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Wartości aktualne na piątek, 20/10/2017, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie 
poprzedniego tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

investing.com 

 
 
 
 
 
 
Niemcy: Indeks mierzący nastroje ekonomiczne menadżerów w Niemczech osiągnął wartość 116,7 punktu, czyli 
o 1,5 punktu więcej niż szacunki analityków. Jest to najlepszy wynik w historii. To kolejne, po odczytach 
niemieckiego PMI potwierdzenie bardzo dobrych nastrojów panujących w niemieckiej gospodarce. Co więcej, 
bardzo pozytywne dane płyną z niemieckiego ministerstwa finansów – zgodnie z szacunkami nadwyżka 
budżetowa może wynieść 14 mld euro, co pozwoliłoby pokryć koszty związane z utrzymaniem imigrantów bez 
konieczności rozwiązywania przeznaczonych na ten cel rezerw.  
 
Wielka Brytania: PKB w Wielkiej Brytanii w trzecim kwartale urósł o 1,5% rok do roku, o 0,1% więcej niż 
oczekiwali analitycy.  
 
Polska: Ważą się losy projektu ustawy o zakazu handlu w niedziele. Polska Grupa Supermarketów poparła projekt 
„Solidarności” dotyczący całkowitego zakazu handlu w każdą niedzielę. Obecny projekt proponowany przez rząd 
zakłada możliwość handlu w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.  
 
Chiny: Yang Weimin, wicedyrektor Małej Grupy Kierowniczej do spraw Gospodarki i Finansów zaznaczył, że Chiny 
nie będą już za wszelką cenę dążyć do wysokiego wzrostu gospodarczego, lecz skupią się na wzroście wysokiej 
jakości – takie podejście, w ocenie Weimina, ma zapewnić Chinom dołączenie do grona krajów rozwiniętych. 
Problemem jest to, że Weimin nie zaznaczył co rozumie pod pojęciem „wzrost wysokiej jakości” – czy wzrost 
jakości produktów, czy na przykład zmianę struktury PKB. 
 
Polska: Rada Polityki Pieniężnej w nadchodzących kwartałach spodziewa się stabilizacji stóp procentowych 
umożliwiającej realizację celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierającej ożywienie inwestycji – wynika z opisu 
dyskusji członków RPP sporządzonego podczas posiedzenia 4 października. Można zatem spodziewać się, iż w 
najbliższym czasie stopy procentowe w Polsce nie ulegną zmianom.  
 
Europa: Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego poinformował w czwartek, iż EBC zdecydował o 
wydłużeniu programu luzowania ilościowego (skupu obligacji z rynku) co najmniej do września 2018, przy 
jednoczesnym ograniczeniu programu o połowę, to jest do € 30 mld miesięcznie. Wpłynęło to bardzo silnie na 
kurs eurodolara, który w związku z tą decyzją zanurkował o blisko 1,4%. Przełożyło się to również na wartość 
złotówki – cena jednego dolara wzrosła aż o 6 groszy.   
 
UE: Jak donosi Eurostat dochód gospodarstw domowych na jednego mieszkańca wzrósł o 0,9%, przy wzroście 
konsumpcji o 0,5%.  
 
Polska: Zgodnie z zapowiedziami wiceministra finansów, Leszka Skiby, wzrost PKB w 2017 roku ma wynieść lekko 
powyżej 4%, a deficyt budżetowy ma wynieść 31,2 mld PLN.  
 

USD/PLN 3,6586 EUR/PLN 4,2473 CHF/PLN 3,6658 
 

EUR/USD 1,1608 

WIG 20 2.488,5 
 

S&P500 2.581,07 DAX 30 13.217,54 
 

FTSE  7.505,03 
 

Dane makroekonomiczne 

Rynki w liczbach 



      Poniedziałek, 30/10/2017 
 

 
 

 
 
Polska: FTSE Russell, dostawca indeksów dla London Stock Exchange przesunął niedawno Polskę do grupy 
krajów rozwiniętych. Waga Polski w FTSE Rusell All Cap Developed Index wyniesie 0,165% i będzie 
aktualizowana w miarę rozwoju polskiego rynku w odniesieniu do pozostałych rynków ujętych w indeksie.  

