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Komentarz sesyjny

Porozumienia w Kongresie nadal brak
Porozumienia pomiędzy amerykańskimi politykami w sprawie budżetu i limitu zadłużenia nadal nie ma. Kością niezgody
w Kongresie nadal pozostaje ustawa dotycząca opieki zdrowotnej. Czasu coraz mniej, a nic nie wskazuje na to, żeby
porozumienie zostało osiągnięte w trakcie najbliższych dni.
Pochodną tej sytuacji jest wkradająca się na rynki nerwowość. Wyraźny pesymizm panował wczoraj na europejskich
parkietach w pierwszej połowie notowań. Kolejne godziny sesji przynosiły jednak poprawę sentymentu, co w efekcie
pozwoliło głównym indeksom znacząco zmniejszyć skalę przeceny. Gorzej prezentowały się indeksy na Wall Street,
gdzie Dow Jones zakończył notowania spadkiem o 0.9%, a S&P500 zniżkował o 0.85%.
Pierwsza godzina dzisiejszej sesji na europejskich parkietach nie wskazuje wyraźnego kierunku, w którym będą podążać
uczestnicy rynku. Główne indeksy oscylują w okolicy wczorajszego zamknięcia, a za EUR o godz. 9:54 musimy zapłacić
1.357 USD.
Dane makro na drugim planie
Brak porozumienia w amerykańskim Kongresie spycha na drugi plan odczyty publikowanych danych
makroekonomicznych. Dodatkowo ze względu na brak danych z USA uczestnikom rynków muszą wystarczyć odczyty
napływające z Europy i Azji. Na dzisiejszej sesji uwagę inwestorów zwracają głównie dane z Niemiec. W sierpniu
gospodarka niemiecka odnotowała nadwyżkę handlową w wysokości 15.6 mld EUR, o 0.5 mld EUR więcej niż oczekiwali
analitycy. Eksport wzrósł o 1% m/m, a import o 0.4% m/m (konsensus rynkowy kształtował się odpowiednio na poziomie
1.5% i 0.9% m/m). O godz. 12:00 warto zwrócić jeszcze uwagę na zmówienia w przemyśle dla niemieckiej gospodarki.
Analitycy oczekują wzrostu o 1.3% w relacji miesięcznej.
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