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AKCJE

Wrześniowe publikacje danych makroekonomicznych z Polski wypadły 
pozytywnie, w większości przypadków bijąc rynkowe oczekiwania. Odczyty 
wskazują na bardzo prawdopodobny mocny wzrost gospodarczy w trzecim 
kwartale, a także na odbicie inflacji w wyniku dalszego wzrostu zatrudnienia i 
narastania presji płacowej.

Opublikowane we wrześniu dane dotyczące sierpniowej produkcji przemysło-
wej okazały się znacznie lepsze od rynkowych oczekiwań. Odczyt wyniósł 8,8% 
r/r, podczas gdy konsensus zakładał wzrost o 6% r/r. Wskaźnik oczyszczony z 
efektów kalendarzowych i sezonowych wzrósł z 6,7 do 8,1% r/r, czyli najwięcej 
od grudnia 2011 r. Wg informacji podanych przez GUS 30 spośród 34 sektorów 
przemysłu odnotowało wzrost produkcji w porównaniu do sierpnia ubiegłego 
Dynamika PKB oraz jego składowe

roku, natomiast aż w 10 z nich dynamika ta przekroczyła 10% r/r, co jest 
niewątpliwie pozytywną informacją.

Bardzo dobrze wypadła sierpniowa produkcja budowlano-montażowa, co było 
zgodne z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się mocnego odczytu. 
Jednakże wzrost o 23,5% w ujęciu rocznym zawdzięczamy głównie efektowi 
niskiej bazy, bowiem w sierpniu ubiegłego roku sektor budowlany wyznaczył 
dołek aktywności. Potwierdza to miesięczna dynamika nieuwzględniająca 
czynników sezonowych, która wyniosła -0,8%. Wspomniana niska baza 
powinna również pozytywnie przełożyć się na dynamikę inwestycji w polskiej 
gospodarce w zakończonym właśnie trzecim kwartale, jednakże na tę informa-
cję będziemy musieli jeszcze poczekać.

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

Po mocnych sierpniowych wzrostach, wrzesień okazał się korekcyjnym 
miesiącem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks najwięk-
szych spółek (WIG20) stracił -2,5%, małych spółek (sWIG80) -2,9%, a indeks 
średnich spółek (mWIG40) zyskał +1,6%. Tym samym uległa kompresji różnica 
między stopami zwrotu uzyskanymi w tym roku między największymi i średnimi 
spółkami i wyniosła na koniec miesiąca 7,6 punktu procentowego (12,7 p.p. na 
koniec sierpnia). Trudno uznać wzrost indeksu mWIG40 za kluczowy, gdyż za 
całość aprecjacji odpowiadał jedna spółka, CDProjekt, która wzrosła prawie 
40% po publikacji bardzo dobrych wyników finansowych za drugi kwartał 2017 
roku. Korygując indeks o tą spółkę stopa zwrotu wyniosła -1,9%, co wskazuje, iż 
nie mieliśmy do czynienia z szerokim napływem kapitału do tego segmentu.

Lepiej od rynkowego konsensusu wypadł odczyt sprzedaży detalicznej, która w sierpniu w ujęciu realnym (w cenach stałych) urosła o 6,9% w porównaniu do tego 
samego miesiąca w ubiegłym roku. W ujęciu nominalnym (w cenach bieżących) dynamika ta wyniosła 7,6% r/r, wobec oczekiwań analityków na poziomie 7,1% r/r. 
Wzrost sprzedaży został odnotowany we wszystkich 9 kategoriach badanych przez GUS. Opublikowane dane wskazują na to, iż wzrost gospodarczy w trzecim 
kwartale powinien być wspierany nie tylko wspomnianym wcześniej odbiciem w inwestycjach, ale również utrzymaniem mocnej dynamiki konsumpcji z drugiego 
kwartału. Jednakże warto zaznaczyć, iż w kolejnych miesiącach na odczyty sprzedaży detalicznej wpływać będzie wygasający wspierający konsumpcję efekt 
wprowadzonego w ubiegłym roku programu Rodzina 500 Plus.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 6,6% r/r, to więcej niż wynosił rynkowy konsensus – 5,7% r/r. Warto zauważyć, 
że jest to najwyższy odczyt od 2012 r. Natomiast zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu, zgodnie z oczekiwaniami analityków, o 4,6% r/r, co 
przekłada się na wzrost o 3,5 tys. etatów w porównaniu do lipca. Mocne odczyty przełożyły się pozytywnie na dynamiki funduszu płac, który nominalnie wzrósł o 
11,6% r/r, a w ujęciu realnym o 9,8% r/r.