 
 
 
 
 
 
 
USA: Niepokojąca sytuacja na rynku amerykańskiego długu – inwestorzy spodziewają się wzrostu 
krótkoterminowych stóp procentowych w grudniu. Jednocześnie rentowność dwuletnich amerykańskich 
obligacji w ciągu roku wzrosła o 100%. Zbliżenie się długo i krótkoterminowej stopy procentowej może świadczyć 
o obawie inwestorów przed recesją - do jednoznacznego sygnału zwiastującego recesję jeszcze trochę brakuje, 
ale warto bacznie obserwować rentowności amerykańskich obligacji.  
 
Polska: Po decyzji EBC rentowność dwuletnich obligacji RP spadła do poziomu 1,65%. Powodem jest to, że 
zewnętrzna presja na stopy procentowe spadła, co z kolei przełożyło się na wzrost rentowności obligacji 
krótkoterminowych.  
 
 
 
 
 
 
 
Wino: Organisation Internationale de la vigne et du vin, czyli międzynarodowa organizacja zajmująca się 
technicznymi i naukowymi aspektami produkcji wina, przewiduje, że w związku z niekorzystnymi dla wina 
warunkami pogodowymi (duże opady i mało słonecznych dni) we Francji, Hiszpanii i Włoszech produkcja może 
osiągnąć poziom najniższy od 5 dekad. Spadek światowej produkcji może wynieść nawet 8%. Największe 
problemy zanotują Włosi, gdzie ubędzie aż 23% produkcji. Z dużym prawdopodobieństwem może się to przełożyć 
na wzrost cen, a w konsekwencji na zwroty z inwestycji w wino.  
 
 
 
 
 
 
Japonia: Zwycięstwo koalicji rządzącej w Japonii, na której czele stoi Shinzo Abe, oznacza kontynuowanie obecnej 
polityki ekonomicznej Kraju Kwitnącej Wiśni – jen pozostanie słaby.   
 
Bitcoin: Planowane wprowadzenie modyfikacji w systemie wydobywania Bitcoinów może doprowadzić do 
rozbicia tej popularnej kryptowaluty na dwie odnogi. Najpewniej spowoduje to tymczasowy podział rynku 
Bitcoina na dwie wersje – opartą na starej wielkości bloku (1 Mb), oraz na nowej architekturze (dopuszczającej 
bloki o wielkości ponad 2 Mb), co w rezultacie oznacza stworzenie zupełnie nowej architektury bloków – jest to 
odpowiedź na ograniczenie Bitcoina (wynikające właśnie z wielkości bloku) sprawiające, że w ramach jednego 
bloku można zapisać tylko 1 Mb danych - co z kolei sprawia, że po pewnej liczbie transakcji nie można już zmieścić 
więcej historii w jednym bloku – możliwość zapisywania pełnej historii transakcji z wykorzystaniem danego bloku 
jest jednym z podstawowych atutów Bitcoina jako waluty opartej na Blockchainie. Zawirowania na rynku 
spowodowane wprowadzaniem nowej wersji mogą trwać tak długo, jak górnikom wydobywającym kryptowalutę 
zajmie dojście do konsensusu, który wariant jest przez nich preferowany.   
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com 

 

 
 
Wykres obrazuje procentową zmianę wartości indeksów.  100% jest wartością otwarcia pierwszego dnia notowań 
w danym tygodniu i względem tej wartości obliczana jest zmiana obrazowana na wykresie. Źródło: opracowanie 
własne na podstawie investing.com 

 
 
 
 
