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Komentarz tygodniowy
BZ WBK TFI S.A.
Miniony tydzień w Europie zakończył się największymi wzrostami od miesiąca. Pomagają dobre kwartalne wyniki
finansowe spółek oraz duże transakcje fuzji i przejęć. Również lekko wspierający charakter miało czwartkowe
(20.10.2016 r.) posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Prezes Mario Draghi podkreślił, że nie jest
brane pod uwagę nagłe zakończenie ani ograniczanie programu skupu aktywów.
W Polsce tym razem mocniejsze zachowanie segmentu dużych spółek. Spore wzrosty odnotowały zwłaszcza,
mocno przecenione wcześniej, spółki energetyczne. Powrót do ryzyka widoczny był także na rynkach obligacji
skarbowych oraz korporacyjnych. Rentowność polskich pięciolatek spadła na koniec tygodnia (21.10.2016
r.) do poziomu 2,41%.
Oprócz kwartalnych wyników finansowych spółek, rynek żyje także wyborami prezydenckimi w Stanach
Zjednoczonych. Ich wynik poznamy 8 listopada. Zakończył się już cykl 3 debat z udziałem obu kandydatów. Na
dziś (21.10.2016 r.) większe szanse na zwycięstwo ma Hillary Clinton. Byłoby to zapewne neutralnie odebrane
przez rynek, gdyż w praktyce oznacza kontynuację dotychczasowej polityki w najważniejszych obszarach.

Podsumowanie:
Rynki akcji:
W Europie największe wzrosty od miesiąca spowodowane dobrymi kwartalnymi wynikami spółek i wystąpieniem
prezesa Europejskiego Banku Centralnego. W Polsce mocniejsze wzrosty spółek energetycznych.
Rynki obligacji:
Widoczny powrót do ryzyka. Spadki rentowności polskich dziesięciolatek.

Słowniczek:
Europejski Bank Centralny – Instytucja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zarządzanie euro oraz polityką
gospodarczą i pieniężną państw strefy euro.

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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