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AKCJE

Październikowe publikacje danych makroekonomicznych potwierdzają korzyst-
ne tendencje rozwojowe w polskiej gospodarce i pozwalają oczekiwać, że w 
trzecim kwartale 2017 roku PKB odnotuje wzrost o przynajmniej 4,5%. Czy tak 
będzie dowiemy się 14 listopada, kiedy GUS opublikuje szybki szacunek za 3. 
kwartał br. Za wyższą dynamikę PKB powinien odpowiadać mocny wzrost 
konsumpcji oraz odradzających się inwestycji, które po słabym drugim kwartale 
br. (0,8%) mają szansę w trzecim kwartale urosnąć o więcej niż 5% w ujęciu 
rocznym.

Według danych GUS produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2017 roku 
była o 4,3% wyższa w porównaniu z wrześniem 2016 roku. Opublikowany wynik 
był zbliżony do oczekiwań rynkowych. Po uwzględnieniu czynników o charakte-
rze sezonowym produkcja we wrześniu wzrosła o 6,9% w porównaniu z 

Niemniej można stwierdzić, że optymizm się utrzymuje w polskim przemyśle na co wskazuje silny wzrost zamówień w PMI.
Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku wzrosły o 0,4% w porównaniu z sierpniem br. W porównaniu z wrześniem 2016 
roku ceny wzrosły o 2,2%. Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem wskaźnika (flash). Największy wpływ na zmianę cen we wrześniu 2017 r oku (w r elacji 
d o s ierpnia tego roku) m iał w zrost cen ż ywności ( o 0,5%), odzieży i obuwia (o 2,1%), transportu (o 1,0%) oraz mieszkania (o 0,3%), a także niższe ceny w zakresie
rekreacji i kultury (o 1,1%). Według ostatniego szacunku flash inflacja w październiku wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym, a w
porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,5%.

We wrześniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 6030,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
(brutto) było wyższe o 6,0% r/r i wyniosło 4473,06 zł. Dynamika wynagrodzeń obniżyła się z 6,6%r/r do 6,0 %r/r. Można uznać, że lekki spadek wynagrodzeń we 
wrześniu był wynikiem jednorazowego czynnika. W sierpniu bowiem sektor górniczy znacząco wsparł wzrost płac, bo dodał do ich dynamiki 0,6 pp. Pomijając ten 
czynnik, opublikowana wartość za wrzesień utrwala trend wzrostowy w płacach.

We wrześniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,5% (wobec wzrostu o 6,9% przed miesiącem oraz o 6,3% we wrześniu 
2016 r.). W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,9% (wobec spadku przed rokiem o 1,4%). W ujęciu rocznym najwięcej wzrosła 
sprzedaż ubrań (32,3%), mebli oraz sprzętu rtv agd (12,2%), a także farmaceutyków (10,3%). We wrześniu 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach 
stałych w skali roku we wszystkich grupach. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w porównaniu z analogicznym 
okresem ub. roku zaobserwowano w „pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 7,5% wobec 14,6% przed rokiem). W okresie styczeń-
-wrzesień br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 7,2% (wobec wzrostu o 5,3% w 2016 r.).

analogicznym miesiącem 2016 roku. W porównaniu z wrześniem ubiegłego 
roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 (spośród 34) działach 
przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji metali (o 15,6%) oraz 
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,8%). Spadek produk-
cji przemysłowej, w porównaniu z wrześniem 2016 r., nastąpił jedynie w 5 
działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 
35,5%). We wrześniu 2017 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 
2016 roku, o 15,5% wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych. Ceny 
produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2017 roku były wyższe niż przed 
rokiem o 3,1%. Zgodne z oczekiwaniami wrześniowe dane oraz niska 
zeszłoroczna baza dla produkcji przemysłowej pozwalają oczekiwać, że dynami-
ka produkcji przemysłowej w październiku br. przyspieszy.

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

Na polskiej giełdzie kolejny miesiąc utrzymuje się dotychczasowy trend 
wzrostowy dużych spółek - WIG20 rośnie o +2,9% m/m, przy jednoczesnych 
spadkach indeksów średnich i małych spółek: mWIG40 krąży w okolicy zera 
(-2,2% m/m) a s WIG80 s pada ( -5,1% m/m). Małe spółki zanotowały siódmy z 