Po delikatnej korekcie w pierwszej połowie tygodnia S&P 500 kontynuował rajd ku szczytom, zamykając 
tydzień 0,22% wyżej niż wartość otwarcia. Inwestorów rozczarowały wyniki spółek innych niż 
technologiczne, co sprawiło, że nie zareagowali na bardzo dobre wskaźniki makroekonomiczne. Jednak 
świetne wyniki spółek z sektora technologicznego sprawiły, że piątek zakończył się solidnymi wzrostami. 
Świetne wyniki indeksu IFO mierzącego nastroje wśród niemieckich menadżerów wywindowały DAX o 
1,74% względem poniedziałkowego otwarcia. W Wielkiej Brytanii zapanowała stagnacja związana z 
przeciągającymi się niepewnościami dotyczącymi procedury wyjścia UK z UE. Wzrosty w Polsce napędzały 
głównie bardzo dobre nastroje inwestorów spowodowane dobrymi danymi makroekonomicznymi za 
oceanem i zapowiedzią przedłużenia programu luzowania ilościowego przez ECB. Jak zwykle w takich 
sytuacjach – w przypadku dobrej sytuacji na głównych giełdowych parkietach inwestorzy szukający nieco 
bardziej ryzykownych inwestycji zwracają się ku rynkom wschodzącym, w tym ku Polsce.  
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Jak donosi Financial Times napływy do obligacyjnych funduszy typu ETF już przebiły wartość z zeszłego roku. ETFy 
śledzące rynek obligacji urosły już o 130 miliardów dolarów – bijąc rekord ustanowiony na koniec zeszłego roku 
(117 miliardów dolarów). Agencja Bloomberg spodziewa się, że wpływy do ETFów śledzących indeksy na rynku 
długu mogą w tym roku wynieść nawet 140 miliardów dolarów. 
 
Z tej samej publikacji wynika również, iż całkowita wielkość światowego rynku ETFów wynosi już ponad 4 tryliony 
dolarów.  
 
Z kolei Goldman Sachs informuje, że zgodnie z analizami w przyszłym roku należy spodziewać się rekordowych 
wpływów do funduszy akcyjnych opartych o amerykańskie spółki – jak wynika z raportu ma to być nawet 400 
miliardów dolarów. Jest to spowodowane głównie zachodzącymi zmianami preferencji inwestorów, którzy 
zaczęli dostrzegać wartość inwestowania pasywnego, czyli opartego o strategię „kup i trzymaj” przy 
jednoczesnym replikowaniu zachowania wybranego indeksu.  
 
Obecnie ETFy i fundusze inwestycyjne indeksowane stanowią około 6% całego rynku akcyjnego w USA, co 
stanowi 100% wzrost w porównaniu z rokiem 2009 – wynika z badania Goldmana.  
 
 
 

 
 
 
Opis: Aktywa w zarządzaniu jako procent kapitalizacji wszystkich akcji na przestrzeni lat.  
 
Źródło: Federal Reserve Board, FactSet, Goldman Sach Global Investment Research, z: FT.coms  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: etfdb.com 
 
Legenda: Im ciemniejszy kolor zielony, tym lepszą stopę zwrotu osiągnął w zeszłym tygodniu fundusz. Im 
ciemniejszy kolor czerwony, tym gorszą stopę zwrotu osiągnął dany fundusz.  
 

 
 
 
 
 
Kolejny tydzień z rzędu zwroty z rynku amerykańskiego były najwyższe. Tym razem jednak przyczyniły się temu 
wysokie zwroty w sektorze półprzewodników i technologii (na przykład Direxion Daily Semiconductor 3x, czyli 
zwycięzca zeszłego tygodnia tym razem zajął 4 miejsce w całym zestawieniu, pośród innych spółek 
technologicznych), i bardzo słabe wyniki spółek biotechnologicznych (fundusze grające na spadki, jak na przykład 
ProShares UltraPro Short Nasdaq Biotechnology osiągnęły wyjątkowo dobre stopy zwrotu). Drugą siłą okazały 
się akcje rynków wschodzących, które dały zarobić nawet ponad 3% w ciągu tygodnia (VanEck Vectors China 
Small-Cap Index ETF, czyli najmocniejszy z ETFów bez mnożnika zarobił 3,62%). Na trzecim miejscu uplasowały 
się fundusze inwestujące w obligacje – głównie zajmując krótką pozycję. W pierwszej dziesiątce funduszy 
obligacyjnych znalazł się tylko jeden fundusz grający na wzrosty wartości – iPath US Treasury 5-year Bull ETN. 
Podobnie zresztą sprawa wygląda na rynku funduszy inwestujących w nieruchomości – zarobić dały głównie te, 
które grają na spadki. Zarówno akcje rynków rozwiniętych, jak i fundusze inwestycji alternatywnych nie 
przyniosły ponadprzeciętnych zwrotów. W przypadku inwestycji alternatywnych jest to głównie spowodowane 
koniunkturą na rynku – sprawia ona, że przy wzrostach np. W USA inwestorzy niechętnie szukają alternatyw. 
Rynki rozwinięte z kolei pociągnęła w dół wypowiedź Mario Draghiego, który ograniczył co prawda program 
luzowania ilościowego, ale wydłużył go co najmniej do września 2018.   

