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Komentarz tygodniowy
BZ WBK TFI S.A.
Rynki akcji oraz obligacji miały za sobą dosyć słaby tydzień. Wzrosty akcji hamował umacniający się dolar i
taniejąca ropa.
W USA, indeks S&P500 zakończył tydzień na minusie (-1%). W środę ukazał się raport z wrześniowego
posiedzenia amerykańskiego banku centralnego, który wskazuje na bardzo prawdopodobne podniesienie stóp w
Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym roku. Były to jednak informacje już uwzględnione w cenach i nie miały aż
tak dużego wpływu na rynek. Większy wpływ na indeksy giełdowe miało zachowanie się ropy naftowej. Surowiec
ten, zyskał ponad 3% w poniedziałek, po tym jak pojawiła się informacja, że Rosja wspiera porozumienie
OPEC w sprawie zmniejszenia jego podaży. W kolejnych dniach cena ropy spadała, m.in. ze względu na
mocniejszego dolara oraz na pierwszy od pięciu tygodni wzrost zapasów czarnego złota w Stanach
Zjednoczonych.
W Europie, sytuacja na giełdach wyglądała nieco lepiej niż w USA. W kolejnych tygodniach, na wyceny będzie
wpływać powoli rozpoczynający się sezon publikacji wyników kwartalnych.
Na warszawskiej giełdzie dominowały spadki. Na wyceny wpływały m.in. obawy o zaangażowanie PZU w
przejęcie banku PEKAO. Mocno traciły także banki.
Polskie dziesięciolatki były pod wyraźnym wpływem nastrojów jakie panowały na rynkach bazowych. Perspektywa
wzrostu inflacji w Europie i USA może wywierać presję na wzrosty rentowności w przyszłości. Z drugiej strony,
powrót inflacji do założonych przez największe banki centralne celów (2%) może być utrudniony przez słaby wzrost
gospodarczy i brak presji płacowej.

Podsumowanie:
Rynki akcji:
Indeks DAX zakończył tydzień wzrostem o 1%. Indeks WIG spadł o 1,1%.
Rynki obligacji:
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła powyżej 3%.
Słowniczek:
Indeks S&P500 – indeks, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji notowanych na
New York Stock Exchange i NASDAQ są to głównie przedsiębiorstwa amerykańskie. Jest najbardziej znanym
wskaźnikiem zarządzanym przez Standard & Poor's.
OPEC – organizacja krajów eksportujących ropę naftową z siedzibą w Wiedniu. Celem organizacji jest
kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych.
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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