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Dane	Makroekonomiczne:	
	

• Polska:	 Inflacja	CPI	wyniosła	we	wrześniu	2,2%	rok	do	roku	i	0,4%	miesiąc	do	miesiąca	–	bardzo	
blisko	 2,5%,	 czyli	 celu	 inflacyjnego	 NBP,	 a	 zdecydowanie	 wyżej,	 niż	 prognozowali	 ekonomiści.	
Prognozy	mówiły	o	poziomie	1,9%	r/r	i	0,1%	m/m.		
	

• Polska:	 GUS	 donosi,	 że	 PKB	 dla	 Polski	 wyniósł	 we	 wrześniu	 3,9%	 -	 wynik	 napędzała	 przede	
wszystkim	 konsumpcja	 (odpowiedzialna	 za	 2,9	 pkt.	 Proc.),	 inwestycje	 urosły	 zaledwie	 o	 0,8%	 (i	
przełożyły	 się	 na	wzrost	 PKB	 o	 0,1	 pkt.	 Proc.).	 Znacząco	 zwolnił	 natomiast	 handel	 zagraniczny,	
przekładając	się	na	1,5	pkt	proc.	straty	w	dynamice	PKB.		
	

• Polska:	Po	czterech	dniach	spadków	na	Warszawskim	parkiecie	piątek	dał	inwestorom	odetchnąć.	
Motorem	 napędowym	 były	 przede	 wszystkim	 pozytywne	 prognozy	 Goldman	 Sachs	 i	 Morgan	
Stanley	dotyczące	PKB	Polski,	oraz	pozytywna	ocena	Warszawskiego	parkietu	przez	amerykańskie	
czasopismo	finansowe	Barrons’s.	Raport	GS	przewiduje	dynamikę	wzrostu	PKB	w	2017	roku	o	0,01	
punktu	procentowego	wyższą	niż	4,3%	prognozowane	we	wrześniu.	Morgan	Stanley	przewiduje	z	
kolei	dynamikę	na	poziomie	4,1%	za	ten	okres.	Z	kolei	Barron’s	zaznaczył,	że	Polska	jest	liderem	
indeksu	rozwijających	się	rynków	MSCI,	i	zanotowała	wzrost	w	ramach	tego	wskaźnika	o	47%.		

	
• USA:	 Szefowa	 FED,	 Janet	 Yellen,	 zaznaczyła,	 że	 FED	 nie	 do	 końca	 rozumie	 obecne	 otoczenie	

makroekonomiczne	w	USA	–	 jak	 zaznaczyła,	 kluczowe	 założenia	obecnej	 polityki	 FED	mogą	być	
niewłaściwe,	 jako	że	 inflacja	pozostaje	na	niskim	poziomie	dłużej	od	prognoz.	–	co	z	kolei	może	
skutkować	utrudnieniem	stabilizacji	 inflacji	na	poziomie	2%.	Wypowiedź,	że	nierozsądnie	byłoby	
kontunuowanie	obecnego	stanu	rzeczy	dopóki	inflacja	nie	osiągnie	zakładanych	2%	oznacza	z	kolei,	
że	 FED	 może	 w	 najbliższym	 czasie	 podnieść	 stopy	 procentowe	 pomimo	 niewielkiej	 inflacji.	
Przekłada	 się	 to	 na	 nastroje	 inwestorów	 -	 rynek	 kontraktów	 terminowych	 wycenia	
prawdopodobieństwo	podniesienia	stóp	przez	FED	w	grudniu	na	76,4%.	

	
• USA:	Dynamika	PKB	w	II	kwartale	wyniosła	3,1%,	o	0,1	pkt	procentowego	niż	zakładały	prognozy.	

Co	ważne,	wypowiedzi	 doradcy	 Trumpa,	Garego	 Cohna,	 jak	 i	 Esther	George	 z	 FED	 sugerują,	 że	
gospodarka	ma	się	bardzo	dobrze.	

