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BZ WBK Asset Management S.A.
W ostatnich dniach mieliśmy odreagowanie na globalnych rynkach akcji. Po słabym początku roku większość
rynków była już dość mocno wyprzedana. Polepszeniu nastrojów sprzyjały działania i wypowiedzi dużych banków
centralnych.
Szef Europejskiego Banku Centralnego po raz kolejny podkreślał, że zrobi wszystko, aby pobudzić inflację i
wzrost gospodarczy w strefie euro. Amerykański Bank Centralny po pierwszej od 10 lat podwyżce stóp
procentowych w grudniu, tym razem był już bardziej ostrożny i nie zdecydował się na kolejny ruch,
zwracając uwagę na mocno zmienne otoczenie rynkowe. Kolejny sygnał luzowania wysyła również Bank
Japonii, wprowadzając po raz pierwszy w historii ujemną stopę dla części rezerw trzymanych przez banki
komercyjne w banku centralnym. Ma to na celu wycofywanie tych pieniędzy i pobudzenie akcji kredytowej.
Rynkom pomagało także odreagowanie na rynku ropy naftowej. Zbyt niska cena ropy jest bowiem zagrożeniem
dla stabilności wielu gospodarek bazujących na eksporcie tego surowca.
W Polsce rynkiem ciągle rządzi polityka. W ostatnim tygodniu pozytywny wpływ na indeks miały notowania
banków. Pomogły wypowiedzi ze strony rządu o możliwym złagodzeniu prezydenckiej propozycji ustawy
frankowej. Z drugiej strony zaprezentowano szczegóły podatku handlowego co miało negatywny wpływ
na notowania przede wszystkim spółek odzieżowych.
Po okresie solidnych spadków wydaje się, że rynkowi należy się trochę odreagowania. W krótkim okresie
istotnymi czynnikami kreującymi nastroje pozostaną w dalszym ciągu sygnały docierające z rynku surowców oraz
Chin.

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 BZ WBK Asset Management S.A. 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 nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji
powyższego dokumentu. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestycyjny Arka BZ WBK FIO należy
zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.arka.pl (w przypadku Arka Prestiż SFIO
na stronie www.prestiz.arka.pl).
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