
Jeśli chcieć by szukać giełdy którą, tak jak GPW w Warszawie, ominęła hossa, to…trzeba się naszukać jak czubajki kani, 

albo borowika ceglastoporego – ale można znaleźć. A tą giełdą jest: Buenos Aires. Argentyńczycy w tym roku 

zbankrutowali już po raz 9 w swojej historii. W związku z tym postanowili odejść od ścieżki reform i postawili w wyborach 

na centrolewicę, która obiecuje wzrost gospodarczy już po 180 dniach rządów. Jest to odważna deklaracja, ale zdaniem 

wielu analityków, powinniśmy raczej przygotowywać się na jubileuszowe 10 bankructwo. W październiku na rodzimym 

ryneczku, doszło do przeceny banków, z tym że, widać było tym razem nie bezmyślne zlecenia koszykowe i sprzedawanie 

całego sektora, a bardziej selektywną przecenę. Co niektórzy po wyroku (wytycznych) TSUE już raportują pogorszenie 

wyników i dlatego spadali mocno (ALIOR i właściciel PZU), a ci których wyrok ten może dotyczyć mniej już nie poddali się 

przecenie. Wydaje się, że sektor bankowy będzie tym, którego zmienność będzie w nadchodzących miesiącach 

największa. Ogólnie polski rynek wydaje się mocno niedowartościowany w stosunku do rynków, na których szaleje od 

dekady hossa. W końcówce miesiąca mieliśmy kilka dobrych informacji (albo zinterpretowanych jako dobre) co pozwoliło 

na kontynuowanie tego przyjaznego trendu a w konsekwencji ustanowienie kolejnych rekordów na Wall Street. 

Napłynęły na przykład optymistyczne wieści w sprawie negocjacji handlowych prowadzonych na linii USA-Chiny. 

Według prezydenta D. Trumpa, podpisanie wstępnej umowy mogłoby mieć miejsce już podczas szczytu w Chile, które 

odbędzie się w dniach 16-17 listopada. S&P500 zanotował więc nowy rekord wszech czasów na poziomie 3039.42. Bliski 

nowych rekordów jest też amerykański Nasdaq 8325.98. Wydaje się, że jeśli nawet giełdy w nadchodzącym miesiącu 

poprawią rekordy to jesteśmy bardzo blisko spadków. Zbudowana na większości indeksów amerykańskich formacji 

podwójnego szczytu a także piąta fala w teorii fal Elliota sugeruje nadejście znacznie gorszych czasów dla amerykańskiej 

giełdy. W pierwszym tygodniu listopada w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie FOMC, na którym 

najprawdopodobniej dojdzie do trzeciej z rzędu obniżki głównej stopy procentowej w tym roku. Rynek aktualnie wycenia 

prawdopodobieństwo cięcia kosztu pieniądza za oceanem na poziomie 90%, dlatego też wątpliwy wydaje się być 

scenariusz "buntu” Rezerwy Federalnej. Jeżeli chodzi o Stary Kontynent, Unia Europejska oficjalnie potwierdziła, 

że zgadza się na przedłużenie terminu brexitu o kolejne trzy miesiące z opcją wcześniejszego wyjścia Wielkiej Brytanii ze 

Wspólnoty przed dniem 31 stycznia 2019 r.  Na organizowanej przez Generali konferencji, usłyszeliśmy mocną tezę, 

że jest spora szansa na wzrost polskiego rynku….w 2021 lub 2022 roku. Mając mocną nadzieję, że tak długo nie trzeba 

będzie czekać - pozostaje owinąć się w koc, nalać czegoś mocniejszego do szklanki i uzbroić się w cierpliwość…

AKCJE
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OCENA PERSPEKTYW KLAS AKTYWÓW:

Komentarz do tej klasy aktywów zacznie się w tym miesiącu nietypowo - bo od obligacji korporacyjnych. 

Powodem są poważne zmiany, które zapisano w rzutem na taśmę przyjętej, znowelizowanej ustawie o ofercie. Sejm jeszcze 

w starym składzie na dwudniowym posiedzeniu przyjął treść znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej, a senatorowie – 

w zasadzie pozbawieni możliwości odesłania poprawek do izby niższej, przyjęli ją jednogłośnie. Jeśli podpisze ją prezydent, 

wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji.  Odtąd wszystkie emisje obligacji będą publiczne, choć nie wszystkie będą 

wymagały publikacji memorandum informacyjnego lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Zmienić ma się nieco 

odpowiedzialność agentów emisji, a same obligacje będą powstawać już w ewidencji agenta (a nie dopiero w KDPW). 

W sumie – bezpieczeństwo uczestników rynku wzrośnie.  Oczywiście w miejsce obligacji, które wyemitować będzie 

znacznie trudniej bez udziału profesjonalnej i stawiającej na długotrwałe relacje firmy inwestycyjnej, pojawiają się nowe 

formy takie jak choćby publiczne emisje weksli, ale to już nie jest problemem tego rynku, a bardziej ludzkiej natury. 