Na tle innych krajów wschodzących (ang. Emerging Markets; EM) krajowy rynek 
również wypadł słabo. Indeks MSCI Emerging Markets stracił we wrześniu 
-0,55%, natomiast indeks MSCI Poland -2,33%. Tym samym od początku roku 
stopy zwrotu z tych indeksów niemal się zrównały (+25,5%). Najsłabiej we 
wrześniu na krajowym podwórku radziły sobie spółki energetyczne (PGE, 
Tauron, Energa) oraz górnicze (KGHM, JSW). Bezapelacyjnym liderem były 
natomiast spółki chemiczne (Ciech, Grupa Azoty, Synthos).
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Stopy zwrotu od początku roku

Tempo miesięcznej redukcji bilansu FED.

Delikatne ochłodzenie sentymentu do krajów EM miało swoje źródło w umacniającym się dolarze, co było reakcją na jastrzębią retorykę prezes FED. Janet Yellen 
podtrzymała stanowisko, iż należy kontynuować stopniowe podwyżki stóp, pomimo niższej od oczekiwanej inflacji. To pewnego rodzaju „novum”, gdyż rynek 
zakładał, że FED będzie wstrzemięźliwe w działaniu, do czasu powrotu inflacji w okolice 2%. Ostatnie wypowiedzi wskazują jednak, że zacieśnianie polityki monetar-
nej jest potrzebne, aby nie dopuścić do zbytniego przegrzania gospodarki. Rynek bardzo szybko skorygował swoje oczekiwania odnośnie grudniowej podwyżki 
stóp, wyceniając jej prawdopodobieństwo na ponad 70% wobec 40% kilka tygodni temu, co przełożyło się na odpływ kapitału z krajów rozwijających się. Według 
szacunków Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF) we wrześniu inwestorzy zagraniczni wycofali z giełd krajów zaliczanych do rynków wschodzących łącznie 2,7 
mld USD. Był to pierwszy taki miesiąc od listopada 2016 roku. To pokazuje jak wrażliwie będą przepływy w krajach EM na siłę dolara a przy braku napływów 
krajowych środków na GPW pozostajemy „zakładnikami” zagranicznych inwestorów. 
 

Światowe rynki finansowe wchodzą obecnie w nową rzeczywistość – zacieśnia-
nie polityki monetarnej. We wrześniu FED oficjalnie potwierdził rozpoczęcie 
redukcji aktywów począwszy od października, zaś prezes ECB zasygnalizował, 
że począwszy od 2018 roku skup aktywów będzie ograniczony (obecnie 60 mld 
euro miesięcznie), Bank Centralny Kanady (BOC) ponownie zaskoczył podwyżką 
stóp procentowych o 25 punktów bazowych (druga w tym roku) a prezes BOE 
zasygnalizował taki ruch na listopadowym posiedzeniu. Jedynym krajem który 
nie planuje obecnie zmian w ultra luźnej polityce monetarnej pozostaje BOJ. 
Obecnie na rynek trafia miesięcznie około 100 mld USD w ramach skupu 
aktywów prowadzonych przez banki centralne (ECB oraz BOJ), co już jest 
wielkością o 50 mld USD mniejszą w stosunku do początku 2017 roku. Według 
obecnych oczekiwań banki centralne przestaną „pompować” pieniądze na 
początku 2019 roku – efekt wygaszanie skupu obligacji przez ECB; przyspiesze-
nie redukcji bilansu przez FED i niezmieniona polityka BOJ. To w jakim tempie 
pieniądze będą wypompowywane z rynku pozostaje pewną niewiadomą. 

Zakładając, że FED osiągnie zakładaną redukcję aktywów pod koniec 2018 roku 
(50 mld USD); ECB wygasi skup ale nie rozpocznie redukcji aktywów, a BOJ 
utrzyma obecną politykę to rynek będzie uszczuplany kwotą o około 10 mld 
USD miesięcznie.
Warto również przypomnieć, jak począwszy od października 2017 roku będzie 
wyglądać redukcja bilansu FED. Przez pierwsze trzy miesiące (październik-gru-
dzień 2017 r.) bilans będzie redukowany o 10 mld USD miesięcznie, przy czym 
6 mld USD będą stanowić obligacje skarbowe a 4 mld USD hipoteczny list 
zastawny (ang. MBS; mortgage-backed securities). Wartości te będą zwiększane 
co kwartał odpowiednio o 6 mld USD i 4 mld USD, czyli łącznie redukcja będzie 
przyspieszać o 10 mld USD co kwartał. Zwiększanie będzie prowadzano tak 
długo, aż redukcja aktywów osiągnie wartość 50 mld USD miesięcznie, czyli 
według obecnych planów nastąpi to w ostatnim kwartale 2018 roku.

