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Komentarz tygodniowy
BZ WBK TFI S.A.
Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej. Referendum w Wielkiej Brytanii to oczywiście
najważniejsze wydarzenie ubiegłego tygodnia. Jego wynik to mimo wszystko spore zaskoczenie, ostatnie
sondaże przed głosowaniem wskazywały na niewielką przewagę zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii.
Takie były również oczekiwania inwestorów, którzy od poniedziałku do czwartku nie powstrzymywali się z
zakupami czego efektem były wyraźnie wzrosty cen aktywów na rynkach finansowych. W piątek, wcześniejsze
wzrosty zostały jednak zniwelowane. Indeks WIG stracił około 4,5%, a jeszcze większe spadki zanotowały
rynki Europy Zachodniej. Polskie obligacje skarbowe, które są postrzegane przez inwestorów zagranicznych
jako aktywa ryzykowne, również znalazły się pod presją sprzedających. Rentowność naszych dziesięciolatek
wzrosła o 16 punktów bazowych. Także polski złoty mocno osłabił się do walut bazowych. W tych warunkach
inwestorzy przenosili kapitał w kierunku aktywów bezpiecznych takich jak złoto czy obligacje skarbowe Niemiec i
Stanów Zjednoczonych. Reakcja była szybka i mniej gwałtowna niż można się było spodziewać.
W najbliższym czasie należy oczekiwać utrzymania się wysokiej zmienności na rynkach, ze względu na
niepewność co do kształtu relacji pomiędzy Unią a Wielką Brytanią oraz obawy o integralność Wspólnoty.
Słowniczek:
WIG- Warszawski Indeks Giełdowy. W skład tego indeksu wchodzą wszystkie spółki z rynku podstawowego,
których notowania odbywają się w segmencie notowań ciągłych, czyli można zawierać transakcję w godzinach od
09:00 do 16:30, lecz wyłącznie w dni funkcjonowania GPW w Warszawie.
Punkt bazowy- jedna setna procenta (punktu procentowego).

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 TFI 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).

strona 1

