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Komentarz tygodniowy
BZ WBK Asset Management S.A.
Za nami kolejny, zmienny tydzień na światowych giełdach. W ostatnich dniach, dużym zaskoczeniem dla
inwestorów było zejście amerykańskiego indeksu S&P500 poniżej psychologicznej granicy wyznaczonej
przez dołek z poprzedniego roku. Nie lepiej było w Europie, indeksy na największych rynkach wciąż znajdują
się poniżej lub w okolicach minimów z 2015 roku.
Nieoczekiwana poprawa nastrojów nastąpiła pod koniec tygodnia. Przyczyniła się do tego łagodna retoryka
komunikatu po czwartkowym posiedzeniu EBC. Na konferencji prasowej, Mario Draghi nie pozostawił
wątpliwości, że dalsze łagodzenie polityki monetarnej – choć uzależnione od najbliższej projekcji (czyli
prognozy zmian) inflacji – jest jak najbardziej możliwe.
W Polsce notowania podążały w ślad za rynkami globalnymi. Pod koniec minionego tygodnia, oprócz
wspomnianego posiedzenia EBC, wzrosty na GPW wsparły lepsze dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży
detalicznej.
Na krajowym rynku długu, sytuacja powoli normalizuje się po niespodziewanym obniżeniu ratingu Polski
przez agencję S&P. W ostatnich dniach, rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadała w kierunku
3%.
Nowy tydzień rozpoczynamy w relatywnie dobrych nastrojach. Liczymy na to, że w środę amerykańska Rezerwa
Federalna zaprezentuje podobne nastawienie do polityki monetarnej co EBC. Niestety, wszystko wskazuje na to,
że zwiększona zmienność na giełdach oraz negatywne sygnały docierające z rynku surowców pozostaną
istotnymi czynnikami kreującymi nastroje w krótkim okresie.
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 Asset Management 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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