
Zgodnie ze wstępnym odczytem wzrost PKB w III kwartale 2016 r. 
spowolnił do 2,5% r/r z 3,1% r/r w II kw. Po uwzględnieniu czynników 
sezonowych zaobserwowano wzrost o 0,2% wobec wcześniejszego 
kwartału b.r. i o 2,2% r/r. Po pierwsze przyspieszenie konsumpcji 
prywatnej z 3,3% r/r do 3,9% r/r oraz jej wkład do tempa wzrostu 
gospodarczego rzędu 2,3 punktu procentowego, wskazują na pozytywny, 
ale niższy o oczekiwań rynkowych wpływ programu 500+ na wydatki 
gospodarstw domowych. Po drugie zaobserwowano najsilniejszy od 2010 r. 

spadek inwestycji – aż o 7,7% r/r. O ile spowolnienie inwestycji było 
spodziewane na przełomie 2016 i 2017 r., o tyle zaskakiwać może jego 
skala. Zapaść w inwestycjach publicznych odzwierciedla zmianę 
perspektywy budżetowej EU i od drugiej połowy przyszłego roku powinno 
być lepiej. Kontrybucja eksportu netto do PKB była ujemna w III kwartale 
b.r. (-0,4 punktu procentowego), w głównej mierze dzięki silniejszemu 
wzrostowi importu (+7,8% r/r przy wzroście eksportu o 6,8% r/r).

Sytuacja makroekonomiczna

Za sprawą wyborów prezydenckich, które odbyły się na początku listopada 
w Stanach Zjednoczonych, miniony miesiąc na światowych giełdach był 
niezwykle interesującym okresem dla inwestorów. Pierwsze dni listopada 
stały pod znakiem oczekiwań na wygraną kandydatki obozu Demokratów 
Hilary Clinton, a co za tym idzie kontynuację dotychczasowej polityki 
wewnętrznej i zagranicznej przez USA, natomiast ewentualną wygraną jej 
przeciwnika Donalda Trump’a postrzegano raczej w ciemnych brawach 
z uwagi na populistyczne hasła, które głosił w trakcie kampanii. Wygrana 
kontrowersyjnego kandydata Republikanów była szokiem nie tylko dla 
obserwatorów życia politycznego ale również dla rynków finansowych. 
Jednak podobnie jak w przypadku nieoczekiwanego rozstrzygnięcia 
czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii (tzw. Brexit), po otwarciu na 
kilkuprocentowych minusach światowe parkiety zaczęły równie 
dynamicznie odrabiać straty, dostosowując wyceny akcji do zmieniających 
się oczekiwań inwestorów. I tak okazało się, że propozycje obniżenia 
podatków dla przedsiębiorstw, wakacji podatkowych dla firm 

kumulujących aktywa pieniężne poza granicami USA oraz przede 
wszystkim szansa na silne wydatki infrastrukturalne w kolejnych latach, 
wystarczyły aby oczekiwania rynkowe przesunęły się w stronę 
przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego przez największą 
gospodarkę świata. Jednocześnie rynki uwierzyły, że kontrowersyjne 
pomysły prezydenta-elekta nie zostaną zrealizowane a jego populistyczne 
zapędy, znane z kampanii będą skutecznie hamowane przez jego zaplecze 
polityczne. W konsekwencji indeksy amerykańskich akcji odnotowały 
dynamiczne wzrosty (m.in. indeks S&P 500 osiągnął historyczny poziom 
2200 pkt.), dobrze radziły sobie parkiety innych krajów rozwiniętych 
(Japonia, Europa Zachodnia), natomiast słabiej wypadły rynki wschodzące, 
indeks MSCI Emerging Markets zamknął miesiąc na minusie. Na tym tle 
neutralnie prezentowały się indeksy warszawskiej giełdy – WIG20 stracił w 
listopadzie 0,8%, mWIG40 znalazł się 0,3% pod kreską, natomiast najsłabiej 
zachowywał się indeks spółek o najmniejszej kapitalizacji sWIG80, który 
spadł o ponad 2,5%.

