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Komentarz tygodniowy
BZ WBK TFI S.A.
Dane z amerykańskiego rynku pracy znów zaskoczyły analityków. Po zaskakująco niskiej liczbie nowych miejsc
pracy w maju, dane za czerwiec zaskoczyły w górę, przekraczając nawet najbardziej optymistyczne prognozy na
rynku. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła o 287 tysięcy, podczas gdy analitycy
rynkowi oczekiwali wzrostu o 180 tysięcy.
Lepsze czerwcowe dane z rynku pracy nie wpłynęły jednak znacząco na oczekiwania dotyczące ścieżki stóp
procentowych w USA. Rentowności amerykańskich 10-letnich skarbówek na piątkowej sesji spadły w okolice
minimów z 2012 roku, a rynek wciąż widzi tylko 20% i 40% szans na jakąkolwiek podwyżkę stóp Fed-u
odpowiednio pod koniec tego i przyszłego roku.
Faktem jest, że mimo sporych zaskoczeń w miesięcznych odczytach, amerykański rynek słabnie. Średni 3miesięczny przyrost miejsc pracy (o 147 tysięcy miesięcznie) jest sporo niższy niż w grudniu zeszłego roku, gdy
Fed dokonywał zacieśnienia polityki monetarnej (o 241 tysięcy miesięcznie). Do tego należy dodać sporą dawkę
niepewności dotyczącej gospodarczych skutków „Brexit”-u. Wówczas, oczekiwania rynku dotyczące stóp
procentowych w USA mogą wydać się bardziej racjonalne.
Podsumowanie
Obligacje
Brak oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w USA powinien wpływać na utrzymywanie się niskich
rentowności na bazowych rynkach obligacji (USA, Niemcy) i brak presji na umacnianie się dolara. Takie warunki
powinny sprzyjać obligacjom na rynkach rozwijających się, także na rynku polskim. Mocnym wsparciem dla rynku
obligacji korporacyjnych jest program skupu prowadzony przez ECB.
Akcje
Brak presji na umacnianie się dolara powinien również sprzyjać surowcom. To z kolei zazwyczaj wspiera rynki
akcji w krajach rozwijających się. Na polski rynek akcji dodatkowo wpływają czynniki specyficzne (np. rozwiązania
w zakresie reformy OFE, kwestia kredytów frankowych).

Słowniczek:
ECB – Europejski Bank Centralny odpowiada za wspólną walutę europejską. Głównym zadaniem EBC jest
ochrona siły nabywczej tej waluty i utrzymanie stabilności cen w strefie euro.
FED – System Rezerwy Federalnej, potocznie Rezerwa Federalna – bank centralny USA.
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).
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