   

Fundusze	alternatywne Obligacje
Akcje	EU	krajów	

rozwiniętych

Akcje	rynków	

wschodzących

Akcje	

Północnoamerykańskie

Rynek	

nieruchomości

VelocityShares	Long	

LIBOR	ETN
4,16%

iPath	US	Treasury	

Long	Bond	Bear	

Exchange	Traded	Note

6,66%

WisdomTree	

Germany	Hedged	

Equity	Fund

1,91%
Direxion	Daily	India	Bull	

3x	Shares
7,06%

ProShares	UltraPro	Short	

Nasdaq	Biotechnology
15,14%

Direxion	Daily	Real	

Estate	Bear	3x	

Shares

4,75%

REX	VolMAXX	Long	VIX	

Weekly	Futures	Strategy	

ETF

2,17%

Barclays	Inverse	U.S.	

Treasury	Aggregate	

ETN

2,63%

iShares	Currency	

Hedged	MSCI	

Germany	ETF

1,84%

Direxion	Daily	CSI	300	

China	A	Share	Bull	2x	

Shares

4,23%
ProShares	UltraShort	Nasdaq	

Biotechnology
9,56%

ProShares	Ultra	

Short	Real	Estate
2,96%

ProShares	Inflation	

Expectations	ETF
1,29%

Direxion	Daily	20+	

Year	Treasury	Bear	1x	

Shares

2,57%

Deutsche	X-trackers	

MSCI	Germany	

Hedged	Equity	Fund

1,84%
VanEck	Vectors	India	

Small-Cap	Index	ETF
3,62%

ProShares	Ultra	

Semiconductors
7,99%

ProShares	Short	

Real	Estate
1,62%

QuantShares	US	Market	

Neutral	Value	Fund
1,03%

iPath	US	Treasury	5-

year	Bull	ETN
2,08%

iShares	Currency	

Hedged	MSCI	Italy	

ETF

1,57%
VanEck	Vectors	

Vietnam	ETF
3,49%

Direxion	Daily	

Semiconductor	Bull	3x	

Shares

7,64%

WisdomTree	Japan	

Hedged	Real	Estate	

Fund

0,99%

Reality	Shares	DIVCON	

Dividend	Defender	ETF
0,92%

Direxion	Daily	20-Year	

Treasury	Bear	3X
1,86%

ProShares	UltraShort	

Europe
1,55%

Columbia	India	

Infrastructure	Index	

Fund

3,32%
Direxion	Daily	Technology	

Bull	3X	Shares
6,98%

WisdomTree	

Global	ex-U.S.	

