
Listopad był udanym miesiącem dla inwestujących na polskich ryn-
kach kapitałowych. Zyskały zarówno krajowe akcje, jak i obligacje skar-
bowe. Pozytywnie odebrano podpisanie ustawy o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych przez prezydenta Andrzeja Dudę.  Indeks WIG 
na koniec miesiąca przebił poziom 58 tys. punktów zyskując ponad 
5%. Tradycji stało się zadość i wzrostom przewodziły najsilniejsze w 
ostatnich miesiącach spółki  z WIG20. Tradycyjnie najsłabiej wypadł 
najmniejszy sWIG80, który miesiąc zamknął z minimalną stratą. Naj-
silniejsze były w listopadzie akcje spółek energetycznych - indeks 
WIG-Energetyka zyskał aż 14% w skali miesiąca. Prezesi największych 
koncernów z sektora złożyli wniosek do URE o podwyżkę taryf deta-
licznych o 30%. Argumentują to wzrostem cen węgla i uprawnień 
do emisji CO2. Rynek ewidentnie gra pod podwyżkę, choć z drugiej 
strony rząd zapowiada rekompensaty dla gospodarstw domowych. 
Siłę zaprezentowały także PKN Orlen i Lotos, które dzięki spadają-
cym cenom ropy zwiększyły marże rafi neryjne. Na skromnym plusie 
zakończyły miesiąc nawet banki mimo afery wokół Getin Noble 
Banku i zatrzymania szefa KNF, które to wydarzenia w połowie mie-
siąca spowodowały mocny, ale jak się okazało później jedynie chwilo-
wy spadek kursów największych giełdowych banków. 

Obawy o płynność sektora fi nansowego spowodowały chwilową 
przecenę zmiennokuponowych obligacji Skarbu Państwa tzw. WZ-e-
tek. Są to najpłynniejsze i najczęściej znajdujące się w bilansach ban-
ków obligacje skarbowe. Po uspokojeniu nastrojów ich kursy odro-
biły większość strat. Generalnie dla segmentu skarbowego listopad 
był równie udany jak dla rynku akcji. Rentowność 10-letniej obligacji 
stałokuponowej spadła do najniższych poziomów od kwietnia. Przy-
czyniły się do tego dobre dane o infl acji, która w listopadzie wzrosła 
jedynie o 1,2% (r/r), wobec  - oczekiwanego 1,5% i wzrostu w paź-
dzierniku o 1,75% (r/r). Krzywa rentowności obligacji niemieckich 
i amerykańskich uległa w listopadzie wypłaszczeniu. Spadały ceny 
papierów dłuższych, z kolei rentowność krótszych się zwiększyła.

Rynki zagraniczne akcji mają za sobą mieszany miesiąc. Dobry sen-
tyment pomaga nisko wycenianym emerging markets (prawie 5% 
wzrostu MSCI EM). Nieco słabiej sytuacja wygląda na rynkach roz-
winiętych.  Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych zakończyły 
miesiąc na poziomach zbliżonych do tych z początków listopada. Z 
kolei główne indeksy we Francji i Niemczech zanotowały straty. Na 
powiększające się dyskonto wycen akcji europejskich i amerykań-
skich wpływ miał splot czynników makroekonomicznych i politycz-
nych.  Przede wszystkim negatywnie zaskoczyły dane o PKB z Nie-
miec.  Słabsza konsumpcja i niższy poziom eksportu będący efektem 
narastającego protekcjonizmu w handlu międzynarodowym spo-
wodowały pierwszy od początku 2015 roku spadek PKB kwartał do 
kwartału o 0,2%. Także niestabilna sytuacja polityczna w Unii Europej-
ska nie pomaga lokalnym indeksom. Z jednej strony doszło do poro-
zumienia ws. warunków Brexitu- , z drugiej ciągle trwają negocjacje 
między Komisją Europejską a Włochami ws. defi cytu budżetowego 

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 30.11.2018. Źródło: Bloomberg.

W cieniu afer i polityki 
międzynarodowej

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 30.11.2018. Żródło: Bloomberg.
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DOBRY MIESIĄC 
POLSKICH AKTYWÓW

LISTOPAD 2018 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 416,18 -0,38% 1,16% -3,39% 

Ropa naftowa 61,84 -15,09% -20,87% -2,97% 
Miedź 6254,5 1,07% 7,10% -7,45% 
Złoto 1231,1 -0,18% 2,46% -3,73% 

Pszenica 522,25 2,65% 0,72% 26,00% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,7679 -0,41% 2,00% 6,41% 
EUR/PLN 4,2821 -0,60% -0,24% 1,61% 
CHF/PLN 3,777 0,18% -0,88% 4,09% 
EUR/USD 1,1363 -0,22% -2,20% -4,48% 
USD/JPY 113,44 0,21% 2,13% 1,13% 

10-latki 
najdrożej od wiosny

Porozumienie 
Trump-Xi
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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. 

tego państwa. Wygląda na to, że kompromis jest bliski i rząd Italii będzie skłonny zaplanować dziurę budżetową 1,9-2% wobec deklarowanych 
wcześniej 2,4%. Niestabilna jest sytuacja we Francji, gdzie od jakiegoś czasu trwają demonstracje przeciwko podwyżkom podatków od paliw. 
Protesty trwające od dwóch tygodni przekształciły się w zamieszki. Powiew optymizmu na rynkach pojawił się dopiero na początku grudnia, 
gdy na szczycie państw G-20 w Argentynie doszło do porozumienia USA i Chin ws. wzajemnego nienakładania nowych ceł przez okres 90 
dni. Obie strony zobowiązały się do kontynuacji negocjacji ws. ogólnych warunków handlu. Czas pokaże czy odwilż w relacjach amerykańsko-
chińskich będzie chwilowa, czy rzeczywiście doprowadzi do złagodzenia wojny handlowej. Póki co na rynkach widać optymizm, który może 
przełożyć się na dobrą końcówkę nieudanego dla akcji roku.

Polska Strefa Euro USA

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

Infl acja 1,2% (11.2018) 1,8% 2% (11.2018) 2,2% 2,5% (10.2018) 2,3%

Bezrobocie 5,7% (10.2018) 5,7% 8,1% (10.2018) 8,1% 3,7% (10.2018) 3,7%

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

Produkcja przemysłowa 7,4% (10.2018) 2,7% 0,9% (9.2018) 1,1% 4,11% (10.2018) 5,6%

Sprzedaż detaliczna 9,7% (10.2018) 5,6% 0,8% (9.2018) 2,2% 4,6% (10.2018) 4,2%

PMI  49,5 (11.2018)  50,4 pkt 51,8 (11.2018) 52 pkt  55,4 (11.2018)  55,7  
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