Akcje

Jeżeli październik na rynku długu został przez nas określony „wyprzedażą”, 
to listopad zasługuje na miano „paniki”. Sygnałem do mocnej korekty 
rentowności (a być może nawet zmiany trendu) była wyprzedaż 
amerykańskich obligacji skarbowych w reakcji na wygraną w wyborach 
prezydenckich Donalda Trumpa. Podczas zwycięskiej przemowy, 
prezydent-elekt zasygnalizował, że zamierza przeznaczyć 1 bilion dolarów 
na odbudowę infrastruktury komunikacyjne. Tak duży stymulus fiskalny, 
jeżeli zostanie ostatecznie wdrożony w życie, oznacza wzrost inflacji 
w najbliższych kwartałach. Rynki już nazwały ten fakt zdrobnieniem 
„Trumpflation”, jednak jego konsekwencje zostały szybko odzwierciedlone 
w wycenach. Rentowności amerykańskich papierów 10-cio letnich skoczyły 
z 1,85% do 2,35% pod koniec miesiąca, co jest najwyższym odczytem 
w tym roku i największym miesięcznym ruchem od 2009 roku.

Rekordowo słabe pozostają również nasze papiery dłużne. Dochodowość 
10-cio latków na poziomie 3,5% była ostatnio obserwowana w połowie 
2014 roku. Oczywiście gros tego ruchu wynika z globalnych uwarunkowań, 
jednak krajowe wydarzenia również nie pozostają bez wpływu na 
sentyment. Przyjęte pod koniec listopada zmiany w systemie emerytalnym 
(obniżenie wieku emerytalnego) szybko zostały podchwycone przez 
agencję Moody’s, która uznała je za negatywne dla ratingu i niwelujące 
pozytywne efekty w ściągalności podatków. To kolejne obciążenie dla 
budżetu (po programie 500+), którego sfinansowanie zapewne zbliży 
deficyt budżetowy do ustawowych 3% PKB.

Obligacje

Listopad okazał się najlepszym od 5 lat miesiącem na rynku miedzi - 
ostatnie tak silne wzrosty odnotowane zostały w październiku 2011 roku. 
Czerwone kruszywo zyskało aż 19% rosnąc z poziomu 4850 USD/tonę do 
5770 USD/tonę. Pierwszy pozytywny impuls napłynął na początku 
listopada z Chin. Tamtejsza agencja energetyki (National Energy 
Administration - NEA) przedstawiała nowy 5-cio letni program 
inwestycyjny, który zakłada wydanie łącznie 7,2 bln juanów zarówno na 
nowe elektrownie, jak również sieci przesyłowe. To prawie 20% więc niż w 
ostatnim 5-cio letnim planie i spekuluje się, że przełoży się to na 
dodatkowy popyt rzędu 800 tys. ton miedzi. Drugim impulsem dla rynku 
miedzi okazał się plan inwestycyjny przedstawiony przez prezydenta 
elekta Donalda Trumpa. 

Inwestorzy na rynku ropy skupieni byli w listopadzie na jednym 
wydarzeniu – szczyt OPEC w Wiedniu. To właśnie na nim miały zostać 
doprecyzowane limity ograniczenia wydobycia ropy. Ostatecznie kraje 
OPEC zdecydowały o ścięciu produkcji ropy o 1,2 mln do 32,5 mln bbl/d 
natomiast porozumienie będzie obowiązywać przez 6 miesięcy od stycznia 
2017. Ponadto, do akcji zmniejszania podaży ropy dołączą się również 
kraje nienależące do OPEC, przykręcając kurek o dodatkowe 600 tys. bbl/d. 
Sama Rosja zobowiązała się zmniejszyć wydobycie o 300 tys. bbl/d. 
Z perspektywy wielu miesięcy negocjacji, ostateczne ustalenia należy 
uznać za ogromny sukces.
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Przykładowe portfele modelowe

Portfele modelowe stanowią propozycję – w odniesieniu do opisanej w Biuletynie sytuacji rynkowej oraz w zależności od profilu ryzyka inwestora - konstrukcji 
portfela złożonego z funduszy inwestycyjnych. Skład portfela konkretnego inwestora powinien być dopasowany do jego indywidualnych potrzeb, wiedzy 
i doświadczenia inwestycyjnego, oraz możliwości i chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

Inwestycje w fundusze akcji polskich niosą ze sobą znaczące ryzyko inwestycyjne. Inwestycje w fundusze akcji zagranicznych niosą ze sobą, dodatkowo do 
ryzyka inwestycyjnego typowego dla funduszy akcji, ryzyko kursu walutowego, istotne w szczególności dla inwestycji w krajach rozwijających się. Instrumenty 
bezpieczne to fundusze inwestycyjne inwestujące wyłącznie w skarbowe papiery dłużne i pieniężne denominowane w PLN, oraz gotówka w PLN.
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Portfel Zrównoważony

Fundusze akcji polskich
21%

Instrumenty bezpieczne
65%

Fundusze akcji zagranicznych
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Portfel Bezpieczny

Fundusze akcji polskich
12%

Instrumenty bezpieczne
80%

Fundusze akcji zagranicznych
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Portfel Agresywny
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