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Komentarz sesyjny

Początek tygodnia na minusach
Pierwsza godzina notowań na europejskich parkietach wskazuje na wyraźną przewagę strony podażowej. Główne
indeksy tracą ponad 1%. O godz. 10:01 niemiecki DAX odnotowuje spadek o 1.17%, a francuski CAC40 o 1.20%.
Kontynuację piątkowej przeceny obserwujemy również na warszawskiej giełdzie, gdzie indeks WIG20 traci 1.27%.
Również na rynku azjatyckim inwestorzy ruszyli do wyprzedaży akcji. Hang Seng tuż przed zakończeniem sesji spada o
0.72%, a Nikkei225 zamknął notowania zniżką o 1.22%. Przyczyn pogorzenia nastrojów można doszukiwać się w rewizji
prognoz PKB dla chińskiej gospodarki przez Bank Światowy, jak również przedłużającemu się braku porozumienia w
amerykańskim Kongresie.
Na wpływ sentymentu na europejskich parkietach może mieć dzisiaj finalna publikacja PKB dla strefy euro za II kwartał.
Analitycy oczekują, że dynamika PKB wyniosła w tym czasie 0.3% w relacji kwartalnej, po tym jak w pierwszym kwartale
skurczyła się o 0.3% k/k.
Niższa prognoza PKB dla Chin
Pretekstu do wyprzedaży na dzisiejszej sesji dostarczył uczestnikom rynku Bank Światowy, który zmniejszył prognozę
PKB dla chińskiej gospodarki. Zgodnie z nowymi szacunkami dynamika PKB dla Chin wyniesie w bieżącym roku 7.5%
(poprzednia prognoza zakładała, że będzie to poziom wyższy o 0.8 pp). Z kolei w 2014 roku gospodarka Państwa Środka
ma się rozwijać w tempie 7.7%, o 0.3 pp niżej niż szacowano wcześniej.
Zmiany w RPP
W piątek na rynek napłynęła informacja, że ze względu na problemy zdrowotne prof. Zyta Gilowska zrezygnowała z
funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej. Informacja od razu wywołała spekulacje na temat nowego członka, który musi
być powołany przez prezydenta w trakcie 3 miesięcy. Prof. Gilowska była jednym z członków obozu jastrzębi. Zastąpienie
jej zwolennikiem luźnej polityki monetarnej może odsunąć w czasie podwyższenie stóp procentowych.

Aleksandra Jastrzębska
Makler Papierów Wartościowych
+22 598 26 90
aleksandra.jastrzebska@millenniumdm.pl

Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie powinno stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych. Millennium DM S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego
opracowania. Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej
instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Powielanie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. zabronione.

