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Komentarz tygodniowy
BZ WBK TFI S.A.
Za uczestnikami rynku zdecydowanie udany tydzień, a wzrost globalnego apetytu na ryzyko można wiązać ze
spadkiem oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w USA oraz z publikacją dobrych danych w Chinach.
Zaskoczeniem ubiegłego tygodnia była decyzja Banku Anglii pozostawiająca stopy procentowe
na niezmienionym poziomie. Mając na uwadze konsekwencje gospodarcze decyzji Brytyjczyków
o opuszczeniu Unii Europejskiej, spodziewano się raczej obniżki. Nie dziwi zatem reakcja rynku, przekładająca
się na niewielką korektę na rynku długu. Po decyzji Banku Anglii umocnieniu wobec dolara uległ również funt.
W piątek wieczorem w Turcji doszło do nieudanej próby wojskowego zamachu stanu. Mimo uspokojenia sytuacji,
inwestorzy z pewnością powrócą do wyceny podwyższonego ryzyka politycznego Turcji. To w połączeniu
z ostatnio dobrym zachowaniem się tego rynku może skłaniać do realizacji zysków przez część inwestorów.

Podsumowanie
Obligacje
Obligacje typu high-yield zyskiwały w minionym tygodniu na wartości, a przy braku istotnych publikacji makro,
wzrost globalnego apetytu na ryzyko można wiązać ze spadkiem oczekiwań na podwyżki stóp procentowych
w USA oraz z publikacją dobrych danych w Chinach. Obligacje skarbowe, po lekkiej korekcie, wyceniane
są również blisko maksimów z poprzedniego tygodnia.

Akcje
Akcje również zyskiwały w minionym tygodniu na wartości. Warto w tym miejscu podkreślić, że rynek akcji
w Stanach Zjednoczonych wytyczył nowe historyczne szczyty. Lokalnie na GPW, na uwagę zasługuje sprzedaż
dziesięcioprocentowego pakietu akcji banku Pekao przez włoski Unicredit. Warta 3,3 mld zł transakcja wywarła
presję podażową na akcjach banku w środę, które spadkiem o przeszło 6% zanegowały swoje dobre zachowanie
się z pierwszej części tygodnia.

Słowniczek:
Obligacje high- yield – obligacje o wysokiej rentowności
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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