rzędu miesiąc spadkowy a stopa zwrotu od początku roku wynosi już 0% 
(WIG20 prawie +30%, mWIG40 około +15%). Ostatnia tak długa seria spadkowa 
na małych spółkach miała miejsce w 2008 roku i trwała równy rok. Jednak wtedy 
przecena dotyczyła całego rynku a obecnie jedynie najmniejszych podmiotów.
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Październik był początkiem okresu publikacji sprawozdań finansowych za trzeci kwartał 2017 roku. W pierwszej kolejności wyniki przedstawiają duże oraz średnie 
spółki i już można zauważyć analogię do poprzedniego kwartału. Mianowicie o ile duże spółki są w stanie sprostać oczekiwaniom rynkowym, natomiast średnie 
mają problem z przysłowiowym „dowiezieniem wyników”. Dotychczas w indeksie WIG20 negatywnie wynikami zaskoczył jedynie PKN Orlen, natomiast pozytywną 
niespodzianką były Lotos, Orange Polska i Energa. Banki (BZ WBK i mBank) oraz energetyka (PGE i Tauron) pokazały wyniki zbliżone do konsensusu. W przypadku 
spółek z indeksu mWIG40 które opublikowały wyniki, na wyróżnienie zasługuje Orbis (spółka od wielu kwartałów poprawia wyniki), Budimex (aczkolwiek spółka 
sygnalizuje, że obecne marże będą nie do utrzymania w 2018 roku) oraz Netia. Bardzo słabe wyniki po raz kolejny zaprezentowały Forte oraz Trakcja, jak również 
Pfleiderer Group oraz Kernel. W przypadku Kruka, ING Banku Śląskiego i Grupy Kęty wyniki były zbliżone do oczekiwań.

W przypadku małych spółek (sWIG80) na razie nie odnotowaliśmy znaczących negatywnych zaskoczeń, jak miało to miejsce w przypadku mWIG40. Jest jednak za 
wcześnie na wysuwanie zbyt daleko idących wniosków, gdyż raptem kilka podmiotów zdążyło przedstawić dane. Niemniej takie spółki jak Dom Development czy 
Stalexport sprawiły pozytywną niespodziankę inwestorom, a jedynym outsiderem okazał się Ergis. Nie da się oczywiście ukryć, że sentyment do „maluchów” jest 
słaby i obecnie otwieranie pozycji w tych podmiotach jest jak łapanie spadającego noża. Jednak brak negatywnych zaskoczeń w wynikowych liderów tego indeksu 
może być pierwszym sygnałem do próby zahamowania negatywnego sentymentu. Oczekiwania rynkowe nie są wygórowane, a inwestorzy zdają się być już w dużej 
mierze oswojeni z presją po stronie kosztowej z którą zmagają się mniejsze podmioty. Sukcesem będzie zatem przekonanie inwestorów, że największa presja na 
marże jest już za nami, a spółki w coraz większym stopniu przenoszą rosnące koszty na odbiorców końcowych.

Na rynku długu głównym wydarzeniem października była decyzja Europejskie-
go Banku Centralnego odnośnie ograniczania skupu aktywów – obecny limit 
zakupów wynosi 60 mld euro miesięcznie i potrwa do końca 2017 r. Rynek 
oczekiwał redukcji kwoty skupu do około 40 mld euro i jego zakończenia w 
czerwcu (oczekiwania 44% ankietowanych) bądź wrześniu (41%) 2018 roku. 
Alternatywą było podejście „lower for longer”, które zakładało mniejszy 
nominalny skup miesięcznie, jednak trwający dłużej, co miałoby na celu 
„oswojenie” rynku z dobiegającym do końca program luzowania monetarnego.

Ostatecznie decydenci ECB zdecydowali, iż od stycznia przyszłego roku 
miesięczna skala zakupów wyniesie 30 mld euro i potrwa kolejne 9 miesięcy. 
Ponadto prezes, Mario Draghi, zasygnalizował, że nie będzie skokowego 
wygaszenia QE po tym okresie, a gdyby zaszła tak potrzeba, zostanie nawet 
wydłużony. Sama konferencja, jak również komunikat, miały bardzo gołębi 
wydźwięk, co szybko zostało odzwierciedlone w notowaniach długu. Rentow-
ności obligacji w strefie euro wyraźnie spadły, a spready kredytowe na 
peryferiach zawęziły się względem niemieckich bundów.