Hedged	Real	Estate	

Fund

-0,28%

QuantShares	US	Market	

Neutral	Momentum	

Fund

0,89%
UltraPro	Short	20+	

Year	Treasury
1,68%

iShares	Currency	

Hedged	MSCI	

Eurozone	ETF

1,25%
CSOP	FTSE	China	A50	

ETF
2,80%

UBS	E-TRACS	1x	Monthly	

Short	Alerian	MLP	

Infrastructure	ETN

6,57%

FlexShares	Global	

Quality	Real	Estate	

Index	Fund

-0,85%

WisdomTree	Managed	

Futures	Strategy	Fund
0,59%

UltraShort	Barclays	

20+	Year	Treasury
1,31%

PowerShares	Europe	

Currency	Hedged	

Low	Volatility	

Portfolio

1,17%
Columbia	India	Small	

Cap	Fund
2,64%

Direxion	Daily	Homebuilders	

&	Supplies	Bull	3X	Shares
6,56%

First	Trust	Heitman	

Global	Prime	Real	

Estate	ETF

-0,93%

First	Trust	Morningstar	

Managed	Futures	

Strategy	Fund

0,49%

iPath	US	Treasury	10-

year	Bear	Exchange	

Traded	Note

1,14%
WisdomTree	Europe	

Hedged	Equity	Fund
1,15%

PowerShares	India	

Portfolio
2,49%

Direxion	Daily	S&P	Biotech	

Bear	3x	Shares
6,36%

iShares	Residential	

Real	Estate	Capped	

ETF

-0,94%

Hull	Tactical	US	ETF 0,25%
Direxion	Daily	7-10	

Year	Treasury	Bear	3X
1,07%

Deutsche	X-trackers	

MSCI	EMU	Hedged	

Equity	ETF

1,11%
Columbia	India	

Consumer	ETF
2,43% ProShares	Ultra	Technology 5,35%

WisdomTree	

Global	ex-US	Real	

Estate	Fund

-1,07%

IQ	Merger	Arbitrage	ETF 0,16%

iPath	US	Treasury	2-

year	Bear	Exchange	

Traded	Note

1,00%
SPDR	MSCI	Germany	

StrategicFactors	ETF
0,67%

WisdomTree	India	

Earnings	Fund
2,40% ProShares	UltraPro	QQQ 4,85%

PowerShares	

Active	U.S.	Real	

Estate	Fund

-1,13%

Najlepsze ETFy wg kategorii 

Komentarz 
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Nazwa Kraj Typ Zmiana 
Roczna 

ProShares Ultra Technology USA Equity 63,79% 

iShares MSCI Poland Capped ETF Poland Equity 54,79% 

ProShares Ultra QQQ USA Equity 55,67% 

Simplex JASDAQ-TOP 20 ETF Japan Equity 49,82% 

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) Poland Equity 54,50% 

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Global Equity 50,54% 

Mirae Asset TIGER Banks ETF Korea Equity 48,17% 

Samsung Kodex Bank ETF Korea Equity 47,83% 

ProShares UltraPro S&P500 USA Equity 48,62% 

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares USA Equity 47,87% 

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) Europe Equity 46,55% 

iShares MSCI Austria Capped ETF Austria Equity 49,52% 

PowerShares Dynamic Semiconductors Portfolio USA Equity 44,77% 

ProShares Ultra Dow30 USA Equity 45,33% 

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - PLN Poland Equity 42,67% 

Lippo Select HK & Mainland Property ETF Hong Kong Equity 46,86% 

Mirae Asset TIGER 200 IT ETF Korea Equity 40,37% 

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF Brazil Equity 42,35% 

Guggenheim Invest China Technology ETF China Equity 42,47% 

iShares PHLX Semiconductor ETF USA Equity 40,60% 

Samsung Kodex Energy Chemistry ETF Korea Equity 37,64% 

Daiwa ETF TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals Japan Equity 36,04% 

db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) 1C Austria Equity 42,99% 

Nomura NF TPX17 Raw Materials & Chemicals Japan Equity 35,73% 

Nomura NF TPX17 Energy Resources Japan Equity 34,15% 

 
 
 
 
W grupie najlepszych ETFów ubiegłego miesiąca znalazły się aż 3 fundusze śledzące Polski rynek. Są to iShares 
MSCI Poland Capped, iShares MSCI Poland UCITS I Lyxor WIG 20 UCITS. Co więcej, W zestawieniu pojawiło się też 
kilka funduszy inwestujących w sektorze technologicznym – ProShares Ultra Technology czy np. PowerShares 
Dynamic Semiconductor, jak i iShares PHLX Semiconductor. Bardzo dobrze radziły sobie też ETFy inwestujące w 
S&P 500 – ProShares UltraPro S&P 500 czy Direxion Daily S&P 500 Bull.  

Najlepsze ETFy miesiąca  
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Nazwa Kraj Typ Zmiana 
Roczna 

SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt ETF United Kingdom Bond -6,95% 

iShares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) Europe Bond -4,95% 

ProShares Short Euro Europe Bond -5,64% 

ComStage iBoxx € LiqSovDiv 10-15 TR UCITS ETF EuroZone Bond -4,34% 

BMO Real Return Bond Index ETF Canada Bond -5,82% 

db x-trackers II EUZN GOV BD 10-15 UCITS ETF DR 1C EuroZone Bond -4,77% 

ComStage CBK FED Fds Effective Rt TR UCITS ETF United States of 
America 

Money 
Market 

0,47% 

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury United States of 
America 

Bond -4,77% 

db x-trackers US Dollar Cash UCITS ETF 1C United States of 
America 

Money 
Market 

0,61% 

iShares Euro Government Bond Capped 10.5+ (DE) EuroZone Bond -6,24% 

ComStage iBoxx € Sov Ger Cpd 10+ TR UCITS ETF Germany Bond -7,54% 

db x-trackers II Sterling Cash UCITS ETF United Kingdom Money 
Market 

0,06% 

iShares eb.rexx(R) Government Germany 10.5+ (DE) Germany Bond -7,75% 

ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF EuroZone Money 
Market 

-0,63% 

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Ger 10+ UCITS ETF Germany Bond -7,87% 

