pokrzyżowała te plany. Najpierw dużo słabsze wyniki 
kwartalne opublikował PKN Orlen, potem inwestorów zasko-
czyło ujawnienie informacji o  potencjalnym połączeniu Alior 
Banku i Pekao SA. Szczególnie w przypadku drugiego z banków 
reakcja rynkowa była negatywna. Pekao SA jest jednym z naj-
bardziej konserwatywnych polskich banków, prowadzącym 
przy tym hojną politykę dywidendową. Przejęcie Alior Banku 
prawdopodobnie uniemożliwi tak wysokie jak do tej pory 
wypłaty z zysku. 

Dużo gorzej zaprezentowały się w  październiku spółki małe 
i  średnie. Zarówno sWIG80 jak i mWIG40 zakończyły miesiąc 
pod  kreską. Pierwszy z  indeksów spadając w  okolice 14000 
punktów wyzerował nawet zyski wypracowane w  pierwszym 
półroczu. Mniejsze spółki notują gorsze wyniki, na co wpływ ma 
przede wszystkim wzrost kosztów materiałów i surowców oraz 
sytuacja na rynku pracy, gdzie z jednej strony wynagrodzenia 
dynamicznie rosną, z drugiej często brakuje wykwalifi kowanych 
pracowników. Najgorzej jest w branży budowlanej, co widać po 
zachowaniu sektorowego indeksu WIG Budownictwo, który 
od szczytu z marca stracił już ponad jedną czwartą.

Na rynkach międzynarodowych miesiąc upłynął pod znakiem 
oczekiwania na wybór nowego szefa Rezerwy Federalnej oraz 
posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Spośród czte-
rech głównych kandydatów na stanowisko szefa FED zosta-
ło tylko dwóch. Jerome Powell prezentowany jako zwolennik 
stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej oraz profesor 
John Taylor uważany za jastrzębia. Ostatecznie prezydent 
Trump zdecydował się nominować pierwszego z nich.

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 31.10.2017. Źródło: Bloomberg.

Powell nowym szefem 
FED: Nominacja 
gołębiego kandydata 
na to stanowisko 
gwarantuje kontynuację 
dotychczasowej polityki 
Janet Yellen.
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Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.10.2017. Żródło: Bloomberg.

90

95

100

105

110

115

120

125

130

lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17
MSCI�Emerging�Markets MSCI�Developed�Markets

‐2
0
2
4
6
8
10
12

lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17

Obligacje polskie Obligacje amerykańskie Obligacje niemieckie

Obligacje tureckie Obligacje węgierskie

RELATYWNA SŁABOŚĆ 

POLSKIEGO RYNKU
LISTOPAD 2017 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 428,81 0,35% -2,83% 6,25% 

Ropa naftowa 60,49 5,13% 16,82% 25,65% 
Miedź 6928,0 6,35% 9,08% 40,98% 
Złoto 1277,3 -0,33% 0,37% -0,83% 

Pszenica 418 -6,75% -9,38% 0,91% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,6430 -0,22% 1,06% -6,38% 
EUR/PLN 4,2332 -1,85% -0,50% -1,59% 
CHF/PLN 3,6312 -3,69% -2,73% -9,00% 
EUR/USD 1,1619 -1,65% -1,55% 5,10% 
USD/JPY 114,18 1,48% 3,46% 9,63% 

Zła passa spółek 
budowlanych: Wyższe 
koszty surowców 
i rynek pracownika 
ciążą na wynikach fi rm.

Japońska giełda 
kontynuuje hossę: Po 
zwycięstwie w wyborach 
premiera Shinzo Abe 
japońskie akcje najwyżej 
od 1996 roku.



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.

PAŹDZIERNIK 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. 

Wbrew obawom części inwestorów, ale zgodnie z oczekiwaniami większości Europejski Bank Centralny przedłużył program luzo-
wania ilościowego (QE) co najmniej do końca września, redukując jednocześnie skalę skupu obligacji z 60 do 30 mld euro. Stopy 
procentowe w strefi e euro zostały utrzymane na tym samym poziomie. Kontynuacja ultraluźnej polityki pieniężnej w UE w kon-
frontacji z bardzo wysoce prawdopodobnymi podwyżkami stóp w Stanach Zjednoczonych spowodowała wzrost spreadu między 
rentownościami amerykańskich i niemieckich obligacji 10-letnich. Benchmarkowe papiery rządowe innych krajów Strefy Euro 
podobnie jak Bund odnotowały spadki rentowności. Z kolei polski dług nieznacznie staniał osiągając rentowność 3,44% na koniec 
miesiąca. Decyzja EBC wywołała też pewne zamieszanie na rynku walutowym umacniając dolara w stosunku do euro.

Mimo historii podwyższonej zmienności kursów akcji w październiku miesiąc zakończył się wzrostowo na najważniejszych ryn-
kach akcyjnych. W USA kolejne rekordy indeksów znalazły podbudowę w bardzo dobrych wynikach kwartalnych spółek. Inwe-
storzy czekają również na ostateczny projekt ustawy podatkowej. Prezydent Trump i republikańscy kongresmeni chcą aby nowe 
prawo zostało uchwalone jeszcze w tym roku.

Na szczególną uwagę zasługuje przypadek Japonii, gdzie indeks Nikkei 225 osiągnął najwyższy poziom od 21 lat. Zwycięstwo 
w przyspieszonych wyborach parlamentarnych rządzącej Partii Liberalno - Demokratycznej oznacza kontynuację abenomiki -eks-
pansywnej polityki gospodarczej premiera Shinzo Abe, opierającej się na stymulacji fi skalnej i  luzowaniu monetarnym, jak na 
razie skutecznie ożywiającej japońską gospodarkę.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 2,1% (10.2017) 2,2% 1,4% (10.2017) 1,5% 2,2% (9.2017) 1,9%

Bezrobocie 6,8% (9.2017) 7% 8,9% (9.2017) 9% 4,2% (9.2017) 4,4%

Wzrost PKB** 3,9% (6.2017) 4% 2,5% (9.2017) 2,3% 3% (9.2017) 3,1%

Produkcja przemysłowa 4,3% (9.2017) 8,7% 3,8% (8.2017) 3,6% 1,6% (9.2017) 1,16%

Sprzedaż detaliczna 8,6% (9.2017) 7,6% 1,2% (8.2017) 2,3% 4,4% (9.2017) 3,5%

PMI 53,4 (10.2017) 53,7 pkt 58,6 (10.2017) 58,1 pkt 54,6 (10.2017) 53,1


