
  

  

 

 
To był tydzień... 
 
 
Ubiegły tydzień na warszawskiej giełdzie był 
wzrostowy. Indeks WIG zakończył piątkowe 
notowania na poziomie 51 115,26 pkt co 
oznacza tygodniowy wzrost o 0,83%. Nieźle 
radziły sobie spółki duże - grupujący je indeks 
WIG20 zyskał 0,99%. Małe i średnie spółki, 
zgrupowane w indeksach sWIG80 i mWIG40, 
urosły odpowiednio o 0,28% i 0,39%. 
 
Spośród blue chips najlepiej poradziły sobie akcje 
PGNiG i PKN Orlen, które urosły odpowiednio  
o 5,28% i 4,51%. Słabo natomiast zachowywały się 
KGHM i LPP, które przeceniły się odpowiednio  
o 6,98% i 6,42%.   
 
Z danych ekonomicznych poznaliśmy finalny odczyt 
inflacji CPI w listopadzie, która wyniosła 0,1% r/r. 
Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,7% r/r. Dobre dane 
napłynęły z rynku pracy. Wynagrodzenie jak  
i zatrudnienie w listopadzie wzrosło nieco powyżej 
oczekiwań. 
 
Na rynku dłużnym rentowności dziesięcioletnich 
obligacji skarbowych zakończyły piątkowe 
notowania na poziomie 3,43%. 
 
W ubiegłym tygodniu inwestorzy oczekiwali na 
decyzję Fedu odnośnie stóp procentowych.  

 
Zgodnie z oczekiwaniami podniesiono stopę procentową funduszy federalnych o 0,25% do 0,50-0,75%. 
Warto podkreślić, że obecnie członkowie Komitetu wskazują na trzy podwyżki kosztu pieniądza w 2017 
roku wobec dwóch oczekiwanych po posiedzeniu we wrześniu. Amerykański indeks S&P500 w ciągu 
tygodnia spadł o 0,06%. Z kolei Dow Jones Industrial zyskał 0,44%. W Europie niemiecki indeks DAX zyskał 
1,79% a francuski CAC40 zanotował wzrost o 1,45%. Spośród krajów rozwijających się słabo wypadła 
giełda w Brazylii. Indeks Bovespa spadł o 3,5%. Lepiej natomiast radził sobie turecki BIST100 i węgierski 
BUX, które urosły odpowiednio o 2,46% i 4,21%.  
 
W czwartek w Strefie Euro poznaliśmy wstępne odczyty indeksów PMI. Indeks dla przemysłu spadł  
o 0,6 pkt do poziomu 53,1 pkt. z kolei dla usług wzrósł o 1,1pkt do poziomu 54,9pkt. Inflacja HICP  
w listopadzie wyniosła 0,6% r/r i była zgodna z oczekiwaniami. 
 
Na rynku surowców metale szlachetne poddały się przecenie - złoto spadło o nieco ponad 2% a srebro  
o 4,5%. Tydzień na plusie zakończyła ropa naftowa, która zyskała 1,6%. Miedź przeceniła się o 3,3%. 
 

 

indeks kurs PLN 
zmiana 

tygodniowa 

WIG 51115,26 0,83% 

WIG20 
1918,54       0,99% 

MWIG40 
4220,07 0,39% 

SWIG80 
14109,97 0,28% 

BOVESPA 
58389,04 -3,49% 

BUX 31876,26 4,21% 

BIST 100 
77589,65 2,46% 

MICEX 
2231,41 1,04% 

CAC40 4833,27 1,45% 

DAX 
11404,01        1,79% 

Dow Jones Industrial  
19843,41 0,44% 

FTSE100 
7011,64 0,83% 

NIKKEI225 19401,15 2,13% 

S&P500 
2258,07 -0,06% 
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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. 
 