Deka iBoxx EUR Liq Sovereign Div 10+ UCITS ETF EuroZone Bond -8,22% 

PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EuroZone Money 
Market 

-0,70% 

db x-trackers II EUZN GOV BD 15+ UCITS ETF DR 1C EuroZone Bond -9,35% 

ProShares CDS Short North American HY Credit ETF United States of 
America 

Bond -7,52% 

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® GeMoMa UCITS ETF Germany Money 
Market 

-0,93% 

ComStage iBoxx € Liq Sov Div 15+ TR UCITS ETF EuroZone Bond -9,71% 

iShares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) EuroZone Money 
Market 

-0,65% 

db x-trackers II EUZN GOV BD 25+ UCITS ETF DR 1C EuroZone Bond -12,22% 

ComStage iBoxx € Liq Sov Div 25+ TR UCITS ETF EuroZone Bond -12,24% 

BetaShares British Pound ETF United Kingdom Money 
Market 

-7,12% 

 
W grupie najgorszych funduszy miesiąca znalazły się przede wszystkim fundusze obligacyjne inwestujące 
w Europejskie i Brytyjskie obligacje rządowe. Drugą liczną grupę stanowią Europejskie fundusze rynku 
pieniężnego. Słabe wyniki na rynku obligacji są przede wszystkim wynikiem bardzo dobrej koniunktury na 
giełdzie – inwestorzy wybierają raczej rynek akcji, ponieważ zapewnia on na ten moment wyższe stopy 
zwrotu. 

 
Źródło: Zestawienie najlepszych i najgorszych funduszy powstało w oparciu o opracowaną przez Capital Lab 
metodologię oceny. Bierze ona pod uwagę takie aspekty jak koszty, odchylenie od indeksu, płynność i wielkość 
funduszu, oraz stopy zwrotu za ostatni rok. Na podstawie tych danych obliczany jest współczynnik, który jest 
podstawą oceny długoterminowej jakości funduszu. 
  

Najgorsze ETFy miesiąca  



      Poniedziałek, 30/10/2017 
 
 

 
 
 

Wtorek, 31 
Października 2017 

Wydarzenie Prognoza Poprzedni 

Cały dzień DE Niemcy - Dzień Reformacji 

02:00 CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu, październik  52 52,4 

07:30 JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej, r/r   

07:30 JPY BoJ - raport o prognozach gospodarczych, r/r   

07:30 JPY Konferencja prasowa BoJ   

11:00 EUR Wskaźnik CPI, r/r, październik  1,50% 1,50% 

13:30 CAD PKB, m/m, wrzesień 0,10% 0,00% 

15:00 
USD 

Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board, 
październik  

121 119,8 

20:30 CAD Przemawia prezes BoC, Poloz   

22:45 NZD Zmiana zatrudnienia, k/k, Q3 0,80% -0,20% 

Środa, 1 Listopada 2017     

Cały dzień HU Węgry - Dzień Wszystkich Świętych 

Cały dzień PL Polska - Dzień Wszystkich Świętych 

02:45 CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin, październik  51 51 

10:30 GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu, październik  55,8 55,9 

13:15 USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP, październik  200K 135K 

15:00 USD Wskaźnik ISM dla przemysłu, październik  59,5 60,8 

15:30 USD Zapasy ropy naftowej  -2,578M 0,856M 

19:00 USD Oświadczenie FOMC     

19:00 USD Decyzja w sprawie stóp procentowych  1,25% 1,25% 

21:15 CAD Przemawia prezes BoC, Poloz   

Czwartek, 2 Listopada 2017     

Cały dzień BR Brazylia - Dzień Zaduszny   

Cały dzień MX Meksyk - Dzień Zaduszny   

09:55 EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech, październik  60,5 60,5 

10:00 EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech, październik  -10K -23K 

10:30 GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego, październik  48,1 48,1 

13:00 GBP Raport o inflacji BoE     

13:00 GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych, październik  0,50% 0,25% 

