3 października 2013

Komentarz sesyjny

Draghi nie zaskoczył
Wczorajsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego nie zaskoczyła uczestników rynku. Poziom stóp procentowych,
zgodnie z oczekiwaniami analityków, nie został zmieniony. W trakcie konferencji prasowej również Mario Draghi nie
powiedział nic nowego. Przed wystąpieniem na rynku pojawiały się spekulacje w sprawie zapowiedzi kolejnego LTRO,
ale nic takiego nie miało miejsca. Draghi zasugerował, że nie ma teraz potrzeby podejmowania takich działań, co więcej
nie podjął żadnej próby osłabienia europejskiej waluty. Po wczorajszym wyraźnym umocnieniu euro w relacji do dolara na
dzisiejszej sesji kurs EUR/USD przed godziną 10:00 oscyluje w okolicy poziomu 1.36. Ostatni raz taki poziom był
widziany na początku lutego.
Porozumienia w Kongresie nadal brak
Wczorajsze spotkanie Baracka Obamy z liderami Kongresu nie przyniosło pożądanych efektów. Kością niezgody
pomiędzy Republikanami i Demokratami nadal pozostaje ustawa w sprawie opieki zdrowotnej, tzw. Obamacare. Lider
Izby Reprezentantów, John Boehner, oczekuje ustępstw prezydenta i Demokratów w sprawie osłabienia reformy systemu
opieki zdrowotnej, którzy z kolei żadnych zmian wprowadzać nie chcą. Stan obecnego ‘zawieszenia’ najprawdopodobniej
potrwa jeszcze do 17 października, kiedy potrzebne będzie porozumienie w sprawie podniesienia dozwolonego limitu
zadłużenia.
Dobre wieści z Włoch i Francji
Dobre dane makroekonomiczne napłynęły dzisiaj z Włoch i Francji, gdzie wrześniowy indeks PMI dla usług wyniósł
odpowiednio 52.7 i 51 pkt. Ostatnim razem we Włoszech wskaźnik ten przekroczył graniczny poziom 28 miesięcy temu, z
kolei we Francji po raz ostatni wskaźnik powyżej 50 pkt widziany był w lutym 2013 roku. Na tle sąsiadów gorzej wypadła
Hiszpania, której indeks spadł do 49 pkt z poziomu 50.4 pkt odnotowanego miesiąc wcześniej. Dla całej strefy euro
indeks wyniósł 52.2 pkt, a dla niemieckiej gospodarki 53.7 pkt. Odczyty były zbliżone do rynkowych konsensusów.
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