OBLIGACJE
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Krajowy rynek długu nie skorzystał na poprawie sentymentu w strefie euro. Rentowności polskich 10-cio latków straciły nieznacznie w październiku, co w połączeniu 
ze zwiększonym popytem na papiery niemiecki przełożyło się na wzrost spreadu między nimi do ponad 3 punktów procentowych (3,07 p.p. na koniec października). 
Tak duża różnica w wycenie długu była ostatnio notowana w maju 2017. Trzeba jednak uwzględnić fakt, iż w strefie euro luźna polityka monetarna zostanie utrzyma-
na jeszcze przez co najmniej kilka kwartałów, a w Polsce rynek wycenia pierwszą podwyżkę kosztu pieniądza na przełomie 2018/19 roku (na podstawie kontraktów 
FRA). Taki scenariusz może w najbliższych miesiącach wywierać presję na rozszerzenie spreadu między krajowymi i niemieckimi obligacjami skarbowymi.
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Październik był udanym miesiącem na rynku miedzi. Ceny czerwonego 
kruszywa wzrosły do najwyższego od 3 lat poziomu – 7100 USD/tonę. Pozytyw-
ny sentyment wspieranym był wrześniowym danymi o imporcie miedzi do 
Chin, który wyniósł 430 tys. ton, co oznaczało wzrost o 26% względem 
analogicznego miesiąca zeszłego roku. Spekulacyjna pozycja długa netto 
wzrosła w stosunku do września o prawie 17,5 tys. kontraktów, co wynikało 

zarówno z kapitulacji spekulantów obstawiających spadki cen miedzi (spadek 
pozycji krótkich o 8 ,3 t ys. k ontraktów), j ak r ównież zwiększania pozycji 
długich (wzrost o 9,2 tys. kontraktów). Rynek pozostaje tym samym mocno 
przeważony w stronę grających na dalszą zwyżkę notowań.
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Zespół Inwestycyjny Departamentu Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
październik 2017 r.

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez 
zapowiedzi. W takim przypadku Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Domem Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami jest KNF. DOM MAKLERSKI ALFA 
ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. +48 22 256 39 90, fax. +48 22 256 39 91, sekretariat@dmalfa.pl, www.dmalfa.pl

Październik był kolejnym wzrostowym miesiącem na rynku ropy naftowej. Notowania kontraktów terminowych na odmianę WTI wzrosły w skali miesiąca o 5,2% 
zbliżając się do tegorocznych szczytów, które znajdują się tuż ponad poziomem 55 USD. Natomiast kontrakty na ropę Brent zyskały 7,3% pokonując granicę 60 USD 
i znajdując się tym samym na najwyższych poziomach od lipca 2015 roku.

Ceny ropy naftowej były wspierane pozytywnymi z punktu widzenia strony popytowej informacjami, które w październiku trafiały na rynki z wielu stron. Wśród tych 
najważniejszych, które wywarły największy wpływ na notowania można wymienić zaostrzenie się konfliktu pomiędzy Irakiem a zamieszkującymi północne obszary 
kraju Kurdami. Już we wrześniu pojawiły się obawy o ograniczenie podaży ropy naftowej z tamtejszego bogatego w złoża regionu, gdy Turcja sprzeciwiając się 
organizacji referendum niepodległościowego w Kurdystanie zagroziła zamknięciem głównego kurdyjskiego ropociągu przebiegającego przez jej terytorium. 
Produkcja surowca w tamtym regionie stanowi około 15% całkowitego wydobycia Iraku, który jest jednym z największych producentów w kartelu OPEC. W paździer-
niku w wyniku interwencji irackich sił rządowych w okolicach miasta Kirkuk eksport czarnego złota z pól naftowych z tamtego regionu zmniejszył się o około 30%, 
co pomogło rosnąć cenom kontraktów. Innym istotnym czynnikiem wspierającym notowania były informacje, jakie docierały na rynki ze strony przedstawicieli 
krajów OPEC oraz pozostałych członków porozumienia o ograniczeniu produkcji surowca. Wynika z nich, że na najbliższym posiedzeniu kartelu, które zaplanowane 
jest na 30 listopada, zostanie podjęta decyzja o przedłużeniu trwającej do końca marca 2018 roku umowy o redukcji wydobycia ropy naftowej nawet o kolejne 9 
miesięcy, czyli do końca przyszłego roku. Dodatkowo członkowie porozumienia zapowiadają, iż przygotują odpowiednią strategię zakończenia ograniczania produk-
cji polegającą na stopniowym znoszeniu ponieważ zapobiegnie to gwałtownemu zalaniu rynku ropą naftową, co negatywnie odbiłoby się na notowaniach czarnego 
złota w przyszłości, a tego OPEC wolałby z całą pewnością uniknąć.
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PRZYKŁADOWE PORTFELE MODELOWE

PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY
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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 doświad-
czenia 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.

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez 
zapowiedzi. W takim przypadku Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Domem Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami jest KNF. DOM MAKLERSKI ALFA 
ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. +48 22 256 39 90, fax. +48 22 256 39 91, sekretariat@dmalfa.pl, www.dmalfa.pl