OBLIGACJE
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Pomimo, iż rynek spodziewał się oficjalnego ogłoszenia redukcji aktywów na wrześniowym posiedzeniu FED, pewnym zaskoczeniem okazała się retorykach 
prezesów banków centralnych. Jak już wcześniej zasygnalizowaliśmy, prezes ECB Mario Draghi zapowiedział przegląd obecnej polityki monetarnej i dostosowanie 
jej do nowych warunków gospodarczych, co rynek odczytał jak zapowiedź ograniczenia QE. Natomiast najnowsze projekcje ścieżki stóp procentowych w USA 
sugerują, iż bankierzy z Fed nadal oczekują jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w 2017 r. i trzech w 2018 r. Rynek wyceniał prawdopodobieństwo tegorocz-
nej podwyżki na około 40%, a na przyszły rok zakładał tylko jedną podwyżkę. Częściowe dostosowanie oczekiwań rynkowych spowodowało wyprzedaż zarówno 
amerykańskich, jak i europejskich obligacji. Również polskie papiery skarbowe straciły na wartości, jednak spread do niemieckich obligacji pozostał na niezmienio-
nym poziomie. Tym samym za wzrost rentowności polskich obligacji odpowiadały głównie ruchy na obligacjach bazowych. 
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Jastrzębia retoryka FED odcisnęła swoje piętno również na notowaniach 
miedzi. Umacniający się dolar amerykański skłonił część inwestorów do 
realizacji zysków i tym samym przełożył się na przecenę surowca. Podtrzyma-
na została w ten sposób prawidłowość obserwowana od kilku lat, iż po trzech 
miesiącach wzrostu cen miedzi, kolejny przynosi korektę. 

Pozycja spekulacyjna netto cały czas pozostaje długa, jednak we wrześniu 
spadła z prawie 50 tys. do zaledwie 30 tys. co było głównie pochodna zamyka-
nia pozycji długich (spadek o 40 tys. kontraktów). Pomimo, iż inwestorzy w 
dalszymi ciągu „obstawiają” wzrostu cen czerwonego kruszywa, to sytuacja 
wydaje się obecnie bardziej zbilansowana niż w zeszłym miesiącu, co pozwala 
z lekkim optymizmem patrzyć na kolejny miesiąc.

SUROWCE
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Pozycje spekulacyjne w kontraktach na miedź
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Zespół Inwestycyjny Departamentu Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Wrzesień 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

W ostatecznym rozrachunku wrzesień okazał się jednak udanym okresem dla byków na globalnym rynku ropy naftowej. Notowania kontraktów terminowych na 
ropę Brent zyskały w skali miesiąca 7,4%, znajdując się przez pewien czas na najwyższych poziomach od 26 miesięcy. Z kolei ceny kontraktów na ropę WTI wzrosły 
we wrześniu o 9,4%. Był to największy miesięczny wzrost cen amerykańskiego benchmarku w tym roku. Notowania surowca wspierane były publikacją comiesięcz-
nych raportów publikowanych przez kartel OPEC i Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), które prognozują wzrost popytu na ropę naftową w tym roku, a 
także zmniejszenie się nadwyżki zapasów ropy i benzyny, w efekcie czego powinny one powrócić do swojego długoterminowego trendu. Duży wpływ na notowania 
kontraktów miała informacja ze strony Turcji, która sprzeciwiając się organizacji referendum przez Kurdów zamieszkałych w sąsiadującej i bogatej w złoża ropy 
północnej części Iraku zagroziła zamknięciem głównego kurdyjskiego ropociągu przebiegającego przez jej terytorium. W wyniku obaw inwestorów o ograniczenie 
podaży surowca notowania czarnego złota gwałtownie wzrosły, choć, przynajmniej póki co, ryzyko to się nie zmaterializowało.
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W minionym miesiącu spread pomiędzy cenami europejskiego benchmarku – ropy Brent, a amerykańskiego benchmarku – ropy WTI wciąż utrzymywał się na 
relatywnie wysokim poziomie, a  nawet zwiększył się w porównaniu do sierpnia wynosząc w szczytowym momencie 6,8 USD. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy była dysproporcja w zachowaniu się notowań obu rodzajów czarnego złota w pierwszej połowie września. W Stanach Zjednoczo-
nych sektor rafineryjny dotknięty atakiem huraganów zgłaszał znacznie mniejsze zapotrzebowanie na krajową ropę, w związku z czym na początku miesiąca ceny 
amerykańskiego benchmarku znajdowały się pod presją, podczas gdy ropa Brent zachowywała się zdecydowanie lepiej, przez co spread Brent-WTI rozszerzył się 
jeszcze bardziej w stosunku do końcówki sierpnia.

Spread Brent-WTI
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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


