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Najważniejszym wydarzeniem października i początku bieżącego miesiąca były z całą pewnością dwie podwyżki stóp procentowych w Polsce, wraz z
wypowiedziami Prezesa Glapińskiego, w których niestety nie znajdziemy „forward guidance”, czyli wskazówek co do przyszłych działań RPP. Oba czynniki
przyczyniły się do dynamicznych wzrostów cen akcji spółek sektora finansowego. Indeks WIG-Banki wzrósł w październiku o 22,7%, co naturalnie pozytywnie
wpłynęło na WIG20 (+4,1% w październiku), w którym udział sektora wynosi blisko 38%. Co ciekawe, indeks mWIG40 wzrósł w październiku aż o 8,6%.
Roszady spółek wchodzących w skład WIG20 oraz wzrost udziału sektora technologicznego w indeksie (Allegro) w ostatnich kwartałach, doprowadziły do
zmian wagi sektora bankowego w mWIG40 (Alior, mBank), która wynosi obecnie blisko 35%, a licząc spółkę Kruk (sektor wierzytelności) jest to ponad
42%. Może to być nieco zaskakujące, ale indeks mWIG40 daje obecnie lepszą ekspozycję na sektor bankowy, niż WIG20.
Amerykański S&P500 wzrósł w październiku o 6,9% i jak na razie to wrzesień pozostaje jedynym spadkowym miesiącem w 2021 roku. Początek listopada
to kontynuacja wzrostów indeksu i jego kolejne rekordy (przebity poziom 4700 pkt). Ważnym wydarzeniem ostatnich dni są naszym zdaniem obiecujące
wyniki badań nad tabletką przeciwko Covid19, nad którą pracuje koncern Pfizer. Przeprowadzone testy wskazują, że stosowanie doustnie zmniejsza o
niemal 89% ryzyko ciężkiego przebiegu choroby czy nawet zgonu. Pfeizer planuje wyprodukować 180 tys. opakowań leku do końca roku i przynajmniej
50 mln do końca 2022.
Zmiany w RPP w styczniu poprawią komunikację z rynkiem?
Pod koniec stycznia Senat musi wybrać dwóch nowych przedstawicieli RPP. Rada składa się z 10 członków. Jej przewodniczącym jest prezes NBP, a po
trzech członków wybiera Sejm, Senat i Prezydent. Doniesienia medialne wskazują byłego prezesa PKP Cargo J. Karnowskiego i byłego ministra finansów
J. Rostowskiego jako potencjalnych kandydatów Senatu. Liczymy, że komunikacja Rady do inwestorów ulegnie poprawie. Obecnie RPP nie podaje tzw.
forward guidance, a jest to jedno z kluczowych narzędzi do sterowania oczekiwaniami rynkowymi, które z odpowiednim wyprzedzeniem informuje, jak
zamierza w przyszłości kształtować się polityka pieniężna. Większa przewidywalność to niższa zmienność kształtu i nachylenia krzywej rentowności.
Narzędzie jest stosowane m.in. przez FED, czy EBC. Polska nie jest jednak odosobnionym przypadkiem Czeski Bank Narodowy kilka dni temu podwyższył
stopę procentową aż o 125 punktów (prognoza +50 pkt) do poziomu 2,75%, kompletnie przy tym zaskakując inwestorów. Jest to największa podwyżka
od 24 lat. Główna stopa procentowa Czech jest obecnie najwyższa w Unii Europejskiej. Inflacja w kraju wyniosła we wrześniu 4,9%. Dla porównania w
Polsce było to 5,9%, a w październiku 6,8% rdr.
Na co czekamy w najbliższym miesiącu?
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Koronawirus – dane dotyczące dostępności szczepionek i tempa szczepień. Przebieg czwartej fali w Polsce, nowe doniesienia w sprawie leku Pfeizer.
Sezon wynikowy w Polsce zakończy się 30 listopada.
Najnowsze dane makroekonomiczne, rentowności obligacji w USA i Polsce.
Decyzje dot. stóp procentowych w USA (15 grudnia) oraz Polsce (posiedzenie RPP 8 grudnia).

MAREK OLEWIECKI

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach
własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów
obciążających fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są odpowiednio: w prospekcie informacyjnym funduszu i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”) albo w statucie funduszu i/lub w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Osoby zainteresowane nabyciem
jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekty informacyjne funduszy, KIID-y, aktualna Tabela Opłat i statuty funduszy dostępne są na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”) www.eitfi.pl, w siedzibie
Towarzystwa i w oddziale w Warszawie, a także - w przypadku dokumentów odnoszących się do specjalistycznych funduszy otwartych, w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje (KID) stanowią załącznik do propozycji
nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, przesyłanej lub w inny sposób udostępnianej nabywcom certyfikatów, do których jest ona skierowana. Dokument zawierający Kluczowe Informacje (KID) dostępny jest w siedzibie oraz w oddziale Towarzystwa. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani
uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym,
wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami
inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa albo od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od
dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze EQUES SFIO mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1355 z późn. zm.), w stosunku do papierów
wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest
prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1191 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie EQUES Investment TFI SA z siedzibą w Gdańsku. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości
ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.

