
  

  

 

 
To był tydzień... 
 
 

W ubiegłym tygodniu na warszawskiej giełdzie 

przeważały spadki. Indeks WIG zakończył 

piątkowe notowania na poziomie 48474,03 pkt 

co oznacza tygodniowy spadek o 0,22%. Słabo 

zachowywały się przede wszystkim spółki duże. 

Indeks WIG20 przecenił się o 0,71%. Indeks 

sWIG80, grupujący spółki małe, spadł o 0,28%. 

Lepiej radziły sobie natomiast spółki średnie- 

indeks mWIG40 urósł o 1,13%. 

 

Spośród blue chips najlepiej radziły sobie akcje 

PGNiG i Asseco Poland, które urosły odpowiednio  

o 6,57% i 2,08%. Notowaniom PGNiG pomagała 

m.in. drożejąca ropa naftowa. Słabo natomiast 

radziły sobie akcje PGE i Eurocash, które 

przeceniły się odpowiednio o 5,33% i 5,12%. 

 

Z danych ekonomicznych poznaliśmy finalny odczyt 

produktu krajowego brutto w trzecim kwartale, 

który zgodnie z wcześniejszymi szacunkami wyniósł 

2,5% r/r. Indeks PMI opisujący nastroje  

w przemyśle wzrósł do poziomu 51,9 pkt powyżej 

oczekiwań rynkowych. W piątek po sesji 

poznaliśmy decyzję agencji ratingowej S&P, która 

utrzymała Polsce rating na poziomie BBB+ ale podniosła perspektywę z negatywnej na stabilną.  

 

Na rynku dłużnym rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych zakończyły piątkowe notowania na 

poziomie 3,81%. 

 

W ubiegłym tygodniu ważnym wydarzeniem było porozumienie producentów OPEC co do ograniczenia 

dziennego poziomu wydobycia. Notowania ropy naftowej zareagowały pozytywnie notując tygodniowy 

wzrost o 15%. Na rynkach akcji brak było wyraźnego przełożenia. Spośród krajów rozwijających się 

straciły m.in. turecki BIST czy brazylijska Bovespa, które spadły odpowiednio o 1,31% i 2,02%. Pozytywnie 

wyróżnił się rosyjski Micex, który zyskał 1,47%. W Europie przecenie poddał się m.in. niemiecki DAX  

i francuski CAC40, które straciły odpowiednio 1,74% i 0,47%. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P500  

w tydzień spadł o niecały procent. Natomiast indeks Dow Jones Industrial zyskał 0,1%. 

 

 

indeks kurs PLN 
zmiana 

tygodniowa 

WIG 48474,03 -0,22% 

WIG20 
1783,57       -0,71% 

MWIG40 
4140,83 1,13% 

SWIG80 
13974,3 -0,28% 

BOVESPA 
60316,13 -2,02% 

BUX 29808,49 -0,57% 

BIST 100 
73390,94 -1,31% 

MICEX 
2128,99 1,47% 

CAC40 4528,82 -0,47% 

DAX 
10513,35        -1,74% 

Dow Jones Industrial  
19170,42 0,10% 

FTSE100 
6730,72 -1,61% 

NIKKEI225 18426,08 0,24% 

S&P500 
2191,95 -0,97% 
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W Stanach Zjednoczonych w piątek poznaliśmy dane z rynku pracy. Stopa bezrobocia w listopadzie spadła 

do 4,6%. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 178 tys. i była zbliżona do oczekiwań. 

 

Na rynku surowców złoto spadło o 0,52%. Srebro w tydzień zyskało 1,27%. Miedź przeceniła sie o 1,82%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany  
w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyżej wskazanych podmiotów. Informacje zawarte  
w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za 
wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy zastrzegają, że dokument ma 
wyłącznie charakter informacyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy 
nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego 
dokumentu. 
 
Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym  
i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Adresaci tego dokumentu powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo 
zarządza funduszami inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której stawka różni się 
pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwencji, w ekonomicznym interesie Towarzystwa leży lokowanie 
przez Klientów środków w funduszach inwestycyjnych przez nie zarządzanych oraz lokowanie środków w takich 
funduszach inwestycyjnych, które z uwagi na indywidualną sytuację Klienta, w tym jego poziom awersji do ryzyka 
oraz horyzont inwestycyjny mogą być uznane za nieodpowiednie dla niego. 
 