Jeśli chodzi o dług skarbowy to nie należy krótkoterminowo zakładać by rentowności polskich obligacji kontynuowały ruch 

w dół. Z okoliczności lokalnych, przedstawiciele partii rządzącej sugerowali w ostatnich dniach, że w 2020 wpływy mogą być 

niższe, a wydatki wyższe niż planowano w projekcie budżetu z zerowym deficytem. W rezultacie rynek może zacząć 

OBLIGACJE

01.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Wskaźnik nastawienia*: Akcje spółek polskich

Akcje o dużej kapitalizacji

Akcje rynków rozwiniętych

Akcje spółek wzrostowych

Akcje spółek zagranicznych

Akcje o małej kapitalizacji

Akcje rynków rozwijających się

Akcje spółek dywidendowych



Wskaźnik nastawienia*: Obligacje emitentów 

posiadających rating inwestycyjny

Obligacje emitentów krajowych

Obligacje emitentów

nieposiadających

ratingu inwestycyjnego

Obligacje emitentów zagranicznych

OBLIGACJE

02.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Wpływ spodziewanej obniżki FOMC na rynek jest trudny do oszacowania. Analitycy lubują się wtedy w komentarzach 

w słowie „wydźwięk neutralny”. Prawdopodobnie potrzeba dni, by poznać ostateczną reakcję rynku, a po drugie czekają 

nas jeszcze istotne publikacje na początku listopada (raport z rynku pracy USA), który także prawdopodobnie wywierać 

będzie wpływ na rynek. Po dzisiejszych dobrych danych PKB USA (1,9%)  - rośnie jednak prawdopodobieństwo, 

że dolar ostatecznie zyska. Październikowe osłabienie USD z poziomu 1,09 na poziom 1,1160 wydaje się korektą w 

trwającym od początku 2018 roku trendzie umacniania się USD. Do realizacji tego scenariusza potrzeba jeszcze 

stosunkowo dobrego wydźwięku płynącego z rynku pracy w USA. Spodziewane słabe dane PKB strefy euro mogą także 

stać się argumentem za osłabieniem euro. 1 listopada była prezes MFW, Christine Lagarde, zastąpi Mario Draghiego na 

stanowisku prezesa EBC. Podczas ostatniej konferencji prasowej Mario Draghi wytyczył kierunek polityki na co 

najmniej 2-3 kolejne posiedzenia EBC. Część analityków wskazuje, że powołanie na to stanowisko Lagarde może 

okazać się problematyczne, zważywszy, że nie ma ona ugruntowanego doświadczenia w zakresie polityki pieniężnej. 

Lagarde i jej zastępca, De Guindos, są przede wszystkim doświadczonymi menedżerami, jednak jeżeli prognoza 

ekonomiczna w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie, niezbędni będą decydenci myślący w niekonwencjonalny 

sposób i oferujący świeże pomysły i strategie, a Lagarde do takich osób nie należy. Mała zmienność głównej pary 

walutowej, ale z umocnieniem EUR, wpływają także na stabilizację złotego. Polska waluta zanotowała spore 

umocnienie i pozostaje w dobrej kondycji. EUR/PLN i USD/PLN znajdują się przy trzymiesięcznych

minimach – odpowiednio 4,26 i 3,83. W przypadku aprecjacji dolara złoty mógłby również znaleźć się pod presją 

podażową i kończyć listopad bliżej 4,30 i 3,90.  Ważny w Polsce rynek funta z pewną ulgą przyjął decyzję parlamentu 

o wcześniejszych wyborach, które będą mieć miejsce 12 grudnia. Oznacza to przynajmniej chwilę spokoju w tym 

temacie, choć Brexit został odłożony jedynie o 3 miesiące i to, czy do niego dojdzie w dużej mierze zależeć będzie od 

składu nowego parlamentu. Największym ryzykiem jest ponowny brak większości dla którejkolwiek z opcji. 

Szansą z kolei jest uzyskanie technicznej większości przez obecną opozycję. Choć Partia Pracy i Liberalni Demokraci 

wykluczają jakąkolwiek koalicję, partie te mogłyby przynajmniej porozumieć się w kwestii drugiego referendum. 

Podobnie z CHF wydaje się, że umocnienie złotego do tej waluty też się wyczerpuje, tym bardziej ze spadek 

poniżej 4 zł był bardzo intensywny (na 3,8641 w dniu 31.10). W listopadzie mamy dwa dni świąt a bywało, 

że po powrocie z przedłużonego weekendu kursy walutowe znajdowały się już w innym miejscu…

WALUTY

Wskaźnik nastawienia*: PLN Waluty obce

wyceniać scenariusz wyższej podaży obligacji by pokryć deficyt. Minimum roczne na poziomie 1,75% dla obligacji 10 letniej 

wydaje się póki co niezagrożone. Z drugiej strony, dopóki rentowności na świecie wyraźnie się nie pogorszą, załamanie 

polskiemu długowi też nie grozi. Wydaje się, że anomalia w postaci ujemnych rentowności skarbowego długu wielu państw 

europejskich potrwa jeszcze czas jakiś. Co ciekawe – można znaleźć także obligacje korporacyjne których rentowność jest 

ujemna (NESTLE). Na drugim biegunie znalazła się 9 letnia obligacja argentyńska, która zanotowała rentowność  

28%...Jeden i drugi wariant – ujemnych czy kilkudziesięcioprocentowych rentowności - na razie Polski nie dotyczy.

