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Komentarz tygodniowy
BZ WBK Asset Management S.A.
Miniony tydzień przyniósł odreagowanie wcześniejszych spadków na rynkach akcji. Pozytywne nastroje na
zachodnich parkietach przełożyły się na wzrosty na warszawskiej giełdzie.
Uwagę inwestorów wciąż przykuwa sytuacja na rynku ropy. Wzrosty cen surowców pozytywnie wpłynęły w
minionym tygodniu na akcyjne indeksy. W piątek poznaliśmy dane o styczniowej inflacji w Stanach
Zjednoczonych, która okazała się wyższa od oczekiwań. Wspomniane dane są przyjazne dla inwestorów.
Wskazują na siłę amerykańskiej gospodarki, ale przy dużej zmienności na rynkach nie powinny być
wystarczającym argumentem dla FEDu do podwyżki stóp.
W zeszłym tygodniu na GPW prym wiodły duże spółki na czele z KGHM i Orlenem. Na plus wyróżniał się też
sektor finansowy. Notowania banków wspierane były wypowiedziami polityków, które sugerują że
ostateczny kształt ustawy frankowej może okazać się łagodniejszy dla sektora niż projekt przedstawiony
przez prezydenta.
Rynki obligacji poprzedni tydzień również mogą zaliczyć do udanych. W czwartek poznaliśmy raport ze
styczniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, który utwierdził inwestorów w
przekonaniu, że działania Banku wciąż powinny sprzyjać rynkom obligacji. Spadki rentowności
niemieckich obligacji pozytywnie wpłynęły na polski rynek długu.
Jednocześnie miło nam poinformować, że od dzisiaj oferta BZ WBK TFI została wzbogacona o dwa nowe
subfundusze pod parasolem Arka Prestiż SFIO. Są to Arka Prestiż Akcji Europejskich oraz Arka Prestiż
Europejskich Spółek Dywidendowych, które dają nowe możliwości inwestowania na rynkach
europejskich.
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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