	
• Strefa	EURO:	Przedstawiciel	Europejskiego	Banku	Centralnego,	Francois	Villeroy,	zaznaczył,	że	ECB	

musi	być	bardzo	ostrożne	w	zmniejszaniu	programu	luzowania	ilościowego.		
	

• Strefa	EURO:	Inflacja	CPI	w	Niemczech	wyniosła	we	wrześniu	1,8	%	r/r	i	0,1%	m/m,	czyli	zgodnie	z	
oczekiwaniami	analityków.	

	
• Japonia:	Opublikowane	minutki	z	wrześniowego	posiedzenia	Banku	Japonii	sugerują,	że	większość	

rady	była	zgodna	co	do	tego,	że	dotychczasowe	działania	wystarczają	do	osiągnięcia	zakładanego	
celu	inflacyjnego.		

	
	
	

USD/PLN	 3,6519	 EUR/PLN	 4,3091	 CHF/PLN	 3,7619	 EUR/USD	 1,1811	

WIG	20	 2.453,46	 S&P500	 2.519,36	 DAX	 12.828,86	 FTSE	250	 19.874,82	
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• Japonia:	 Taro	 Aso,	 minister	 finansów,	 zaznaczył,	 że	 w	 związku	 z	 planowana	 na	 2019	 rok	
zmianą	 stawki	VAT	możliwe	 są	 korekty	w	prognozach	dotyczących	nadwyżki	w	budżecie	na	 rok	
2020.	

	
• UK:	Theresa	May,	premier	Wielkiej	Brytanii,	oznajmiła,	że	ma	nadzieję	na	przyspieszenie	negocjacji	

dotyczących	 Brexitu.	 Co	 ważne,	 Michel	 Barnier,	 szef	 zespołu	 negocjacyjnego	 po	 stronie	 UE,	
zaznaczył,	 że	 mimo	 postępu,	 stopień	 zaawansowania	 prac	 jest	 mniejszy,	 niż	 wynikałoby	 to	 z	
wcześniejszych	harmonogramów.	

	
Akcje:	
	

• Polska:	Wig	20	zakończył	tydzień	ze	stratą	w	stosunku	do	poprzedniego	tygodnia	-	czterodniowy	
okres	spadków	na	pewno	nie	pomógł.	Powodem	były	między	 innymi	mocne	spadki	CCC,	Asseco	
Poland	czy	Orlenu.	Finalnie	jednak	WIG	20	odrobił	w	piątek	1,09%	i	zmniejszając	całotygodniową	
stratę	do	1,1%.	

	
• Polska:	Olbrzymie	wyróżnienie	 dla	 Polski	 napłynęło	 z	Wielkiej	 Brytanii	 –	 FTSE	Russel,	 dostawca	

indeksów	dla	londyńskiej	giełdy	zakwalifikował	Polskę	jako	rynek	rozwinięty	–	decyzja	wchodzi	w	
życie	od	września	2018	dając	inwestorom	czas	na	przygotowanie	się	do	wprowadzenia	Polski	do	
elitarnego	grona	25	najbardziej	rozwiniętych	światowych	gospodarek.	

	
• USA:	W	 reakcji	 na	 wystąpienie	 Yellen	 Nowojorska	 giełda	może	 i	 zwolniła	 nieco,	 natomiast	 nie	

przeszkodziło	 to	 w	 ataku	 szczytowym	 S&P	 500	 i	 NASDAQ.	 Oba	 indeksy	 osiągnęły	 w	 piątek	
historyczne	 szczyty.	 DJI	 zanotował	 ósmy	 z	 rzędu	 kwartał	 z	 wynikiem	 lepszym	 niż	 poprzedni	 –	
podobnie	zresztą	jak	S&P	500.		

	
• Niemcy:	 Indeks	 DAX	 zakończył	 tydzień	 wzrostami.	 Nie	 zważając	 na	 zamieszanie	 w	 polityce	

inwestorzy	zwrócili	swoją	uwagę	w	szczególności	na	sektory	zasobów	podstawowych,	chemiczny	i	
ubezpieczeń.	 Wzrosty	 w	 tych	 sektorach	 wyciągnęły	 w	 piątek	 indeks	 DAX	 na	 trzymiesięczne	
maksimum.	