Zbliża się termin transferu z OFE, domyślnie na prywatne indywidualne konta emerytalne członków OFE albo – jeśli ci 

wyrażą taką wolę – na ich konta w ZUS. Premier nazywa to prywatyzacją pieniędzy zgromadzonych w OFE. Trudno sobie 

wyobrazić jakiś scenariusz, który mógłby pozytywnie wpłynąć na rynek akcji. Teoretycznie dziurę po OFE wypełnić mają na 

giełdzie PPK. Tymczasem badanie Work Service wskazuje na nikłe zainteresowanie pracowników programem – a wynika 

z niego, że do programu nie przystąpi około 50% pracowników.
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Wskaźnik nastawienia*: Surowce spożywcze Metale

03.
*wskaźnik pokazuje ocenę atrakcyjności różnych klas aktywów. Kolorem żółtym oznaczono obecne nastawienie, kolorem szarym zaznaczono nastawienie w zeszłym miesiącu. 
Im wskaźnik bardziej przeważony w kierunku danej klasy tym wyższa jest ocena jej atrakcyjności. 

Główny Analityk Phinance S.A. – Marcin Lau
Listopad 2019 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 Phinance 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 Phinance S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Phinance S.A. ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań.
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Bardzo ciekawie kształtują się wykresy złota i srebra. Oba metale po spektakularnym wzroście od maja do sierpnia, 

konsolidują się. Złoto tuż pod poziomem 1500$/ozt a srebro 1800¢/ozt. Oba metale narysowały formacje flagi, która 

sugeruje dynamiczne wybicie. Sama flaga nie wskazuje nam kierunku wybicia a jedynie jego intensywność, ale wydaje 

się bardzo prawdopodobne kontynuowanie zapoczątkowanych rok temu wzrostów. W zbliżającym się miesiącu 

pewnie roczne maksimum na złocie (1566$/ozt) jeszcze nie zostanie osiągnięte, ale w kolejnych miesiącach może się 

tak stać. Trend odwrócić może oczywiście jakaś diametralna poprawa w relacjach USA-Chiny, na przykład przełom 

16-17.11 na szczycie w Chile. Wydaje się jednak, ze trend wzrostowy jest na tyle mocny, że nawet kilku procentowa 

korekta, może tylko spowolnić  marsz w górę. Po ubiegłotygodniowych zwyżkach, notowania ropy naftowej znalazły się 

pod większą presją strony podażowej. Cena ropy naftowej WTI oscyluje obecnie w okolicach 55,40 USD za baryłkę, 

podczas gdy notowania ropy Brent zeszły poniżej 61 USD za baryłkę. Odreagowanie wzrostowe cen ropy naftowej nie 

dziwi, biorąc pod uwagę wrześniowy mocny spadek cen. Niemniej, w związku z oczekiwaniami zwyżki zapasów ropy 

naftowej w USA, wydaje się, że lada dzień cena zacznie spadać. Jak podaje agencja Reuters, w  minionym tygodniu 

zapasy ropy naftowej najprawdopodobniej wzrosły o 700 tys. baryłek. Jeśli te oczekiwania się urzeczywistnią, to ceny 

ropy naftowej mogą pozostać pod presją podaży. W ubiegłym miesiącu to właśnie nieoczekiwany spadek zapasów ropy 

w USA przyczynił się do zwyżki – choć niewielkiej cen tego surowca. Z drugiej strony, Arabia Saudyjska współpracuje 

ściśle z Rosją w sprawie porozumienia naftowego, limitującego produkcję ropy naftowej w obu krajach oraz innych 

państwach OPEC+ co ogranicza podaż i pewnie nie pozwoli cenie spaść zbyt dotkliwie. Ciekawie było na ważnym dla 

Polski rynku – rynku miedzi. W październiku, notowania miedzi wzrosły z 2,54 na 2,68-2,69 USD za funt. 

Presję spadkową na ceny miedzi wywołują nieustające obawy o spowolnienie gospodarcze na świecie, 

jednak wsparciem pozostaje m.in. sytuacja w Chile (30% światowej produkcji). Od dwóch tygodni 

w kraju tym trwają zamieszki. W tym tygodniu symboliczne dołączenie do protestów zaplanowali górnicy z kopalni 

Escondida – największej kopalni miedzi na świecie (KGHM licząc po ilości wydobytej miedzi jest 4).
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