13:00 GBP Protokół z posiedzenia MPC   

13:30 GBP Przemawia prezes BoE   

Piątek, 3 Listopada 2017     

Cały dzień 
 

Japonia - Dzień Kultury   

01:30 AUD Sprzedaż detaliczna, m/m, październik  0,50% -0,60% 

10:30 GBP Wskaźnik PMI dla usług, październik  53,3 53,6 

13:30 
USD 

Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, 
październik  

315K -33K 

13:30 USD Stopa bezrobocia, październik  4,20% 4,20% 

13:30 CAD Zmiana zatrudnienia, październik  15,0K 10,0K 

15:00 USD Wskaźnik ISM dla usług, październik  58,5 59,8 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com 
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Niniejszy materiał został przygotowany przez Capital Lab Sp. z o. o został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych 
lub innych instrumentów finansowych. Materiał nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie stanowi „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną” 
ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć ́na rynku. Fakty przedstawione w niniejszym 
materiale pochodzą ̨i bazują ̨na źródłach uznawanych powszechnie za wiarygodne. Capital Lab Sp. z o. o dołożyło wszelkich starań́ by opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością,̨ kompletnością ̨oraz 
starannością,̨ jednak nie gwarantuje dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadkach, gdyby informacje na podstawie których zostało sporządzone opracowanie okazały się ̨
niekompletne. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym materiale są wyrazem oceny Capital Lab Sp. z o w dniu ich publikacji i mogą ̨ulec zmianie bez zapowiedzi. Klient ponosi odpowiedzialność́ 
za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów 
przygotowywanych przez Capital Lab Sp. z o nie mogą ̨stanowić ́gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną ̨powtórzone w przyszłości. Capital Lab Sp. z o zaświadcza, że informacje przedstawione w 
niniejszym raporcie dokładnie odzwierciedlają ̨jego własne opinie, oraz że nie otrzymało żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Ilustracje i przykłady 
zawarte w danym komentarzu rynkowym mają charakter jedynie poglądowy. Ilustracje i przykłady w danym komentarzu rynkowym zostały przygotowane w oparciu o analizy Capital Lab Sp. z o i modele 
matematyczne, zatem rzeczywiste wyniki mogą ̨znacznie odbiegać ́od przyjętych założeń́. Prezentowane informacje odnoszące się ̨do przeszłych notowań́ lub wyników związanych z inwestowaniem w dany 
instrument finansowy lub indeks finansowy nie stanowią ̨gwarancji, że notowania lub wyniki związane z inwestowaniem w ten instrument lub indeks będą ̨kształtowały się ̨w przyszłości w taki sam lub nawet 
podobny sposób. Jakiekolwiek prezentowane prognozy, opierają ̨ się ̨na przyjęciu pewnych założeń́, w szczególności, co do przyszłych wydarzeń́ oraz warunków rynkowych. W związku z tym, że przyjęte 
założenia mogą ̨ się ̨ nie spełnić,́ rzeczywiste notowania oraz wyniki związane z inwestowaniem w prezentowane instrumenty, indeksy lub wskaźniki finansowe mogą ̨ w sposób istotny odbiegać ́ od ich 
prognozowanych wartości. Capital Lab Sp. z o. o nie występuje w roli doradcy ani pośrednika w zakresie instrumentów finansowych opisanych w niniejszym komentarzy rynkowym. Capital Lab Sp. z o. o nie 
opracował niniejszego komentarza rynkowego w oparciu o indywidualną sytuację Klienta i nie dokonał analizy czy jakikolwiek instrument finansowy opisany w niniejszym komentarzu rynkowym jest dla 
klienta odpowiedni. Capital Lab Sp. z o. o zastrzega sobie prawo zaprzestania przekazywania danych komentarzy rynkowych wybranym bądź́ wszystkim Klientom. Dyrektorzy, specjaliści lub pracownicy 
Capital Lab Sp. z o. o mogą być ́zaangażowani w lub mogą dokonywać ́transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży instrumentów finansowych opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie 
może być ́powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody Capital Lab Sp. z o. o. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Znaki Capital Lab oraz Ryzykometr Inwestycyjny stanowią ̨zarejestrowane znaki towarowe Capital Lab Sp. z o. o. Capital Lab Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, al. Ks. 
J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677884; NIP 113-294-21-65.  
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