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Komentarz tygodniowy
BZ WBK TFI S.A.
Ostatni tydzień ubiegłego roku (26.12.2016 r. - 30.12.2016 r.) upłynął pod wpływem niewielkich zmian notowań na
rynkach finansowych. Okres między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem bardziej sprzyjał dokonywaniu
podsumowań kończącego się roku, niż realizacji nowych pomysłów inwestycyjnych. Najlepszym przykładem była
Europa, gdzie w ciągu tygodnia rentowności obligacji niemieckich spadły o 1bp, a wartość indeksu
europejskich akcji STOXX Europe 600 wzrosła o 0,4%.
Na rynku amerykańskim obserwowaliśmy zamykanie przez inwestorów pozycji i lekkie wygasanie trendów, które
zagościły na rynkach po wynikach wyborów w USA. W omawianym okresie (26.12.2016 - 30.12.2016) rentowności
amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadły o 9bp, natomiast traciły amerykańskie akcje (notowania
indeksu S&P 500 spadły o 1,1%) i dolar (0,8% względem koszyka walut krajów rozwiniętych).
W większości segmentów rodzimego rynku finansowego również obserwowaliśmy małe zmiany notowań. Wartość
indeksu WIG wzrosła o 0,9%, złoty pozostawał stabilny w relacji do euro. Wyjątkiem był rynek obligacji
skarbowych, na którym w zeszłym tygodniu rentowności 10-latek wzrosły o 20bp. Do przeceny przyczyniła się
publikacja wstępnego odczytu inflacji za grudzień, który wyniósł 0,8% r/r i przekroczył poziom oczekiwany
przez analityków, czyli 0,4% r/r. Dynamiczne odbicie inflacji powoduje, że inwestorzy na nowo zadają sobie pytanie
o przyszłą ścieżkę stóp procentowych w Polsce.

Podsumowanie
Rynki akcji:
Spadki na rynku amerykańskim o 1,1%. Niewielkie wzrosty na giełdach w Europie Zachodniej i w Polsce.
Rynki obligacji:
Spadek rentowności obligacji niemieckich i amerykańskich odpowiednio o 1 bp i 9 bp. Wzrosty rentowności polskich
obligacji o 20 bp.

Słowniczek:
bp (punkt bazowy) – jedna setna punktu procentowego (0,01%)

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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