	
Obligacje:	
	
	

• Polska:	Jak	wynika	z	raportu	Michael	Ström	obligacje	korporacyjne	w	Polsce	stają	się	coraz	bardziej	
popularne.	Od	początku	2017	roku	wartość	emisji	przekroczyła	1,2	mld	PLN,	a	popyt	sięgnął	1,9	
mld.	Kolejnych	11	spółek	przeprowadziło	emisje	we	wrześniu	–	a	ich	kwota	to	ponad	5	mld.	

	
Rynki	surowców:	
	

• Pallad	po	raz	pierwszy	od	2001	roku	jest	droższy	od	platyny.	Uncja	palladu	kosztuje	obecnie	935,5	
dolara,	podczas	gdy	platyna	kosztuje	915,3	dolara	za	uncję.	Stan	taki	nie	jest	zbyt	częsty	i	może	to	
świadczyć	o	przewartościowaniu	palladu,	lub	niedowartościowaniu	platyny.		
	

• W	reakcji	na	przemówienie	szefowej	FED,	która	zaznaczyła,	że	Rezerwa	Federalna	mogła	źle	
prognozować	inflację	w	USA,	dolar	zaczął	się	umacniać.	Doprowadziło	to	do	spadku	cen	złota	o	
1,32%	do	poziomu	1296,4	dolara	za	uncję.	
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Rynek	ETF:	
	

• Invesco,	 właściciel	 marki	 PowerShares	 i	 numer	 4	 w	 kategorii	 spółek	 wyspecjalizowanych	 w	
tworzeniu	 i	 obsłudze	 ETFów	 ,	 przejął	 właśnie	 sekcję	 ETF	 Guggenheim	 Partners	 za	 1,2	miliarda	
dolarów.	Nie	zmieni	to	pozycji	Invesco	jako	gracza	na	rynku,	ale	znacząco	poprawi	udział	w	rynku.	
	

• Wpływy	do	ETFów	w	USA	zwolniły	w	ostatnim	tygodniu,	prawie	o	połowę,	do	3,5	miliarda	dolarów	
netto.	Nie	zmienia	to	jednak	faktu,	że	wrzesień	zakończył	się	całkowitymi	wpływami	na	poziomie	
30	miliardów	dolarów.	Najpopularniejszą	kategorią	okazały	się	fundusze	akcyjne	–	stanowiły	71%	
wszystkich	wpływów,	najwięcej	pieniędzy	 zgromadził	 iShares	Nasdaq	Biotechnologu	ETF	 (ticker:	
IBB).	

	
• Trzęsienie	 ziemi	 w	 Meksyku	 zaowocowało	 spadkami	 na	 tamtejszej	 giełdzie,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	

doprowadziło	do	spadku	ETFów	śledzących	meksykańską	giełdę.	Od	czasu	trzęsienia,	19,	września,	
iShares	MSCI	Mexico	Capped	ETF	(EWW	A)	spadł	już	blisko	3%.	

	
• Bardzo	dobre	wyniki	ETFów	z	mnożnikiem	3x	skupiających	się	na	sektorach	ropy	i	paliw	kopalnych	

spowodowane	były	umocnieniem	się	ropy	o	2%.	Pozwoliło	to	najlepszemu,	Direxion	S&P	Oil	&	Gas	
Expl	 Bull	 3X	 (GUSH)	 zająć	 pierwsze	miejsce	 na	 liście	 funduszy	 o	 najwyższej	 tygodniowej	 stopie	
zwrotu	–	osiągnął	wynik	12,48%.	Po	oczyszczeniu	listy	z	funduszy	z	mnożnikiem	najlepszy	okazał	
się	Citigroup	Global	Markets	Holdings	Inc	Velocitysh	–	ETF	ten	śledzący	Janus	Velocity	LIBOR	Index,	
wypracował	11,88%	stopę	zwrotu.		

	
	
	
	
	
	

	
źródło:	reuters.com	
	
W	tym	tygodniu	Wykresem	Tygodnia	zostaje	atak	szczytowy	S&P	500	–	historyczne	maksima	
w	ostatnim	dniu	kwartału	i	to	pomimo	niezbyt	wzrostowego	tygodnia	(pod	względem	siły	
trendu	sprawiają,	że	S7P	500	zostaje	najważniejszym	wykresem	tygodnia.	 	

Wykres Tygodnia 
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Poniedziałek,	2	Październik	2017	 Konsensus	 Poprzedni	

Cały	dzień	 CNY	 Chiny	-	Święto	Narodowe	 		 		

01:50	 		JPY	 Indeks	Tankan	dla	przemysłu	(Q3)	 	18,00						 	17,00						

01:50	 		JPY	 Indeks	Tankan	dla	przedsiębiorstw	(Q3)	 	23,00						 	23,00						

09:55	 		EUR	 Wskaźnik	PMI	dla	przemysłu	w	Niemczech	-	wrzesień	 	60,60						 	60,60						

10:30	 		GBP	 Wskaźnik	PMI	dla	przemysłu	za	wrzesień	 	56,40						 	56,90						

16:00	 		USD	 Wskaźnik	ISM	dla	przemysłu	za	wrzesień	 	58,00						 	58,80						

Wtorek,	3	Październik	2017	 		 		

Cały	dzień	 DE	 Niemcy	-	Dzień	Zjednoczenia	 		 		

Cały	dzień	 CNY	 Chiny	-	Święto	Narodowe	 		 		

05:30	 		AUD	 Decyzja	w	sprawie	stóp	procentowych	(Oct)	 1,50%	 1,50%	

05:30	 		AUD	 Oświadczenie	na	temat	stóp	procentowych	RBA			 		 		

10:30	 		GBP	 Wskaźnik	PMI	dla	sektora	budowlanego	za	wrzesień	 	50,80						 	51,10						

Środa,	4	Październik	2017	 		 		

Cały	dzień	 CNY	 Chiny	-	Święto	Narodowe	 		 		

10:30	 		GBP	 Wskaźnik	PMI	dla	usług	za	wrzesień	 	53,20						 	53,20						

14:15	 		USD	 Zmiana	pozarolniczego	zatrudnienia	ADP	za	wrzesień	 	140	tyś					 	237	tyś						

16:00	 		USD	 Wskaźnik	ISM	dla	usług	za	wrzesień	 	55,50						 	55,30						

16:30	 		USD	 Zapasy	ropy	naftowej		 	3	422	tyś	 	-	1	846	tyś					

19:15	 		EUR	 Przemawia	prezes	EBC,	Draghi			 		 		

21:15	 		USD	 Przemawia	prezes	Fed,	Janet	Yellen			 		 		

Czwartek,	5	Październik	2017	 		 		

Cały	dzień	 CNY	 Chiny	-	Święto	Narodowe	 		 		

02:30	 		AUD	 Sprzedaż	detaliczna	(m/m)	(Aug)	 0,30%	 0,00%	

13:30	 		EUR	 Protokół	z	posiedzenia	EBC	dot.	polityki	monetarnej			 		 		

Piątek,	6	Październik	2017	 		 		

Cały	dzień	 		 Chiny	-	Święto	Narodowe	 		 		

14:30	 		USD	 Zmiana	zatrudnienia	w	sekt.	pozarolniczych	-	wrzesień	 	100	tyś	 	156	tyś	

14:30	 		USD	 Stopa	bezrobocia	za	wrzesień	 4,40%	 4,40%	

14:30	 		CAD	 Zmiana	zatrudnienia	za	wrzesień	 	15	tyś	 	22,2	tyś		

16:00	 		CAD	 Wskaźnik	PMI	Ivey	za	wrzesień	 		 	56,30						

Kalendarz wydarzeń 
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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	odpowiedzialność	́
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	bądź	́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.		


